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Geleneksel Yıl Sonu Sanat Sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Mesleki
Eğitim Kursları (KAYMEK) 9. Geleneksel Yıl Sonu Sanat Sergisi düzenlenen törenle açıldı.
2011-2012 eğitim döneminin sona ermesi nedeniyle Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde
gerçekleştirilen sergi açılışı törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi
Neşe Özhaseki başta olmak üzere Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye
Başkanı Rıfat Yıldırım, Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, Đl Sağlık Müdürü Ahmet
Öksüzkaya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Asaf Mehmetbeyoğlu, Büyükşehir Meclisi Başkan Vekili
Mehmet Savruk, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, Büyükşehir Meclisi Üyesi Çiğdem
Yağcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği konserle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan
BEF Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, 2011-2012 eğitim döneminde 10 adet daha KAYMEK tesisinin
açılışını
gerçekleştirdiklerini
ve
mevcut
kurslara
12
farklı
branş
eklediklerini
söyledi.Profesyonelleşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Tuzcuoğlu, "Đhtisas merkezimizin
ihalesini gerçekleştirdik. Burada uzmanlaşma eğitimleri vereceğiz. Aynı zamanda Aile Danışma ve
Rehabilitasyon Merkezi'mizde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada şehirlerin de insanlar gibi canlı organizmalar
olduğunu kaydederek, "Şehirler de bakım istiyor, özenle kendisiyle ilgilenilsin istiyor. Şehrimizin
altyapıyla ilgili ne kadar sorunu varsa hepsini hallettik. Artık, şehrimizi geleceğe taşıyacak projeleri
gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Erciyes Projesi ve Anadolu Harikalar Diyarı gibi projelerle hem sosyal
hayata canlılık kazandıracağız hem de buralarda yeni iş ve ekmek kapıları açacağız" şeklinde
konuştu.Şehirde yürütülen çalışmaların kültür ve sanat faaliyetleriyle desteklenmemesi durumunda
eksik kalacağını ifade eden Başkan Özhaseki, KAYMEK Kurs Merkezleri'nde açılan çeşitli sanatsal
kurslarla eksikliğin giderildiğini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Başkan Mehmet Özhaseki ve
eşi Neşe Özhaseki ile diğer protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.Kurs eğitmenleri
ve kursiyerler de katkılarından dolayı Başkan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'ye çiçek ve takı hediye
ettiler.Başkan Özhaseki ve protokol üyelerinin birlikte kestiği kurdelenin ardından KAYMEK
kursiyerlerinin eserlerinden oluşan 9. Geleneksel Yıl Sonu Sanat Sergisi açılışı gerçekleştirildi.
Stantları ilgiyle inceleyen Başkan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki vatandaşlarla da bol bol hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2398
Erişim Tarihi: 20.06.2012

BOLAK AĐLESĐNĐN MUTLU GÜNÜ
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Erciyes Gazetesi sahibi Hasan Sami Bolak kızını evlendirdi.
Erciyes Gazetesi sahibi Hasan Sami Bolak kızını evlendirdi. Özel bir salonda düzenlenen düğüne
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya, Bolak ve Büyükhamurkar ailesinin yakınları katıldı.Erciyes Gazetesi'nin sahibi olan Hasan
Sami Bolak kızını, Halil Đbrahim Büyükhamurkar ile evlendirdi. Dünya evine giren çiftin mutlulukları
gözlerinden okundu. Çiftin nikahını Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Büyükkılıç
nikahı kıymadan önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak, çiftten en az 3 çocuk
istedi.Düğün nikahın kıyılmasının ardından, çiftlerin dans etmesi ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2399
Erişim Tarihi: 20.06.2012

40 YIL SONRA BĐR ARAYA GELDĐLER
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1972 mezunları hasret giderdi
Kayseri Arif Molu Anadolu Teknik ve Ticaret Lisesi 1972 mezunları, 40 sene sonra bir araya geldi ve
hasret giderdi. Dönemin öğretmeninin de katıldığı etkinlikte dönem arkadaşları, görüşmeyi tekrarlama
planı yaptı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden toplanma kararı alan 1972 mezunları, 40 yıl aradan sonra
ilk defa bir araya geldi. 7 farklı ilden gelenlerin de olduğu etkinliğe, 40 mezun katıldı. Akademisyen,
mühendis, iş adamı, emekli ve memurdan oluşan mezunlar, 40 yılın hasretini birbirlerine sarılarak
giderdi. 40 yıl önceki sınıflarına oturan mezunlar, öğretmenlerini dinledi. Dönem öğretmeni Ahmet
Akdoğan ise, dönemin not defterine bakarak öğrencilerin notlarını okudu. Bazı mezunlar ise buluşma
anını kayıt altına aldı.Dönem öğretmeni 64 yaşındaki Ahmet Akdoğan duygulu anlar yaşadığını ifade
ederek, “Çok heyecanlıyım. Öğrencilerimi burada gördüğüm için çok mutluyum. Geldikleri için
öğrencilerime çok teşekkür ederim. Öğrencilerimin hepsi belli mevkilere gelmiş bu çok gurur verici bir

şeydir” dedi.Eski zaman öğrencileri ile zamane öğrencileri arasında fark olduğunu belirten Akdoğan,
“40 yıl önceki öğretmenler ile 40 yıl sonraki öğrenciler arasında çok fark var. Dolayısıyla nesil git gide
dejenere oluyor. Bu velilerden, çevreden, ekonomik şartlardan değişiyor” dedi.1972 yılında mezun
olan öğrencilerden Osman Güvez, “Arkadaşlarımla bir araya gelmekten çok memnun oldum. Hocamı
gördüğüm için çok mutluyum. şimdiki öğrenciler, öğretmenlere sahip çıksınlar. Öğretmenlerini
kırmasınlar” diye konuştu.Bir başka mezun Şükrü Öztürk ise, “Şu an da çok mutluyum. 40 yıl öncesine
geri döndüm. Ben de şu an da öğretmenim ben de. Biz 40 yıl aradan sonra bir araya geldik. Şimdikiler
de öyle bir duygu yok. Bugün karneyi alıyor, yarın birbirlerine selam bile vermiyorlar” ifadelerini
kullandı. Mezunlar daha sonra sohbet ederek 40 yılın hasretini giderdi
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2400
Erişim Tarihi: 20.06.2012

KONFERANS DÜZENLENDĐ
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Türkiye Đçin ne Yapmalı
Toplumcu Türk Kardeşlik Merkezi (TKM) tarafından ‘Türkiye Đçin ne Yapmalı’ konulu konferans
düzenlendi. Đl Kültür Turizm Müdürlüğü seminer salonunda düzenlenen konferansa 21. Dönem MHP
Mersin Milletvekili Ali Güngör, TKM üyeleri ile davetliler katıldı. ‘Türkiye Đçin Ne Yapmalı’ konulu
konferansa konuşmacı olarak katılan 21. Dönem MHP Mersin Milletvekili Ali Güngör, Türk milletinin
dünya üzerinde çok geniş bir aile olduğunu ifade etti. Güngör “Bu ailenin fertleri, gittikleri her
coğrafyada büyük devletler, büyük medeniyetler kurmuştur. Orta Asya’da, Hindistan’da, Kafkaslarda,
Đran’da, Mısır’da, Anadolu’da, Avrupa’da çok sayıda devletin ve medeniyetin kurucusu ve sahibi
olmuşlardır.” diyen Güngör, Batı'nın her dönemde bu büyümenin farkında ve karşısında olduğunu
belirtti. Güngör “1600’lü yıllardan itibaren bu büyük millette önce durgunluğun, 1800’lü yıllardan
itibaren de çöküşün başladığını görüyoruz. 200 yıldır çöküşe sebep olarak tespit edilenlere göre
çözüm aranıyor. Ancak sonuç 1. Dünya Savaşı ve son Türk Devleti olarak ayakta duran Osmanlı’nın
Batı ittifakı tarafından parçalanıp paylaşılmasıdır. Cumhuriyet hem bir emperyalist işgalden kurtuluş ve
bağımsızlık hareketi, hem de dibe vuran çöküşten kurutulup yeniden yükseliş hareketidir.” diye
konuştu.Konferans sonunda Güngör katılımcıların sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2401
Erişim Tarihi: 20.06.2012

