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Doktorlar uyardı
Kayseri özel Avrupa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Meltem Gündoğ,
kramplarının tek nedeninin fiziksel aktiviteler olmadığını, beslenme bozukluklarının da kramp
oluşmasına önemli ölçüde etki ettiğini söyledi. Uzm. Dr. Meltem Gündoğ, krampı, özellikle kol ve
bacaklarda görülen istemsiz, spazmın geliştiği kas kasılmaları olarak tanımladı. Birçok krampın
nedeninin saptanamadığını belirten Gündoğ, günlük yaşamdaki aşırı fiziksel aktivite, birbirini
tekrarlayıcı hareketler, kullanılan ilaçlar, hormonal değişiklikler ve beslenme bozukluklarının kramp
nedeni olduğunu ifade etti. Krampın yalnızca fiziksel aktivitelerle ilgili olduğu sanısının yanlış olduğuna
dikkat çeken Gündoğ, özellikle beslenme bozukluklarına, kalsiyum, magnezyum ve potasyum
eksikliğine dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi. Gündoğ “Tabi bu mineralleri azaltan etkenleri de
değerlendirmek gerekir. Aşırı sıcakta çalışmak, diüretik tansiyon ilaçları ve bir takım tiroid ilaçları
kullanmak, aşırı terlemek, aşırı fiziksel aktivite, hormonal değişiklikler, bu minerallerin emilimini ve
kullanımı bozacağı için, ilk önce tepkisel olarak cildimizden sonra kaslarımız tepki veriyor.” dedi.
Kramp esnasında, fiziksel aktiviteyi bırakıp gevşemek gerektiğini belirten Gündoğ, “Kramp giren kası
kas yönünde sıvazlamak gerekiyor. Ve çok büyük bir kas rubunu ilgilendirmiyorsa ters yönde o kası
germek gerekiyor. Daha sonrasında o bölgede kas yumağı şeklinde şişlikler ve ciddi ağrılar olabilir,
bunun için de kişinin, dayanabildiği kadar sıcak kompres ve germe, gevşeme egzersizleri yapması
rahatlamayı sağlar.” diye konuştu. Gündoğ, krampların sık tekrarlanması durumunda mutlaka doktora
başvurmak gerektiğini kaydetti. Krampların, fiziksel aktiviteye sekonder olarak gelişmesi nedeniyle
daha ziyade gençlerde görüldüğünü de vurgulayan Gündoğ, “Bir de sebepsiz olan kramplar var,
özellikle gece krampları olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için de yine aynı sebepler söz konusu.
Hastalara bu durumda yatmadan önce bol sıvı almalarını, mutlaka gevşeme egzersizleri yapmalarını,
ılık bir duş almalarını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2446
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Bünyan Belediyesi çalışıyor
18 Haziran 2012, 19:21
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Đzci evi ve kamp yeri
Geçtiğimiz yıl 1.’si düzenlenen Kayseri Valiliği Đl izci Kurulu ve Bünyan Belediyesi Bünyan Đzci Kampı
11-15 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Bünyan Belediyesi 2. Mahalli Đzci kampı Bünyan Çağlayan
Đlkokulunda yapıldı. Bünyan Belediyesi ve Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ortak görüşmeler
sonucunda Bünyan Belediyesi Đzci Evi ve Kamp yeri olarak restore edilen Çağlayan ilkokulunda
düzenlenen kamp etkinlikleri 15 Haziranda sona erdi. 2. Bünyan Belediyesi izci kampı ilk gün bayrak
törenine katılan Bünyan Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen
Đzci Kampını gezerek çadırlarda öğrencilerle tanıştı. Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen
“Geçen yıl Türkiye çapında yapılan Đzci Kampı programında pek çok illerden gelen izciler, gittikleri
illerde Bünyan’ı anlattılar ve çektikleri fotoğraflarla Bünyan’ın tanıtımına büyük katkı sağladılar.