20 ĐŞÇĐ SENDĐKALAŞTIKLARI ĐÇĐN ĐŞTEN ATILDI

11 Haziran 2012, 10:31

Kayseri Güneş

800 işçisini çıkarmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Birleşik Metal-Đş Sendikası, Ceha Büro Mobilyalarının 800 işçisini çıkarmasıyla ilgili basın açıklaması
yaptı. Đnşaat Mühendisleri Odası önünde yapılan basın açıklamasında Birleşik Metal - Đş Sendikası
Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar, “Ceha Büro Mobilyaları işyerinde çalışan 800 civarında işçi
Anayasa ve yasalardan kaynaklanan en doğal haklarını kullanarak sendikamız Birleşik Metal - Đş’e üye
oldular. Ceha işçilerinin bu kararı vermelerinin üzerinden 3 ay geçti. Bu 3 ay zarfında 20 işçi
sendikalaştıkları için işlerinden atıldılar. Đş yerinde çalışmaya devam eden işçiler ise sabahtan akşama
kadar inanılmaz bir baskı ve yıldırmalara göğüs gerdirmeye çalışıyor. Sermaye büyürken, çalışan
işçilerin çalışma ve yaşam koşulları dikkate alındığında bu sıfatların doğru olduğu ortaya çıktı. Son 20
yıl içinde tüm sendikal örgütlenme girişimlerinin acımasızca bastırıldığı, irili ufaklı tüm sermayedarların
işçilere karşı birleştikleri bir coğrafya haline getirilen Anadolu’nun avları ise işçiler oldu.” diye konuştu.
Đşçilerin bu ülkenin özgür yurttaşları olmasını hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Atar, “Đşçilerin
kendileri gibi bu ülkenin özgür yurttaşları olmasını hazmedemeyenler ‘nasıl olur da size ekmek
verenlere ihanet edersiniz’ diyerek işçilerin kendi özgür iradeleri ile karar veremeyecek köleler gibi
gördüklerini itiraf etmiş oluyorlar. Đktisadi olarak sermayenin işçileri değil, işçilerin sermayeyi beslediği
tüm servetin kaynağının işçilerin karşılığı ödenmemiş emekleri olduğu 150 yıl önce kanıtlanmışken bu
tür lafları işçi ve emekçileri köle olarak gören, onları insan yerine koymayan ve sermayenin çanak
yalayıcıları eder.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2402
Erişim Tarihi: 20.06.2012

ĐLAHĐYET FAKÜLTESĐ MEZUNLARI BĐRARAYA GELDĐ
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Eski mezunlar bir araya geldi.

Bu yıl ilki düzenlenen Đlahiyat Fakültesi mezunlar buluşmasında eski mezunlar bir araya geldi.
Đlahiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen mezunlar buluşmasına Diyanet Đşleri Eski Başkan
Yardımcısı Necmetti Nursaçan, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Đlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet
Zeki Duman ve Đlahiyat Fakültesi mezunları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Đlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman, “Bu toplantıyı Kayseri Yüksek Đslam Enstitüsü ve Erciyes Üniversitesi
Đlahiyat Fakültesinin yetiştirip mezun ettiği toplam 42 dönemin mezunlarını buluşturmak ve dönem
mezunlarını bir araya getirmek amacıyla düzenledik.” dedi.Fakülte hakkında bilgi veren Duman,
“Fakültemiz 1965 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı, Din Eğitimi Bakanlığına bağlı Yüksek Đslam
Enstitüsü, 10 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Erciyes Üniversitesine bağlı Đlahiyat Fakültesi adlarıyla
hizmet veren 47 yıllık köklü bir eğitim kurumudur. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin civarında mezun
vermiştir” diye konuştu.Konuşmaların ardından kuran okunarak dualar edildi. Ayrıca programa
katkılarından dolayı Diyanet Đşleri eski Başkan Yardımcısı Necmetti Nursaçan’ plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2403
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Yeterince mücadele edilmiyor
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Bizim sıkıntılarımız büyük
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, “Bizim sıkıntılarımız büyük.
Aslında son zamanlarda terörle mücadele ediliyor ama bize göre yeterince edilmiyor. Terörle
mücadele ederken tüm siyasi partilerin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir. Bizim muhatap
alamadığımız malum parti hariç diğer siyasi partilerin menfaatlerini bir kenara bırakarak bu terörün
bitirilmesi güç birliği yapması gerekir.” şeklinde konuştu.Bedelli askerlikten gelecek paranın takipçisi
olduklarını belirten Yavuz, “Đnşallah bu bedelliden kazanılan paranın şehit aileleri, gazilere ve
özürlülere dağıtılacağını söylediler. Bu paranın söyledikleri yerlere ulaşmasını istiyoruz ve başka yerde
kullanılmaması için takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2404
Erişim Tarihi: 20.06.2012

USTALIK DÖNEMĐNDE HUZUR KAÇACAK
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AKP ustalık döneminde huzuru kaçıracak
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından düzenlenen basın açıklamasında Kayseri'de ve
Türkiye'de hız kazanan işçi hareketlerine dikkat çekildi. HDK Kayseri Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa
Öcal, işçi hareketlerinin, AK Parti'nin 'ustalık dönemi'nde işçilerin, memurların, köylülerin, kadınların,
öğrencilerin, emekçi halkın huzur içinde yaşamayacaklarının göstergesi olduğunu söyledi. HDK
bileşenlerinin katıldığı basın açıklaması Kayseri Meydanı'nda yapıldı. HDK Kayseri Yürütme Kurulu
Üyesi Mustafa Öcal, Erciyes Üniversitesi'nde taşeron işçilerin yürüyüşleri, kadın cinayetleri ve
tecavüzlerine karşı Ziya Gökalp Mahallesi kadınlarının yaptıkları eylemler, kamu emekçilerinin grevleri,
CEHA işçilerinin grevini hatırattı ve Kayseri'de işçi ve emekçi hareketlerinin ivme kaydettiğini belirtti.
Söz konusu yükselişinin tüm Türkiye'de görüldüğünü dile getiren ve THY işçilerinin grevine atıfta
bulunan Öcal, bu durumun, AK Parti'nin 'ustalık dönemi'nde emekçiler başta olmak üzere azınlıklar ve
ötekileştirilen grupların rahat yüzü görmeyeceğinin kanıtı olduğunu ifade etti. Öcal "AKP ustalık
döneminin artık son dönemi olduğunun farkındadır. Bu yüzden bu kadar pervasız davranmakta,
patronların ve emperyalist ülkelerin kendisinden beklenenleri alelacele yapmanın peşindedir. Değerli
emekçi kardeşlerim bize düşen bu patron sistemine, onların hükümetine karşı bu şekilde mücadele
etmektir. Türk, Kürt, Çerkez, Alevi, Sünni her milliyet ve inançtan emekçiler olarak birlik olup
haklarımızı savunmalıyız. Halkların Demokratik Kongresi bunun için bir seçenek olarak kurulmuştur."
diye konuştu.Öcal, 16 Haziran'da saat 13.00'de, Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yapılacak
olan Yeni Anayasa Paneli'nde tüm vatandaşları davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2405
Erişim Tarihi: 20.06.2012

KEDĐ OPERASYONU
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kedi, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kaçtı.
Kayseri’de bir otomobilin motor kısmına saklanan kedi, yaklaşık 1 buçuk saat uğraşan vatandaşların
sonuç alamaması üzerine itfaiye tarafından kurtarıldı.Serçeönü Mahallesi'nde bir yavru kedi, 38 DD
888 plakalı otomobilin motor kısmına girdi. Đş çıkışı otomobiline bineceği sırada kedi sesini duyan
Mehmet Demirdoğan ve arkadaşları, yaklaşık 1 buçuk saat uğraşmalarına rağmen hayvanı bulunduğu
yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Đtfaiye ekiplerinin kısa sürede aracın motor kısmından
çıkardıkları kedi, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kaçtı.Mehmet Demirdoğan, “Saat 09.00 civarıydı,
arkadaşlarımızla eve gitmek için aracımıza bindik. Bir kedi sesi duyduk. Doğal olarak kıyamadık.
Kedinin sesi çok ince geliyordu. Zannedersem yavru kediydi. Aracı çalıştırmaya içim razı olmadı.
Yaklaşık 1 buçuk saat kediyi çıkarmak için uğraştık. Sağ olsun, daha sonra itfaiye ekipleri gelip kediyi
bulunduğu yerden çıkardı. Biz de artık huzur içinde evimize gidebileceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2406
Erişim Tarihi: 20.06.2012

TĐCARET ZĐRVESĐ YAPILDI
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Kayserili iş adamları ile Filipinler ve Bulgaristan iş adamlarını bir araya getirdi.
Genç Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD) Kayserili iş adamları ile Filipinler ve Bulgaristan iş
adamlarını bir araya getirdi. Özel bir otelde düzenlenen Kayseri Ticaret Zirvesi Đkili Đş Görüşmeleri’ne
GESĐAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ezinç, dernek üyeleri, Filipin ve Bulgar iş adamları
katıldı. Pasifik’te yer alan Filipinler’in yatırım açısından uygun olduğu belirtilen zirvede, Kayserili iş
adamları Filipinler ve Bulgaristan'dan gelen iş adamları ile anlaşmalar gerçekleştirdi. Zirvede bir
konuşma yapan GESĐAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ezinç, “GESĐAD’ı hepiniz
tanıyorsunuz. Hizmetlerimiz giderek gelişiyor. Üye sayımız genişliyor. Bundan sonra da hızlanarak
devam edecek. Bu ülke çalışmaları karşılıklıdır. Filipinler’den Bulgaristan’dan heyet geldi. Bizler de
oralara seyahatler düzenleyeceğiz.” dedi.Türkiye'nin yurt dışı ihracatında öneminin giderek arttığını
belirten Filipinler Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Đrfan Karabulut, “ Bizim ortaklık
yapacağımız ülkeler arasında Pasifik ülkeleri olmalı. Biz güçlü bir ülkeyiz. Biz dünya ülkeleri arasında
üretim bakımından 16. sıradayız. Çok kaliteli ürünlerimiz var. Ancak, global bir pazarlamacı değiliz.
Global market ve mağazalarımız henüz yok, ama olma yönünde.” şeklinde konuştu.Filipinler Odalar
Birliği (BCDA) Başkanı Arnel Paciano Casanova ise, hazırladığı slayt eşliğinde Filipinler hakkında bilgi
verdi ve Kayserili iş adamları yatırım yapmak üzere Filipinlere davet etti.Zirvede üç ülke arasında
ticaret anlaşması imzalandı. Öte yandan, GESĐAD tarafından TRT Đç Anadolu Bölgesi Haberleri
Editörü Nuri Coşar’a, yılın en iyi haber programı ödülü verildi. Zirve, iş adamlarının ikili görüşmeleri ile
devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2407
Erişim Tarihi: 20.06.2012