Umuyorum ki bu sene 2.si düzenlenen Bünyan Belediyesi Çağlayan izci kampı izcileri de gittiklerinde
ailelerine Bünyan’ı anlatacaklardır bizim bu yaptığımız bu çalışmalar Bünyan’ın tanıtımında ve
markalaşması yolunda bir temel taş olacaktır. Tüm ergin izcilerimize ve yavru kurtlarımıza güzel bir
kamp geçirmeleri dileği ile hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu. Kamp’ın son gününde Kamp ateşi

programına katılan Kayseri Đl Đzci Kurulu Başkanı Umut Akyürek Bünyan Çağlayan izci evindeki
yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2447
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Eskilere sevdalı
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62 yıldır
Kayseri'deki mütevazi antikacı dükkanında eski alıp satan Osman Baba 1960'tan beri bu mesleğini
büyük bir aşkla yapıyor. 1960'ta Kayseri Kalesi içerisinde mesleğe başlayan Osman Baba, zamanının
büyük bir kısmını0 daha sonra Vezir Hanı'na taşıdığı dükkanında geçiriyor. Esnaf onu Osman Baba
diye tanıyor ve Vezir Hanı'ndaki mütevazi antikacı, ziyarete gelenler tarafından çok seviliyor.
Đhlas Haber Ajansı muhabirine hayat hikayesini anlatan Osman Baba, "Bana Osman baba derler
buralarda kale içinde 1960'tan beri bu mesleğe merak sardım ve bu işi çok severek yapıyorum. Daha
sonra kale içindeki dükkanımdan Vezir Hanı’na taşındım. Bu mesleği yapmaya 1960 yılında başladım.
Bu meslek benim için vazgeçilmez bir şey. Devletin yasakladığı tarihi eserleri dükkanımda kesinlikle
satmıyorum. Benim sattığım eşyalar yasal olacak. Genelde antikacı dükkanımda Ermenilerden kalan
eski eşyalar, pirinçten yapılma, tunçtan yapılma eserler bulunuyor. Dükkanımda en eski olarak 600
yıllık pirinçten yapılma Meryem Ana mumluğu var şu anda" diye konuştu. Osman Baba, “Bazen
başımıza enteresan olaylar geliyor. Bir gün adamın birisine 700 liraya sattığım antika bir eşyayı
başkasına 10 bin liraya satmış. Polislere daha sonra benden aldığını söylemiş. Onlarda gelip ismimi
soyadımı aldılar. O olaydan sonra çok farklı ilginç pek bir şey olmadı. Bu mesleği yapmak bende
hastalık haline geldi. Bu dükkandan hiç ayrılmak istemiyorum. Burada huzur buluyorum. Antikacı
dükkanımın havası buradaki arkadaşlıklar gerçekten çok güzel. Aslında daha önce kale içerisinde iken
satışlarımız daha fazla oluyordu. Orası Vezir Hanı'da bulunan bu dükkanıma nazaran daha görünür
canlı bir yerdeydi. Eski eşya getirenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi ise burayı hobi bahçem olarak
görüyorum. Turistler buraya geldiklerinde çok beğeniyorlar. Tarihi eserlerin fotoğraflarını çekerek
hoşlarına giden parçaları satın almak istiyorlar" dedi. Osman Baba, dükkanından hiç ayrılmak
istemediğini ve kendisini tarihi eski eşyalarla bakarak tarihe yolculuk etmekten aldığı zevki hiçbir şeyde
bulamadığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2448
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Çantayı bırakıp okeye gitmişler
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Bomba olduğu zannedildi
Kayseri’de, inşaat işçilerinin gelişigüzel bıraktığı çantalar bomba imha uzmanını isyan ettirdi. 155
hattına vatandaşlar tarafından Kiçikapı Meydanında amele pazarı olarak bilinen yerde şüpheli paket
olduğu ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankın altında bulunan çantanın çevresinde
güvenlik önlemi aldı. Bu sırada diğer bankların altında da çantalar olduğu fark edildi ve güvenlik
çemberi genişletildi.