CUMHURBAŞKANI HEMŞEHRĐLERĐ ĐLE BULUŞTU
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Geleneksel Kayserililer Brunch ına katıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Geleneksel Kayserililer Brunch’ına katıldı.
Kayseri Đli Yardım Derneği Đstanbul Şubesi tarafından Emirgan Korusu Beyaz Köşk’te düzenlenen
bruncha Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Gül’ün yanı sıra bruncha Milli Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Đli Yardım Derneği
Đstanbul Şubesi Başkanı Abdullah Gülsoy, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay ve çok sayıda Kayserili işadamı katıldı.Konuşmasından önce Gül’ün yanına gelen
üniversiteden arkadaşları, okul önünde toplu olarak çekilmiş olan bir fotoğrafını hediye etti. Ardından
hemşehrilerine seslenen Cumhurbaşkanı Gül, Erciyes’in herkesin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu
vurgulayarak, “Nereye gitsek, hangi dayağı görsek Erciyes’le mukayese ederiz biz. Bunun ayrı bir
hissiyatı vardır. Erciyes’in önümüzdeki yıllarda çok büyük bir cazibe merkezi olacağını da biliyoruz.
Geçen sene gittiğimizde değerli başkanımız Mehmet Bey beni 3 bin 500 metreye çıkartmıştı. Şimdi
artık herkes 3 bin 500 metreye çıkabiliyor. Teleferik kurdunuz, orası çok daha büyük ilgi görecek.
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın her yerinden gelenler olacak. Şehrimizin şehircilik alanında çok
farklı bir şehir olduğunu eminim ki Kadir Bey de bu hakkı verir. Bazen yabancı misafirlerim olduğunda
Kayseri’ye götürüyorum. Orada konuştuğumuzda gerçekten etkileniyorlar. O kadar güzel, Anadolu’nun
ortasında bir şehir beklenmiyorlar” diye konuştu.Gül, Kayseri’nin sanayide de Türkiye’nin önde gelen
illerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Şimdi artık klasik sanayiden daha yüksek teknolojili sanayiye
geçme peşinde herkes. Üniversitelerle sanayinin işbirliği yapması mümkün olacak. Bütün bunlar bizi
çok sevindiriyor. Değerli ilim adamlarımız, değerli siyasetçilerimiz sadece Kayseri’nin içinde değil, tüm
memleketimize hep hizmet ediyorlar. Bunlardan hep gurur duyuyoruz. Bir kez daha sizlerle beraber
olmaktan gerçekten ayrı bir sevinç duyuyorum” şeklinde konuştu.Konuşmasının ardından Kayseri Đli
Yardım Derneği Đstanbul Şubesi Başkanı Abdullah Gülsoy, Cumhurbaşkanı Gül’e hediye verdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2408
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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hazır gıdalarda bulunma ihtimali yüksek domuz jelatini konusunda uyarıda bulunuldu
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Yetim,
hazır gıdalarda bulunma ihtimali yüksek domuz jelatini konusunda uyarıda bulundu. Prof.Dr. Hasan
Yetim, hazır gıdalarda köpürme, jelleşme, bağlama, su tutma ve kıvam artırıcı olarak kullanılan jelatin
maddesinin, sığır, keçi, koyun gibi hayvanların yanı sıra domuzdan da elde edilebildiğini söyledi.Prof.
Dr. Yetim, protein içeriği zengin olan jelatin maddesinin, domuzdan elde edileninin daha ucuz ve
kaliteli olması nedeniyle jelatin üreten firmalar tarafından daha çok tercih edildiğini ifade ederek,
gıdalarda domuz jelatini kullanılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.Dünyada üretilen jelatinin çok
büyük bir bölümünün domuzdan elde edildiğini anlatan Yetim, “Şu an ülkemizde çok az miktarda,
bildiğim kadarıyla sanayinin ihtiyacı olan jelatinin yüzde 20 ya da 30'u üretiliyor” dedi.Prof.Dr. Yetim,
gıda katkı maddelerinde de helal sertifikası aranması gerektiğine dikkat çekerek, jelatinin daha önce
katkı maddesi olarak kabul edilmesinden dolayı hazır gıda içeriklerinde E441 şeklinde kodlandığını,
daha sonra başlı başına gıda maddesi olarak kabul edildiği için açık biçimde ‘jelatin’ olarak yazıldığını
kaydetti. Prof.Dr. Yetim, tüketicilerin jelatin maddesinin hangi hayvandan yapıldığını bilme imkanı
olmadığının altını çizdi.Bu konuda yalnızca yetkili makamların resmi önlemler alabileceğini vurgulayan
Yetim, helal sertifikanın et ve et ürünlerinin yanı sıra gıda katkı maddelerinde de aranması gerektiğini
söyledi. Bunda vatandaşın yapabileceği bir şey olmadığını anlatan Yetim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlık olarak gıdalarda kullanılacak jelatinin helal sertifikalı olmasına dikkat edilmelidir. Helal
sertifikalı olmayan katkı maddeleri gıdalarda bulunamaz diye devlet garantisi altına alınabilir bu iş. Şu
an ülkemizde buna dair bir uygulama yok. Firmaların katkı maddelerinin de helal olmasına dikkat
etmeleri gerekiyor. Yetkililerimizin vatandaşı bu tedirginlikten kurtarmaları için ithal edilen ürünlere
mutlaka helal sertifikası şartı koşmaları gerekir. Bu, vatandaşı rahatlatacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2409
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Kayserispor bombayı patlattı
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Cleyton Alexandre Henrique Silva Kayserisporda
Kayserispor Panathinaikos FC’ de forma giyen Cleyton Alexandre Henrique Silva ile 2 yıllık sözleşme
imzaladı. Kayserispor Genel Müdürü Süleyman Hurma, “Oyun kurucu olarak Panathinaikos FC’ de
forma giyen Cleyton Alexandre Henrique Silva ile kulübümüz 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını dileriz” dedi. Kayserispor’a imza atan Cleyton
Alexandre Henrique Silva ise, Buraya başarıya imza atmak için geldiğini ve büyük başarılar elde
edeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2410
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Muhteşem bir törenle mezun oldular
Kayseri Özel Kılıçaslan Liseleri, eğitimlerini tamamlayan 119 öğrencisini gerçekleştirdiği muhteşem bir
törenle mezun etti. 15. Dönem mezuniyet programına yeğenini de mezun eden Zaman Gazetesi Genel
Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve protokolün yanı sıra yaklaşık 1000 davetli katıldı. Saygı duruşunun
ardından Đstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açış konuşmasını yapan Okul
Müdürü Salih Öngül:” Bu gün burada lise öğrenimini tamamlamış 119 güzide öğrencimizi hayata
kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha dün bir çocuk olarak ailelerinden emanet aldığımız bu
yavrularımızı dört yıl süresince elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak yetiştirdik ve üniversite
hayatına hazırladık. Onlar da gerek kişilikleriyle gerekse de başarılarıyla bizlerin ve ailelerinin gururu
oldular.”dedi. Öğrenci velileri adına Avukat Mehmet Đlik’in duygu ve düşüncelerini ifade ettiği
konuşmasından sonra, bilim, spor, kültür-sanat ve proje yarışmalarında ulusal ve uluslar arası
başarılara imza atan ve bu yıl mezun olan öğrencilere Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali
Köksal tarafından “Onur Madalyası” verildi. Genel Müdür Ali Köksal:” Kılıçaslan Liseleri elde ettiği
başarılarla ve eğitim modeliyle her zaman Kayseri’nin ve ülkemizin gurur kaynağı olmuştur, Kılıçaslanlı
olmak başlı başına bir onurdur.” şeklinde konuştu. Eğitimin devamlılığını sembolize eden Bayrak ve
flama devir tesliminden sonra Fen Lisesi dönem birincisi Semih Fazlı Kayahan ve Anadolu Lisesi
birincisi Ahmet Sarıcı mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Öğrenciler adına Burak Coşkun’un “Ayrılırken”
isimli konuşmasını yaptığı törende, öğrenciler mezuniyet yemini de ettiler. Zaman zaman duygulu
anlara da sahne olan törende mezun öğrencilere günün anısı olarak, aileleri ve davetliler tarafından
mezuniyet plaketleri sunuldu. Tören öğrencilerin veda şarkılarını söylemelerinin ardından hava fişek
gösterisi ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2412
Erişim Tarihi: 20.06.2012