ĐKĐ TAŞ ATALIM NE OLACAĞINI GÖRELĐM
Meraklı vatandaşları uyarmak için polis ekipleri çaba sarf ederken, çevrede toplanan meraklı
vatandaşlardan biri, “Đki taş atalım ne olacağını görelim. Kesin içinde elbise vardır. Burada bekleyen
inşaat işçileri bırakmıştır” dedi. Polis ekipleri ise, tedbiri elden bırakmadan bomba imha uzmanının
çantaları kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Meraklı kalabalığın ‘Bir şey olmaz, Kayseri’de ne
zaman bomba patladığı görülmüş?” demesi üzerine, çocuğu ile yoldan geçen bir vatandaş, “Geçen
gün Pınarbaşı ilçesinde bomba patlamadı mı? Develi’de de el bombaları bulundu. Onları unutuyor
musunuz?” diye karşılık verdi. Olay yerine çağırılan bomba imha uzmanı ise, bankların altındaki
çantaları kontrol ederek, “Ayıp ya ayıp. 50 sefer buradaki işçileri çantalarını böyle bırakmamaları için
uyarıyoruz. Çantalarını buraya bırakarak kahvehanede oyun oynamaya gidiyorlar” diye tepki gösterdi.
Gerekli incelemelerin ardından meraklı kalabalık ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2449
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Hasan Ali Fenerbahçede

19 Haziran 2012, 19:28
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4 milyon avro artı kaleci
Kayserispor'da gece yarısı gerçekleşen transfer harekatı ile sarı kırmızılı ekibin milli oyuncusu
savunmanın solunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye transfer olurken, geçtiğimiz

sezon Samsunspor'da kiralık olarak oynayan ve Kayserispor'un da kale için ısrarla istediği file bekçisi
Ertuğrul Taşkıran sarı kırmızılı ekibe takas yöntemi ile 2 yıllığına kiralık olarak transfer edildi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan, Fenerbahçe ile sol bek Hasan Ali konusunda prensip
anlaşmasına varıldığını söyledi. Pehlivan, Hasan Ali'ye karşılık olarak para artı kaleci Ertuğrul'un da
sarı kırmızılı renklere kazandırıldığını belirterek. ''Hasan Ali Kaldırım ile ilgili, kulübümüzle Fenerbahçe
kulübü arasında prensip anlaşması gerçekleştirilmiştir. Net gelişmeler daha sonra kamuoyuna
duyurulacaktır" dedi.Kayserispor'un Hasan Ali'ye karşılık 4 milyon Avro ile birlikte kaleci Ertuğrul'u 2
yıllığına kiralık olarak aldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2451
Erişim Tarihi: 21.06.2012

BÜNYAN HALIDAN SONRA AYRANDA DA ĐDDĐALI
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AYRAN ÜRETĐMĐNE BAŞLANDI
Türkiye’de halısı ile meşhur olan Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Bünyan Tarımsal Kalkınma kooperatifi,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın hibeleri ile kurulan tesiste ayran üretimine başlandı.
Başka hiçbir ilçede olmayan bu uygulama ile Bünyan genelinden toplanan sütler bu tesise getiriliyor ve
işleniyor. Saatte 1.5 ton ayran üretimi yapabilen tesiste gelecek günlerde Bünyan Gilaborusu'nun da
paketlenerek satılması planlanıyor. Tesisi gezen Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen,
"Gördüğüm kadarıyla Bünyan genelinden toplanmış bütün sütler hiç el değmeden tesise giriyor. Şu an
sadece yoğurt ve ayran üretiyoruz. Saatte 1.5 ton üretim yapıyoruz. 4 saatlik kapasite ile 6 tona kadar
üretim yapabiliyoruz. Ancak şu anda 1.5 ton üretim yapıyoruz” diye konuştu. Mehmet Özmen,
“Kooperatifimizin yaklaşık iki yıl önce temeli atıldı. Bugün itibari ile burada Bünyan yoğurdunun süzme
yoğurdunun yapıldığı görmek gerçekten gurur verici. Buradaki manzara beni çok mutlu etti. Biz
bununda yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Başkanım ve mühendisimizle görüşmem sonunda Bünyan
Gilaboru'sunun da bu tesislerde işleyebileceğiz ileriki zamanlarda. Biz tarım ve hayvancılıkta daha çok
insanımızın daha çok çiftçimizin kazanmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2452
Erişim Tarihi: 21.06.2012

ZĐNA SUÇ OLSUN
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SP eylem yaptı
Kayseri’de, Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları, zinanın suç sayılması için gözlerini bantla kapattı.