YAŞLI ADAM YOL ORTASINDA HAYATINI KAYBETTĐ
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Hayatını kaybetti.
Kayseri’de sabah saatlerinde bir kişi yol ortasında düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre
Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Akmescit Caddesi’nde meydana gelen olayda 80 yaşındaki
M.D.’nin yol ortasında düştüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112
ekiplerinin yaptığı muayenede M.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.Akmescit Caddesi’ne çağrılan
polis ekipleri, M.D.’nin hayatını kaybettiği alanda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 80
yaşındaki M.D.’nin cesedi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırıldı.Yetkililer, olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2413
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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12 Haziran 2012, 11:00

Kayseri Güneş

Bahman Hosseinpoor Kayseride
Đran’ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseinpoor Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’yi ziyaretinde, Đran’ın
zengin şehri Mashad ile Kayseri arasında ilişki kurmayı hedeflediklerini bildirdi. “Dost ve kardeş ülke
Đran’ın Büyükelçisi’ni ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diyen vali Mevlüt Bilici, Kayseri’de birçok
ülkenin konsolosluklarının bulunduğunu bildirdi. Vali Bilici, “Bu ziyaret, Kayseri’deki sanayi, ticaret ve
kültürel yapı ile ilgili iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Kayseri bir çok özeliği olan bir şehir.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut’un memleketi olan şehir” diye konuştu.Vali Bilici, Kayseri’den Đran’a ticaret yapmaya giden
birçok iş adamı bulunduğunu belirterek, Kayseri’nin önemli bir ticaret merkezi olduğunu
söyledi.Kayseri’nin modern bir görüntüsü bulunduğunu söyleyen Đran Ankara Büyükelçisi Hosseinpoor,
mavi tespihi ile dikkat çekti. Hosseinpoor, Đran halkının Kayseri’yi çok yakından tanıdığını bildirerek,
ziyaret etmek için fırsat kolladığının altını çizdi. Hosseinpoor, “Đran’ın Đsfahan şehrinde Kayseri pazarı
bulunuyor. Kayseri ile kültürel yakınlıklarımız var. Ben 4 yıldır Ankara Büyükelçisiyim ve Türkiye’nin
şehirleri ile Đran’ın şehirleri arasında ilişki kurmaya çalışıyorum. Zengin ve çalışkan insanların
bulunduğu Kayseri ile Đran’ın zengin şehri Mashad ile ticari ilişkiler kurmak istiyoruz” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra ziyaret basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2414
Erişim Tarihi: 20.06.2012

HATASI OLAN TEŞHĐR EDĐLSĐN
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Hatası olan sonucuna katlanır
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Tarım Bakanlığı’nın üretimde hile yapanların teşhir
edilmesi uygulamasına destek vererek, “Hatası olan teşhir edilsin” dedi. Kayseri Ticaret Borsası
Başkanı Ünlü, imalatçılar olarak Tarım Bakanlığı’na müracaat ettiklerini belirterek, “Đmalatçılar olarak,
sucuk ve salamın sadece kırmızı etten olması için bir dilekçe vererek Tarım Bakanlığı’na müracaat
ettik. Kanatlı hayvan karışımı olmaması gerekiyor. Gerçekte olması gereken de budur” diye
konuştu.Tarım Bakanlığı’nın üretimde hile yapanların internet sitesinde teşhir edilmesine tepki
gösterildiğinin hatırlatılması üzerine Şaban Ünlü, “Üretici hile yapıyorsa teşhir edilsin. Üretimde hata
varsa teşhir edilsin” ifadesinde bulundu.Ramazanın yaklaşması ile birlikte sucuk, sucuk içi ve
pastırmada bir artış olup olmayacağı konusunda ise Başkan Ünlü, “Şu anda Kayseri’de et bolluğu var.
Ramazan ayında fiyat artışı olacağını pek zannetmiyorum. Sürümde şu anda azlık var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2415
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Yürüyüş yolları sentetik çim oluyor
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Büyükkılıç iş başında
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar
inşa ettiklerini hatırlatarak, bu parklarda yer olan yürüyüş yollarına da bundan böyle daha sağlıklı ve
estetik olan sentetik çim döşediklerini söyledi.Belediye olarak sadece bir mekân yapıp halkın hizmetine
sunmadıklarını belirten belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesi olarak büyük ölçekli
ve çok amaçlı parklar inşa ediyoruz. Bu parklarda piknik alanları, oturma bankları, yeşil alanlar, bisiklet
yolları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları gibi çok işlevli bir hizmet yelpazesini sunuyoruz. Böylece
her kesime ve her yaş grubuna hitap eden parklar oluşturuyoruz. TOKĐ 6. Bölgede bulunan büyük

ölçekli parkımızda ilk kez sentetik çim döşenmiş yürüyüş yolları oluşturduk.1.600 mt.uzunluğundaki bu
uygulama hem daha uzun ömürlü hem de sağlıklı çünkü toz ve çamur oluşturmuyor.” dedi.
Stonmastik asfalt, hazır çim, tartan pist gibi uygulamalar gerçekleştirdiklerini ve bu uygulamaların
vatandaşlarca çok beğenildiğini ve istenildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni bir
çalışma olan yeşil sentetik çim yürüyüş yol bandının beğenilmesi ve istenilmesi halinde tüm yürüyüş
yollarında uygulanabileceğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2417
Erişim Tarihi: 20.06.2012

YÜKSEKTEN DÜŞEN ĐŞÇĐ HAYATINI KAYBETTĐ
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Đşçi kurtarılamadı
Kayseri'de yüksekten düşen bir işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre
Organize Sanayi 28. cadde de meydana gelen olayda 50 yaşındaki. O.D., çelik kapı üretimi yapan bir
iş yerinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü. Olay sonrasında iş arkadaşları tarafından 112
ekiplerine haber verildi.112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirilen
talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2418
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Anlamakta güçlük çekiyorum

12 Haziran 2012, 11:39
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özel yetkili mahkemelerin ihtiyaç neticesinde kuruldu
Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) Başkanı Av. Đbrahim Akkaş, özel yetkili mahkemelerle ilgili yeni bir
düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlamakta bir hukukçu olarak güçlük çektiğini söyledi. Söz

konusu taslağın gündeme geliş şekline dikkat çeken Akkaş, özel yetkili mahkemelerin ihtiyaç
neticesinde kurulduğunu ve şu an için bu ihtiyacın giderilmediğini vurguladı. CMK'nın 250. maddesine
dayandırılarak kurulan özel yetkili mahkemelerin kaldırılacağı veya yetkisinin sınırlandırılacağı
yönünde taslak hazırlandığı iddialarına ilişkin tartışmalar sürüyor. AHUDER Başkanı Av. Đbrahim
Akkaş, konunun davalarda tutuklu bulunan bir muvazzaf subaya ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla
gündeme gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Akkaş, “Yaşanan süreci dikkate aldığımız zaman,
içerden yapılan açıklamalar, avukatların mahkemeyi sabote girişimleri, basına sızan ses kayıtlarının
içeriğini bir araya getirdiğiniz zaman değişik düşünceler hasıl olabiliyor. Çünkü bu mahkemelerde
ihtilallar ve darbe planları yargılanıyor. Ciddi deliller söz konusu. AĐHM'den tutukluların dilekçeleri geri
dönmüşken böyle bir değişikliğe neden gerek duyulduğunu işin açığı bir hukukçu olarak anlamakta
zorluk çekiyoruz.” dedi. Başbakan Erdoğan'ın "Hukuk yaşayan bir süreçtir, elbette bu süreçte
değişiklikler olacaktır." değerlendirmesine de değinen Akkaş, ancak bunun tespitini yapmanın
hukukçuların görevi olduğunu dile getirdi. Yaşanan süreçte Ergenekon, Balyoz, 12 Eylül, 28 Şubat
davaları ile PKK ve KCK davalarında bu mahkemelerin görev aldığını hatırlatan Akkaş, “Uzunca bir
süredir davalar devam ediyor. Buna ilişkin bir takım eleştirilen söz konusu. Yargılanan insanların
AĐHM'ye yaptığı müracaatlar var. AĐHM'de yargılama süreci ve tutukluluk hallerinin usule uygun
olduğuna hükmederek şikâyetleri reddetti. Dolayısıyla devam eden bir süreci akamete uğratacağı
kanaatindeyiz. Özel yetkili mahkemelerin elinden yetkinin alınması halinde karar aşamasına gelen
birçok davada farklı kararlar ve hukuki belirsizlikler ortaya çıkacaktır.” şeklinde konuştu. Özel yetkili
mahkemelerin ihtiyaç neticesinde kurulduğunu ve uzmanlık isteyen ihtisas mahkemeleri olduğunu
vurgulayan Akkaş, şu an için bu ihtiyacın giderilmediğini kaydetti. Söz konusu mahkemenin alanına
giren suçların azalması halinde ancak kaldırılabileceğini belirten Akkaş, şu an yapılması düşünülen
değişikliğin Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığını dile getirdi. Bu düşünceden bir an önce vazgeçilmesi
gerektiğini vurgulayan Akkaş, “Özel yetkili mahkemeler Türk hukuk sistemi için gereklidir. Bir takım
yanlışlıklar ve değişiklikler olabilir ama tamamıyla ortadan kaldırılması halinde bu tür suçlarla ilgili
yargılamaların sağlıklı sonuç vermeyeceği kanaatindeyiz.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2419
Erişim Tarihi: 20.06.2012

KULKULOĞLU YENĐ YÖNETĐMĐ ZĐYARET ETTĐ

12 Haziran 2012, 12:11
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Đddialarına değindi
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, CHP Kayseri il örgütünün yeni başkanı Sadık Atila’yı ziyaret
etti. Kulkuloğlu ziyarette yolsuzluk iddialarına değindi. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu
Ankara'da ki işlerinden dolayı gecikmeli olarak geldiğini belirterek, "Yeni yönetime ve herkese hayırlı
uğurlu olsun. Biz CHP olarak her zaman sırt sırta gelerek buralara geldik ve inanıyoruz ki yine sırt sırta
vererek hep beraber CHP'yi iktidara taşıyacağız." dedi.
“DAVAMIZIN ARKASINDAYIZ”
Ziyaret sırasında yolsuzluk iddialarına değinen Kulkuloğlu şu şekilde konuştu:"Yolsuzluk iddiası
sürecinde açtığımız davalar kararlarına vardı ve sonuçlanan davalardan alnımız ak olarak çıktık. Yine

mahkemesi süren davalarımız var. Bu davalarımızın mahkemesine CHP Đl yönetimi olarak hep
beraber katılacağız. Belediye başkanı ve yöneticilere açtığımız davada ilk başta hepsi suçlu
görünürken nasıl olur da bir anda suçsuz hale geldiler. Biz her zaman davamızın arkasındayız ve
olmaya da devam edeceğiz."
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2420
Erişim Tarihi: 20.06.2012

MANTI FESTĐVALĐ

12 Haziran 2012, 12:52

Kayseri Güneş

Taner Yıldız da katıldı
Kayserililer, Esenler’de düzenlenen “Mantı Festivali”nde buluştu. Tüm Kayserililer Derneği’nin
(TÜMKAYDER) düzenlediği festivale Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.
Esenler'de TÜMKAYDER tarafından organize edilen mantı festivali; siyaset, spor camiası ve
Kayserililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen festivale; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Đstanbul Vali
Yardımcısı Harun Kaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Esenler Kaymakamı
Nazım Madenoğlu, milletvekilleri Yaşar Karayel, Đsmail Tamer, Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan,
Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri ve Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Adsız, Erciyesspor Başkanı
Ziya Eren, spor camiasından Serdal Adalı, Rıza Çalımbay, Ali Gültiken, Đbrahim Üzülmez ile Kayserili
işadamları, 28 dernek başkanı ve binlerce Kayserili katıldı.Festivalde hemşehrilerine seslenen Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, Kayseri'de gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Kentte
altyapı, gecekondu, trafik gibi sorunların olmadığını aktaran Özhaseki, şehrin vizyonuna yakışan
büyük projelere ağırlık verdiklerini kaydetti. Özhaseki, Erciyes Kayak Projesi'nin 300 milyon euroluk
büyük bir proje olduğunu belirtirken, Kayseri'ye yabancı dilde eğitim verecek bir üniversite kazandırma
çabasında olduklarını söyledi. TÜMKAYDER Başkanı Fatih Doğan ise, yaptığı konuşmada,
Kayserililerin bundan sonra meydanlarda olacağını belirterek, “Kayserililer her alanda vardı.
Hemşehrilerimiz böyle büyük organizasyonların talebi içerisindeydi. Bizde Đstanbul’daki bütün
Kayserilileri bir araya getirmek için böyle bir organizasyon yaptık. Tavanla tabanı birleştirmek için
köprü olmak istiyoruz. Artık Kayserililer meydanlara indi. Bundan sonra meydanlarda olacağız” dedi.
Festivalde daha sonra katılımcılara mantı ikram edildi. Kayserili sanatçı Ali Rıza Binboğa ve Seçil
Yavuz’un konser verdiği festivalde, Mehteran Takımı da katılımcıları coşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2421
Erişim Tarihi: 20.06.2012

ĐDDĐALAR TAMAMEN ASILSIZDIR

14 Haziran 2012, 14:00

Kayseri Güneş

CEHA'dan açıklama
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan CEHA Büro Mobilyaları önceki gün gazetelerde
çıkan “ Đşten Çıkarma” haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Kayseri’nin en fazla ihracat yapan firmalara
arasında yer alan CEHA Büro Mobilyaları tarafından yapılan açıklamada, DĐSK’e Bağlı Birleşik Metal
Đş Sendikasına üye oldukları için 800 işçinin işten çıkarıldığı yönünde haberlerin gerçeği
yansıtmadığını belirterek, “ Firmamız, Kayseri ve Türkiye ekonomisinde kendinden söz ettiren bir
firmadır. Önceki gün gazetelerde çıkan ve 800 işçinin işten çıkarıldığı yönündeki haberler tamamen
asılsız ve art niyetlidir; adı geçen sendikanın firmamız çalışanları içerisinde çoğunluğu sağladığı da
gerçek dışıdır.” denildi. Yapılan açıklamada, haberlerde adı geçen sendikanın firma yetkilileri üzerinde
bir baskı unsuru oluşturmak için bu türlü haberleri yaydığı ifade edilerek, “50 bin metrekare kapalı
alanda, 1000 kişiye yakın işçisiyle faaliyet gösteren firmamız son 3 ay içerisinde 20 işçinin bütün yasal
hakları verilerek, sendika üyesi oldukları için değil, performans düşüklüğü ve dönemsel iş azalması
nedeniyle iş akitlerini fesh etmiştir. Bu türlü işten çıkarmalar bütün büyük firmaların istemediği ancak
bazı zamanlarda mecbur kaldığı bir durum olduğu açıktır. Firmamızda da her yıl yaz aylarında
mevsimsel iş düşüşü olduğu için zorunlu olarak böyle bir uygulama yapılmaktadır. Hal böyle iken, 20
işçinin iş aktinin fesh edilmesini, yüzlerce işçiymiş gibi göstermek ve bunun sendikalı oldukları için
yapıldığını söylemek tamamen art niyetli kişilerin firmamızı karalamak için çıkardığı haberlerdir”
denildi.CEHA Büro Mobilyaları tarafından yapılan açıklamada, 50 bin metrekare kapalı alanda bin
500’e yakın ürün çeşidi ile Türkiye’de ilk 500 firma içerisinde Kayseri’de ihracat rekortmenleri arasında
ilk 5 içerisinde yer aldıkları belirtilerek, “Firmamız her zaman çalıştırdığı işçilerin yasal haklarını
korumaya; Đşçilerinin çalışma şartlarını her zaman daha da iyileştirmeye ve ülke ekonomisine katkı
sağlama bilinciyle bundan sonrada hareket etmeye devam edecektir” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2424
Erişim Tarihi: 20.06.2012

3 YAŞINDAKĐ EMRE DEFNEDĐLDĐ

14 Haziran 2012, 14:02

Kayseri Güneş

Gazetecinin acı günü
Motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Emre, kılınan cenaze namazının
ardından defnedildi. Hunat Cami’de kılınan cenaze namazına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya, Deniz Postası Yazı Đşleri Müdürü Mustafa Aydoğan, gazeteciler ile 3 yaşındaki Emre
Derebaşı’nın yakınları katıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Emre Derebaşı, Hunat Cami’de
kılınan cenaze namazının ardından Gesi - Đldem Mezarlığı’nda defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2425
Erişim Tarihi: 20.06.2012

KALP HASTALARINA SICAK HAVA UYARISI

14 Haziran 2012, 14:03

Kayseri Güneş

Sıcak havaya dikkat
Kayseri Özel Modern Dünya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Günebakmaz, kalp hastalarını
güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Uzm. Dr. Özgür Günebakmaz, sıcak havalarda özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan
hastaların daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra kalp-damar ve kalp kapakçığı
hastalarının da sıcak havalarda dikkat etmesi gereken birtakım kurallar olduğunu belirten
Günebakmaz, “Tansiyon hastalarında, sıcaklarda sıvı kaybı çok olduğu için normal giden
tansiyonlarda düşmeler olabilmektedir. Bu nedenle sıcak havalarda özellikle bu hastalarda
hipotansiyona bağlı bayılmalar olabilmektedir. Bu hastalarda ilaçların muhakkak ki hekimlere
danışılarak ayarlanması lazım. Birtakım tansiyon ilaçlarının içerisinde diüretik dediğimiz idrar artıran
madde de bulunabilmektedir. Bu ilaçlar volüm kaybına, yani su kaybına neden olduğu için, artı terleme
ile olan su kaybı kan volümünü de azaltacak ve tansiyon düşmesine neden olacaktır. Uzun süre
sıcakta kalma ise tam tersine tansiyon yükselmesine neden olabilecektir. Kalp yetmezliği hastaları da
diüretik dediğimiz idrar söktürücü ilaçlar kullanmaktadırlar. Bunların dengelenmesi gerekir, aksi
takdirde kan volümünün azalması ve sıvı kaybı nedeniyle böbrek yetmezliği baş gösterebilecektir” diye
konuştu.
"KALP
HASTALARI
10.00-15.00
SAATLERĐ
ARASINDA
DIŞARI
ÇIKMAMALI"
Sıcak havalarda kalbin iş yükünün arttığını da hatırlatan Günebakmaz, bu durumun, kalp yetmezliği
hastalarında kalbe yeterince kan pompalanamamasına neden olabileceğini ifade etti. Günebakmaz,
“Bunun için de kalp yetmezliği olan hastaların, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda
bulunmamasını öneriyoruz. Bu, kabaca saat 10.00 ile 15.00 arası olarak dillendirilebilir” dedi.
Kalp hastalarına günlük düzenli egzersiz de önerdiklerini vurgulayan Günebakmaz, hastaların
kendilerini çok yormadan sabah aç, akşam ise yemekten önce ya da yemekten en az 2 saat sonra
spor yapmaları gerektiğini söyledi. Günebakmaz, sıcak havalarda kalp hastalarının sıvı alımları
konusuna da değindi. Tansiyon ve kalp kapakçığı hastalarının sıvı tüketimini artırmaları gerektiğine
dikkat çeken Günebakmaz, kalp yetmezliği hastalarının ise doktor kontrolünde sıvı tüketimini artırması
gerektiğini belirtti. Günebakmaz, bu durumun nedenini şu şekilde açıkladı: “Çünkü bir taraftan fazla su
alımı kalp yetmezliğini provoke edebileceği gibi, böbrek yetmezliğine de sebep olabilmekte. Kalp