Cumhuriyet Meydanında yapılan eylemde, Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Öztürk,
“Zinanın yaygınlaşmasıyla beraberinde getirdiği manevi tahribattır. Toplumların örf, gelenek ve
göreneklerini derinden zedeleyen, nesillerin geleceklerini tehdit altına alan zina illeti için derhal önlem
alınmalıdır. Gün geçtikçe materyalist bir toplum haline gelen ve maddeci bir düşünce anlayışına sahip
olan bir toplum olmaya doğru yönlendiriliyoruz. Bundan dolayı eşcinselliği yani cinsel kimlik bunalımını
meşru ve doğal bir durum gibi yansıtarak bir kamuoyu oluşturulmaktadır. Kamuoyunda yer tutan
eşcinsel birliktelikler bu toplumun özünde ahlaksızlıkları ortaya çıkarmakta, insanların zihinlerine nifak
tohumları ekmektedir” dedi. Zinanın suç sayılmasını istediklerini belirten Öztürk, şunları söyledi: “Zina
hukuk mahkemelerinde suç sayılmasına rağmen, ceza yasalarında suç sayılmaması akıl almaz bir
tezatlıktır. Yürürlükteki medeni kanunun boşanmaya ilişkin maddelerinde zina boşanma sebepleri
arasında sayılmış ve zinayı yapan eş açısından ağır kusur olarak kabul edilmiştir. Yani zina hukuk
mahkemelerinde kusur sayılmakta ancak ceza mahkemelerinde kusur sayılmamaktadır. Bu kanunların
uyumsuzluğu hukukun ruhuna aykırıdır” Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın kürtaj açıklamasını
desteklerini söyleyen Öztürk, şöyle konuştu: “Sayın Başbakan’ın kürtaj ve 3 çocuk ile ilgili yapmış
olduğu anlamlı çıkışı tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Ancak belirtmek istiyoruz ki eş cinsel
birlikteliklerinden üç çocuk beklemek, zinanın serbest olduğu bir hukukta kürtajı yasaklamak anlamsız
ve çelişkili bir durumdur. Buradan hükümete sesleniyoruz, kürtajı engellemek için zinayı yasaklamanız
gerekmektedir. Sebepleri ortadan kaldırmadan sonucu değiştiremezsiniz.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2453
Erişim Tarihi: 21.06.2012

AK PARTĐ ĐKTĐDARI BĐR ŞANSTIR
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Öksüzkaya konuştuKayseri AK Parti Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, terör meselesinin Türkiye’nin son
30 yılına damgasını vurduğunu ve 30 yıldır da çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “AK Parti,
halının altına süpürülen kirli meseleleri gün yüzüne çıkararak çözecektir” dedi. Ahmet Öksüzkaya
yaptığı açıklamada, terör konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Son 10
yılda, AK Parti iktidarı döneminde gerçekten çok önemli faaliyetlere imza atıldı. Bu AK Parti’nin yapmış
olduğu demokratikleşme çalışmaları neticesinde doğu ve güneydoğu bölgemizde yaşayan, terör
örgütünden arınmış o bölgemizin insanları gerçekten bize gönül verdi. Bize destek verdiler.