yetmezliği ve tansiyon hastaları dışında, kalp-damar ve kalp kapakçığı hastaları özellikle sıcaklarda
dışarıda bulunmamaya özen göstermeliler. Kalp-damar hastalarında özellikle sıvı kayıpları kalp krizini
tetikleyebilmektedir. Kalp kapakçığı hastalarında da bayılma atakları görülebilecektir, bunların da
özellikle sıvı kaybı oluşmaması için sıcaklarda dışarıda bulunmaması uygun olacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2426
Erişim Tarihi: 20.06.2012

MĐLLĐ BASKETBOLCU AÇILIŞTAYDI

14 Haziran 2012, 14:05

Kayseri Güneş

Spor Okulu açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulları spor açılışına katılan Fatih Solak, “Ben ileriki
yaşamımda basketbolu kendi seyircim önünde Kayseri’de bırakmak istiyorum” dedi.
Fatih Solak Kayseri'de olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Buradan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki’ye seslenmek istiyorum. Ben ileriki yaşamımda basketbolu
kendi seyircim önünde Kayseri’de bırakmak istiyorum. Başkanımızdan bir erkek basketbol takımı rica
ediyoruz. Artık zamanı geldi. Böylesine müthiş bir atmosferin olduğu yerde bir erkek basketbol
takımının olması gerekir. Bence Kayseri buna çok layık. Kız takımımız var çok başarılılar onları tebrik
ediyorum
ama
erkek
takımı
olmazsa
bu
iş
olmaz”
ifadelerini
kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel ise, 2004 yılında 4
branşta başlayan yaz spor etkinlikerinin 2012 yılında 22 branşı bulduğunu belirterek, “Bu yıl ki
hedefimiz en az 20 bin öğrencimize 22 farklı branşta 7 ayrı istasyonda yaz spor okulları hizmeti
verebilmek” diye konuştu. Açıklamaların ardından milli basketbolcu Fatih Solak öğrencilerle basketbol
maçı yaparak imza dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2427
Erişim Tarihi: 20.06.2012

BARO DESTEK VERDĐ

14 Haziran 2012, 14:08

Kayseri Güneş

Özel mahkeme desteği
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın ‘Özel yetkili mahkemeler kalkabilir’ açıklamasına Kayseri
Barosu’ndan destek geldi. Kayseri Baro Başkanı Av. Murat Şirvanlı, Başbakan’ın Özel Yetkili
Mahkemelere yönelik açıklamasını desteklediğini ifade etti. Daha önceleri Özel Yetkili Mahkemelerin
kalkması için bildiriler yayınladıklarını belirten Şirvanlı, “Özel Yetkili Mahkemelerin kalkmasına sıcak
bakıyoruz. Başbakanın bu açıklamasına destek veriyoruz. Biz Kayseri Barosu olarak daha önceleri bu
mahkemelerin kalkması için bildiriler yayınladık, çalışmalar yaptık. Mahkemelerin kalkması iyi olur ve
bizi memnun eder.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2428
Erişim Tarihi: 20.06.2012

ENCÜMEN ÜYELERĐNE VEFA

14 Haziran 2012, 14:09

Kayseri Güneş

Plaket verdiler
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, belediye hizmetlerine yönetim boyutuyla katkı sağlayan
encümen üyelerine teşekkür ederek plaket verdiklerini söyledi. Başkan Bekir Yıldız, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’na göre belediye yönetiminin başkan, meclis ve encümen olmak üzere 3 katmandan
oluştuğunu belirterek, “Encümen, haftada bir kez toplanarak vatandaşın sorunlarına çözüm bulup,
karar veriyor. Encümen’in halk tarafından seçilmiş ve belediye başkanınca atanmış üyeleri var.
Encümen’in seçilmiş üyelerini ise Meclis bir yıllığına seçiyor.” dedi. Bir yıl boyunca vatandaş isteklerine
adil ve kalıcı çözümler getirebilmek için Encümen’in çok yoğun çalıştığını vurgulayan Başkan Bekir
Yıldız, “Yoğun gayret göstererek çalışan encümen üyesi arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür
etmek ve hatıra amacıyla plaket veriyoruz.” dedi. Başkan Bekir Yıldız, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleriyle
göreve başlayıp bir yıl görev yapan encümenin eski üyeleri Kenan Başyazıcıoğlu, Fatih Kaya ve
Fatma Dernekli’ye çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, plaket verdi. Encümen üyeleri de
konuşmalarında “Uyumlu çalıştık, Kayseri’ye hizmet etmek için elimizden geleni yaptık. Görevi
devralan arkadaşların her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Başkanımıza da vefasından dolayı
teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2429
Erişim Tarihi: 20.06.2012

KASKĐSPORLU MĐNĐKLER TÜRKĐYE ÜÇÜNCÜSÜ

14 Haziran 2012, 14:10

Kayseri Güneş

Yine kupa aldılar
Kaskispor Bayan Minikler Masa Tenisi Takımı’ndan 2 sporcunun, 7-10 Haziran tarihleri arasında
Kırşehir’de yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olduğu belirtildi.
Müsabakaların, Aşıkpaşa Spor Salonu’nda düzenlendiğini belirten KASKĐ Genel Müdürü ve Kaskispor
Kulüp Başkanı Ender Batukan, “Şampiyona, 350 bayan sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Kaskispor
bayan minikler masa tenisi takımımızdan Rabia Şahiner ve Betül Kahraman Ferdi Çift Bayanlar
kategorisinde Türkiye 3.sü olarak bronz madalya kazandılar.” dedi. Şampiyonanın farklı şehirlerden
birçok sporcunun katılımıyla oldukça zorlu ve keyifli geçtiğini belirten Batukan, “Başarılı bir şekilde
yarışarak Türkiye 3’üncüsü olan sporcularımızı tebrik ediyorum. Tenis sporuna gönül vermiş
miniklerimizin kulübümüzün adını başarıyla duyurması bizleri son derece memnun etti.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2430
Erişim Tarihi: 20.06.2012

MEMUR-SEN ĐL DĐVAN TOPLANTISI YAPILDI

14 Haziran 2012, 14:13

Kayseri Güneş

Đl divanı toplandı
Memur-Sen Kayseri Đl Divan Toplantısı Toç-Bir-Sen Şube Temsilcisi Mehmet Andaç’ın ev sahipliğinde,
Đl Temsilcisi Aydın Kalkan başkanlığında toplandı. Toplantıda toplu sözleşme sonuçları ile bundan
sonra yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplu sözleşmenin istedikleri gibi
sonuçlanmadığını vurgulayan Aydın Kalkan, “ Memur-Senin büyük katkıları ile elde edilen Toplu
Sözleşme hakkının ilk kez kullanılması sebebiyle iyi bir sonuç elde etmek için yoğun bir çaba
harcanmıştır. Birçok iş kolunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ancak istediğimiz sonuçları
alamadık. Bu süreçte Kamu-Sen ve KESK hükümet yerine bizimle mücadele etmeyi tercih etmiştir. Bir
taraftan bizi görüşmelere girmemeye çağırıp kendileri de bütün görüşmelere katılmıştır. Kamu işveren

heyeti ile mutabakatı da Memur-Sen gibi şerhle imzalamıştır. Elde edilen kazanımları kendileri almış
gibi, alınamayan hakların suçlusu da Memur-Senmiş gibi göstermeye çalışmışlardır. Bu yanlıştır,
ahlaki değildir. Bu tür manipülasyonların kimseye faydası yoktur. Özellikle eğitim iş kolunda ek ödeme
alamamamız ve bazı yetkililerin talihsiz açıklamaları bizi üzmüştür. Memur-Sen büyük bir ailedir, büyük
bir güçtür. Yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mevcut eksiklikleri ve haksızlıkları gidereceğiz. Bütün
iş kollarımızla iş ve güç birliği yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Bütün iş kollarının çalışmaları
şube temsilcileri tarafından değerlendirildi. Đyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2431
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Hünerli eller yarışacak

14 Haziran 2012, 14:15

Kayseri Güneş

yarışma tanıtıldı
Kayseri Valiliği, Đl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün düzenleyeceği ‘Kayseri’nin Hünerli Elleri Yarışıyor’
yemek yarışması öncesi basın açıklaması yaptı. Hilton Otelinde düzenlenen basın açıklamasına Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş ve çok sayıda basın mensubu
katıldı. Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş ise, “Bilindiği gibi Türk mutfaklarının çok önemli bir
yeri var. Malumunuz Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimiz bize sürekli kültürel değerlerimizi ortaya
çıkarmak ve yaşatmak için talimatlar veriyor. Bizde bu konuya önem veriyoruz. Bildiğiniz gibi
yemeklerimiz mutfakta yapılıyor ve bunları da genellikle annelerimiz ve babaannelerimiz yapıyor. Bu
nedenle yöresel yemek yarışmasını ev hanımlarına yönelik düzenledik” diye konuştu.
Taymuş, “Buradaki arzumuz Kayseri’de yaşayan annelerimiz bu etkinliğe katılarak bu kültürün
gelişmesi açısından bizlere destek olması. Dereceye giren ev hanımlarına değerli ödüller verilecek.
Ayrıca dereceye giren hanımların yemek tariflerini alarak turistlerin tatil için gittiği otellere bu tarifleri
işletmelere vereceğiz. Bu turistler bu şekilde bizim yöremizin yemeklerini öğrenmiş olacak” şeklinde
konuştu.‘Kayseri’nin Hünerli Elleri Yarışıyor’ yemek yarışması 17 Haziran Pazar günü Mimarsinan
Parkında yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2432
Erişim Tarihi: 20.06.2012

SINAVLAR ÇOCUKLARIN KĐŞĐLĐĞĐ BELĐRLEMEZ

14 Haziran 2012, 14:17

Kayseri Güneş

kaybetmek ve kazanmak hayatta var
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Rahmi Danişment, sınavların
çocukların kişisel özelliklerini ölçen bir durum olmadığına dikkat çekti ve aileleri, sınavlar hususunda
çocuklarına baskı yapmamaları konusunda uyardı. Sınav dönemlerinde ailelere, çocuklara her
zamankinden daha fazla destek olmaları önerisinde bulunan, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Derneği Kayseri Şube Başkanı Rahmi Danişment, “Bunu yapmalısınız ki, ona duyduğunuz sevginin
koşulsuz olduğunu bilsinler. Emin olun, bu mesaj, onların daha başarılı ve bundan da önemlisi daha
mutlu olma yolunda güçlü bir şekilde ilerlemelerini sağlayacaktır.” dedi. Danişment, sınava girecek
öğrencilere de şu tavsiyelerde bulundu: “Zamanınızı planlayın. Sınav gününüzü planlayın. Sınav
öncesi beslenmemizi çok dikkat etmeliyiz. Doktorlar sınav sırasında başarıyı etkileyen mucizevi bir
besin olmadığına dikkati çekiyor. Yeterli ve dengeli beslenme fiziksel ve ruhsal sağlığını iyileştirmekle
birlikte, okul başarısı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle sınav sabahı öğrencilerin
kahvaltılarını tam olarak yapmaları sınav sırasındaki başarılarında büyük önem taşıyor, ancak olağan
dışı, farklı bir kahvaltı çok tavsiye edilmemektedir.Giydiklerinize dikkat edin. Sınava giderken rahat
edebileceğiniz, çok dikkat çekici olmayan, günün hava sıcaklığına dikkat ederek giyeceklerinizi seçin.
Sınava ailece konvoyla gitmeye gerek yok. Kaygınızı kontrol edin. Sınavlara gereğinden fazla değer
vermek ve hayatımızın dönüm noktası olarak görmek kaygımızı artırır. Şunu unutmayın bu sınavlar
sizlerin kişiliğini değerlendiren bir ölçü değildir. Kazanmak kadar kaybetmekte hayatın bir parçası.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2433
Erişim Tarihi: 20.06.2012

KAYSERĐ 41 DERECEYĐ GÖRDÜ
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Çok sıcak

Kayseri Güneş

Yurt genelinde kavurucu sıcak etkisini artırırken, Kayseri'de hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçüldü.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları Kayseri'de de etkili oldu.
Termometreler Kayseri'de hava sıcaklığını 41 derece olarak ölçerken, sıcak havada evlerinde bunalan
vatandaşlar kendini parklara attı. Sıcak havaya dayanamayan kadınlar, çeşmede el, yüz ve ayaklarını
yıkayarak serinlemeye çalıştı. Ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışan vatandaşlar, “Havalar çok sıcak.
Evlerde duramıyoruz, bu nedenle parka gelerek serinlemek istedik. Burada gölgelikte oturup soğuk
içecekler içerek serinliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2434
Erişim Tarihi: 20.06.2012

ERCĐYESTE OTEL YERLERĐ SATIŞA ÇIKTI
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Đhale yapıldı
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkiinde bulunan toplam
21 adet otel yeri arsasının satışını içeren ihale yapıldı. Đhale kapsamında 7 adet konaklama tesisi
arsasının satışı gerçekleştirildi. Đhale öncesi açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindiğini
belirterek şimdiye kadar Erciyes'te Büyükşehir Belediyesi'nin gerek üstyapı gerekse de altyapı ile ilgili
önemli işler yaptığını hatırlattı. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'nde hem Büyükşehir
Belediyesi'ne hem de özel sektöre görevler düştüğünü söyleyen Başkan Özhaseki, "Bize ait olan
hizmetlerde zaten yıllardır bir çaba içerisindeyiz. Hiç aralık vermeden çalışmalara devam ediyoruz. Đlk
etapta altyapının yapılması daha sonra teleferik-telesiyej akslarının yapılması, göletin ve oradaki
karlama ünitelerinin, sosyal tesislerin yapılması işini biz üstlendik. Bir kısmını yaptık hizmete açtık. Bir
kısmı da devam ediyor. Bir de ayrıca özel sektöre devredeceğimiz işler var. Bugün burada otel
yerlerinin ihalesini yapacağız. Dışarıdan da talipler var. Bizim için önemli olan belli bir rakamda bu otel
yerlerinin satılması değil. Gerçekten otelcilerin gelip alıp, oraya otel inşa edecek olması. Konaklama
tesis arsalarının hepsi satılmazsa önümüzdeki haftalarda kalanlarının satışına devam edeceğiz." dedi.
Başkan Özhaseki'nin konuşmasının ardından ihaleye geçildi. Başkanlık Toplantı Salonu'nda
düzenlenen ihaleye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın başkanlık etti. Đlginin
oldukça yoğun olduğu ihalede Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkiinde bulunan 20 adet
konaklama tesisi arsasından 7'sinin satışı gerçekleşti. Đhalede toplam 4 ayrı otel yeri arsası alan DYE
Đnşaat LTD. ŞTĐ'den Hüseyin Yayla, bu tesisleri bir konsorsiyum bünyesinde değerlendireceklerini
belirterek, "Kayseri'ye de bir hizmetimiz olsun istedik. Başarılı bir konsept oluşturup Kayserimize ve
Erciyesimize hizmet vermek arzusundayız. Bu proje büyük ve kapsamlı bir proje. Projenin büyüklüğü
bizim Erciyes'e olan ilgimizi artırdı." dedi. Öte yandan Erciyes Dağı Kabaktepe mevkiinde bulunan 1
adet konaklama tesisi arsası ile Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkiinde bulunan 13 adet
konaklama tesisi arsası ihalelerine katılım olmadığı için bu ihaleler pazarlığa kaldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2435
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Đhmal iddiası var
Kayseri’de doğduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden bebeğin ölümünde anneyi 8 ay boyunca
kontrol eden doktorun ihmali olduğu öne sürülürken, hastaneden yapılan açıklamada ise iddiaların
asılsız olduğu ifade edildi. Kardeşi Hülya Kayaaltı’nı özel hastaneye doktor kontrolüne kendisinin
getirdiğini söyleyen Seyfi Doğan, “Kardeşim tansiyon hastasıydı. Doktor bunu biliyordu ve tansiyon
ilaçlarını da kendisi yazmıştı. Son ayda 2 günde bir kontrole gelmemizi söyledi ve biz de dediğini
yaptık” diye konuştu. Son kontrolde çocuğun sezaryen ile alınması için ısrar ettiklerini öne süren Seyfi
Doğan, “3 gün sonra bebeği sezaryen ile alacağını söyledi. Doktorun odasından çıktıktan sonra
kardeşim çocuğun hiç hareket etmediğini ve endişelendiğini söyledi. Tekrar doktorun odasına girdim
ve çocuğun o gün alınmasının mümkün olup olmadığını sordum. Doktor da kabul etti ve sezaryen
yapıldı. Doktor ameliyattan çıktıktan sonra bana, ‘Seyfi Bey, iyi ki çocuğu almışız yoksa anneyi de
kaybedebilirmişiz’ diyerek çocuğun bütün fonksiyonlarının anne karnında iltihap kaptığını söyledi"
iddialarında bulundu. Çocuğun birkaç gün hastanede yoğun bakımda kaldığını ve daha sonra Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığını anlatan Doğan, “Gece geç saatlerde bize bilgi
verdiler. Biz de çocuğun yaşayacağı umudu ile sevki kabul ettik. Adını Berensu koyduk. Nüfus kağıdı
bile çıkardık. Ancak çocuk burada vefat etti. Çocuğa otopsi yapmışlar ancak neden vefat ettiğini kimse
açıklamıyor” diyerek özel hastanenin doktorlarından Salih G. ve Hastane Müdürü Günay K.'den
şikayetçi ve davacı olduğunu söyledi. Seyfi Doğan, Cumhuriyet Başsavcılığına ve Sağlık Bakanlığına
dilekçe verdiğini belirterek, “Her dediklerini yapmamamıza rağmen bizi bu hale getirdiler.
Ciddiyetsizliklerine isyan ediyoruz” ifadelerini kullandı. Đddialar üzerine hastaneden yapılan açıklamada
ise, “Đddialar asılsız ve dayanaksız. Hastamız, gebelikte görülen hipertansiyon hastasıydı. Doktorumuz
doğum öncesinde hastayı her gün takip etti. Bu konuda hekim üzerine düşen her şeyi yapmıştır.
Bebek düşük doğum ağırlıklıydı. Aileye hekim bu konu dahil her konu hakkında bilgi verdi. Dolayısı ile
hekim üzerine düşen her şeyi yapmıştır. Yoğun bakımda da 2. seviyede tutulan bebek 3. seviyeye
ihtiyaç duyduğu için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bizim ilahi güçlerimiz
yok. Đddialar, ipe sapa gelmez iddialardır” ifadeleri kullanıldı. Đl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla
ilgili inceleme başlatıldığı ve gerekli tahkikatın yapılacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2437
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Sıcağa dayanamadı
Kırşehir’de hava sıcaklığının 37 dereceye yükselmesi ile birlikte Ankara-Kayseri karayolunda asfalt
eridi. Bölge trafik ekipleri, sürücüleri yavaş seyretmeleri konusunda uyarıyor. Kırşehir'de kış aylarında
buzlanma sebebiyle tuzlama çalışması yapan ekipler, yazın gelmesi ile kumlama çalışmalarına
başladı. Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulması şehir merkezinde vatandaşları ağaç altları ve çay
bahçelerine yöneltirken, sürücüler Ankara-Kayseri karayolunun 50. kilometresinde sıvılaşmış asfalt
nedeniyle zor anlar yaşadı. Bölge Trafik ekipleri, olası kazaların önlenebilmesi adına karayolu üzerinde
devriye sayısını artırarak sürücüleri yavaş seyretmeleri konusunda uyardı. Karayollarında yapılan yol
çalışmaları nedeniyle birçok bölgede yol tek şeride düşerken, bölgeyi tanımayan sürücüler, “Bölge
trafik ekiplerinin uygulamasını çok beğendik. Henüz bir problemle karşılaşmadık ama sürücüleri
uyarmaları çok güzel. Lastiklerimiz asfaltın erimesi nedeniyle fazla aşınıyor” dedi.
Bölgede rahat ve kontrollü geçiş sağlanabilmesi için çalışmalar devam ediyor
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2438
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Öksürülerek krizin etkisi azalır
Kayseri Avrupa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Yılmaz, kalp krizine yalnız yakalanılması
durumunda, sancının başladığı andan itibaren devamlı ve şiddetli bir şekilde öksürülerek krizin
etkisinin azaltılabileceğini söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Muzaffer Yılmaz, yaptığı açıklamada, kalp
krizi geçireceğini anlayan bir kişinin, öksürme ve derin nefes alma yöntemi ile akciğerlere ulaşan
oksijen miktarını artırması gerektiğini, şiddetli öksürüğün kalbi sıkıştırarak kan dolaşımının sürmesini

sağlayacağını söyledi. Aniden gelen kalp krizlerine karşı herkesin bilinçli olması gerektiğini söyleyen
Yılmaz, "Kalp krizi geçireceğini anlayan bir kişinin, kalp ağrısının başlamasıyla bilincini yitirmesi
arasında çok kısa bir süre vardır. Bu nedenle kişinin yanında kimse olmadığı bu süre içerisinde
bahsettiğimiz yöntem uygulanabilirse kalp krizi önlenebilir. Kolunuza ve göğsünüze kalp krizine ilişkin
sancının girmesinin hemen ardından en geç 10 saniye içinde devamlı ve şiddetli bir şekilde öksürmek
gerekir. Her öksürükten önce derin nefes alınmalı ve öksürük sanki balgam çıkarmak istercesine derin
ve uzun olmalıdır. Derin nefes alma ve öksürmeye, profesyonel yardım gelene kadar her iki saniyede
bir devam edilmelidir. Bu yöntem uygulanarak kalp krizinin etkisi azaltılabilir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2439
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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baba ocağına ateş düştü.
Kayseri Pınarbaşı Đlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırının ardından tedavi altına alındığı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını
kaybeden teknisyen yardımcısı Đsmail Sakın’ın Yozgat’taki baba ocağına ateş düştü.
Teknisyen yardımcısı Đsmail Sakın’ın eşi Dilek Sakın, eşinin şehit olduğunu Yozgat’ın Kavurgalı
köyündeki baba evinde öğrendi. 2 yaşında Abidin isimli bir çocuğu bulunan Đsmail Sakın’ın da babasını
2 yaşında kaybettiği ve yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenildi. Batman’da jandarma olarak vatani
görevini ifa eden Đsmail Sakın’ın 12 Nisan’da göreve başladığını belirten kayınpederi Mehmet Talas,
“Askerden geldikten sonra daha önce çalıştığı Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı ve bu
olay oldu. Ben 17 gündür yanında kalıyordum. Köye geldim, tekrar yanına gidecektim, bugün şehit
haberini aldım. Bir çocuğu var, eşi de 3 aylık hamile” dedi .Đsmail Sakın'ın şehit olduğunun
öğrenilmesinin ardından eşinin bulunduğu Kavurgalı köyüne bir ambulansla sağlık ekibi gönderildi.
Emniyet Müdürlüğünden gelen görevliler, şehidin eşini teskin etmeye çalıştı. Đsmail Sakın'ın naaşı,
ikindi namazından sonra Yozgat’ta düzenlenecek törenle şehitlikte toprağa verilecek
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2440
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ERÜ Rektörlük seçimleri tamam
Erciyes Üniversitesi rektörlük seçiminde en fazla oyu mevcut rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur aldı.
Sabancı Kültür sitesinde yapılan ve 932 öğretim üyesinden 900’ünün oy kullandığı seçimlerde,
adaylardan mevcut rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur 555 oy aldı. Diğer rektör adaylarından Prof.
Dr. Ömer Özbakır 264 oy, Prof. Dr. Munis Dündar 55 oy, Prof. Dr. Abdullah Çoban 4 oy, Prof. Dr.
Mehmet Hayta ve Prof. Dr. Halil Kırnak 1’er oy aldı. Seçimde kullanılan 20 oy ise geçersiz sayıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2441
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Eren yeniden seçildi
Kayseri Erciyesspor’un olağanüstü genel kurulunda Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren
güven tazeledi. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan genel kurula, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren,
eski başkanlarla kulüp üyeleri katıldı. Tek listeyle yapılan seçimlerden sonra teşekkür konuşması
yapan Başkanı Ziya Eren, “Biz yönetim olarak görevde olduğumuz bütün süreçlerde kurumsallaşma ve
tesisleşme adına çok şeyler yaptık. Alt yapıya çok değer verdik. Tesislere yaklaşık 5 yıldır bakım
yapılmamıştı. Tesisleri elimizden geldiği kadar güzelleştirdik. Türkiye’de UEFA ve ulusal lisans alan 20
kulüpten biriyiz. Elbetteki A takımda da bunları yapabilmek adına çok şey yaptık.” ifadelerini kullandı.
Takımı bugüne kadar bir üst lige çıkaramadıklarını belirten Eren, “Đnşallah bu yıl hep birlikte el ele,
gönül gönüle hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu iş yalnız olmuyor. Gelin birlik ve birbirimize destek

olalım. Eğer 100 bin nüfuslu bir ilçe takımı bir üst lige çıkabiliyorsa 1 milyon 200 bin nüfuslu, 4
üniversiteli, sanayi şehri Kayserimizi bir üst ligde 2 takımımızla temsil edelim. Ayrıca kongremizin
müjdesi olarak da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki ile görüşmemizin ardından 2012 2013 sezonunda maçlarımızı Kadir Has Stadyumu'nda oynama müjdesini hepinizle paylaşıyorum.”
şeklinde konuştu. Kayseri Erciyesspor'un yeni yönetimi, Ziya Eren, Ali Süslü, Enes Özhaseki, Gökhan
Çetinsaya, Gıyasettin Gürler, Gökhan Demiruz, Hayri Naziksoy, Kaan Savruk, Mahmut Bakır, Mehmet
Everekli, Naşit Doğan,Nurettin Arslan, Ömer Uyar, Selahattin Kılıç, Şadi Büyükkeçeci, Tacettin
Hançer, Turgut Kantarcı isimlerinden oluştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2442
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