Dolayısıyla, çözümün AK Parti’de olduğunu görmeleri, bilmeleri ve demokratikleşme konusundaki
gayretlerimizi görmeleri son derece önemlidir” Öksüzkaya, Eski Mit Müsteşar Yardımcısı Cevat
Öneş’in, ‘AK Parti Kürt sorununu çözemezse önce AK Parti sonra Türkiye dağılır” sözleriyle ilgili olarak
şunları söyledi: “Mit Müsteşar Yardımcısının bu konudaki görüşleri kendilerini bağlar. Kendilerinin
görüşleridir. Türkiye’nin AK Parti iktidarı bir şanstır. Bu iktidar tüm meseleleri, halının altına sürülen kirli
meseleleri bile gün yüzüne çıkararak çözüme kavuşturması en büyük ideallerimizden biridir. Đnşallah,
Türkiye demokratikleşmesiyle birlikte bu sorunun da üstesinden gelecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2454
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Polis bile şaşırdı
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Borç listesi kabarık
Borcundan dolayı intihara teşebbüs eden 42 yaşındaki U.K., bir ağaca tırmandı. U.K.’nin hazırladığı
borç listesini inceleyen polis şaşkınlık yaşadı. Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Đnönü Parkı’nda meydana
geldi. Vatandaşlar bir kişinin ağaca çıkarak intihara kalkıştığı ihbarında bulundu. Đhbar sonrasında olay
yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kavak ağacına çıkan U.K.’yi ikna etmeye
çalıştı. Đkna çabalarına cevap vermeyen U.K. polis ekiplerine borcundan dolayı intihara kalkıştığını
söyleyerek, hazırladığı borç listesini polislere attı. U.K.’nin kira borcundan elektrik borcuna kadar olan
listeyi gören polis memurları kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Listeyi inceleyen polis, U.K.’ye seslenerek,
“Aşağıya in, senin borcunu ödeyelim” diyerek ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında olay
yerine gelen itfaiye ekipleri, U.K.’nin atlama ihtimaline karşı branda açarak önlem aldı.
Olay yerinde toplanan meraklı kalabalığın bakışları arasında inmeye ikna olan U.K., 20 metre
yüksekliğindeki kavak ağacından büyük bir çeviklikle aşağıya indi. U.K., polis tarafından önce doktor
raporuna ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2455
Erişim Tarihi: 21.06.2012

RENKLERĐN DĐLĐ
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Sergi açıldı
Kayseri Şefaatliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ‘Renklerin Dili’ adlı resim
sergisinde Nejla Pınarcı ve Arif Sayyar’ın eserlerini sergilendi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde,
Kayseri Şefaatliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği ‘Renklerin Dili’ sergisinde Nejla
Pınarcı ve Arif Sayyar birbirinden güzel 60 eserini sergiledi. Devlet Demir Yollarında görevli Arif Sayar,
Nejla Pınarcı ile birlikte sergi için 2 yıldan bu yana çalıştıklarını söyledi. Hemşire olarak görev yapan
Nejla Pınarcı ise, “Uzun uğraşlar sonrasında sergimizi açtık. Bu resimleri yaparken uykumuzdan,
işlerimizden ödün verdik. Bu uğraşlar sonrasında sergimizi açabildik. Çok mutluyuz.” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2456
Erişim Tarihi: 21.06.2012

EĞĐTĐME HAYIRSEVER DESTEĞĐ
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Onarımı yaptıracak
Muammer Kocatürk tarafından yaptırılacak olan Develi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi onarımı
ve ek bina inşaatını yaptırmak için Vali Mevlüt Bilici’nin makamında imza protokolü düzenlendi.
Đmza protokolünde konuşan Vali Bilici, vatandaş devlet işbirliğinin yaşandığı her alanda hayırseverleri
takdir ettiğini dile getirerek, “Böylelikle Kayserili vatandaşlarımızın hayırseverliği bir kez daha gündeme
gelmiştir” dedi..Đnşaatına hemen başlanacak olan Lise binası 2012 yılı içinde tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2457
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Yine yürekler yandı
19 Haziran 2012, 19:45
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8 eve ateş düştü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu'na PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlen saldırı
sonrası çıkan çatışmada şehit olan 8 askerin evine ateş düştü.
Diyarbakır
Diyarbakır’ın Hani ilçesi Gürbüz beldesinde ikamet eden şehit Piyade Onbaşı Cahit Kılıç’ın babası
Galip Kılıç’a acı haber, Kaymakam Đsmail Şanlı ve askerler tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğunu
öğrenen baba gözyaşlarına hakim olamazken, 9 aylık asker olan Cahit Kılıç’ın 10 kardeşi olduğu, en
son çatışmadan önce babası ile telefonla görüştüğü öğrenildi. Hasret Kılıç ağıtlar yakarken, eve gelen
yakınları ise haber üzerine fenalaştı. Şehit evinin önünde 2 ayrı 112 Acil Servis ekibi hazır bekletildi.
Baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi 2
yıllık Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunu olan 24 yaşındaki şehit Piyade Onbaşı Cahit Kılıç’ın
cenazesinin yarın Diyarbakır’a getirilerek Gürbüz beldesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
Mersin
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş karakoluna düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyada
Onbaşı Đsa Sayın'ın Mersin'deki evine ateş düştü. Aslen Muşlu olan şehidin merkez Toroslar ilçesi
Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Merkez Komutanı Albay Ekrem Özer verdi. Asker
ve polislerle birlikte şehidin evine gelen Özer, aileye baş sağlığı diledi. Gazetecilerin şehit evine
girmesine izin verilmezken acı haberi alan 6 çocuk annesi Emine Sayın, Kürtçe ağıt yaktı. Yakınları da
evin önünde göz yaşlarına boğulurken, inşaat işçisi baba Mehmet Ali Sayın da oğlunun şehit düştüğü
haberini alır almaz eve koştu. Acılı babayı evin önünde bekleyen Merkez Komutanı Ekrem Özer
sarılarak teselli etti. Bu arada şehidin fenalaşan küçük kız kardeşine olay yerinde bekletilen
ambulansta müdahale edilirken, anne ve babaya sakinleştirici yapıldı. Öte yandan şehidin yakınları
artık terörün son bulması yönünde ağıtlar yakıp, "Allah aşkına bu sorunu çözün artık" diye haykırırken,
Kürt olduğunu söyleyen bir komşusu da "'Kürt sorunu yok' diyorlar, yoksa niye cenaze geliyor. Bitsin

artık bu barışalım. Benim de çocuklarım var. Hepsi öğretmen, mühendis, biz devletçiyiz. Ama yarın
benim oğlum askere gidecek, ölecekse niçin ölüyor? Ben kendim Kürtüm, ama benim çocuğum
okuyor, yetişiyor. Eğer bu Kürt sorunu yoksa neden bu cenazeler geliyor? Demek ki var. 'Yok'
diyenlerin ya çocuğu yoktur, ya evlat acısı yoktur" diye konuştu. Terhisine yaklaşık 1 ay kaldığı
öğrenilen şehidin cenazesinin nerede toprağa verileceğine ise ailenin karar vereceği ifade edildi.
Samsun
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu’na düzenlenen saldırıda şehit olan 8 askerden biri
olan piyade er Umut Bulut'un (21) Samsun'da bulunan baba ocağına ateş düştü.
Terhisine 5 ay kala şehit olan evli 1 yaşında oğlu bulunan Umut Bulut'un Samsun'un Canik ilçesi
Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evine giden Merkez Komutanı Piyade Albay A. Şadi Çakır, acı haberi
Bulut ailesine verdi. Şehidin babası Mustafa, annesi Gülbahar ile eşi Özlem Bulut, gözyaşlarına
boğuldular. 4 kız, 2 erkek kardeş olan Umut Bulut'un askere gitmeden önce tüpçü yanında çalıştığı
öğrenildi.1 yaşında Selçuk adını verdiği oğlu bulunan şehit Umut Bulut'un evine giden basın
mensupları askerler tarafından evin bahçesine alınmadı ve şehit ailesi ile görüşmelerine izin verilmedi.
Askerler evin etrafını kordon altına alarak fotoğraf ve görüntü alınmasına engel oldular.
Baba Mustafa Bulut'un oğlunu askere gönderdiği gün evine geldiğinde, "Đçimde bir acı var. Oğlum bu
eve şehit gelecek" dediği öğrenildi.
Konya
Hakkari’de şehit olan Ulaştırma Er Samet Bütün ve Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Gümüş’ün ailelerine
acı haber verildi. Askeri yetkililer, şehit Ulaştırma Er Samet Bütün’ün merkez Selçuklu ilçesi Sakarya
Mahallesi Safa Sokak’ta bulunan baba ocağına sağlık görevlileri ile birlikte geldi. 91/4 tertip asker
olduğu öğrenilen Samet Bütün’ün ailesine şehit haberi verilirken, eve Türk bayrakları asıldı.
Diğer şehit haberi ise Konya’nın Ilgın ilçesinden geldi. Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Gümüş’ün
yakınlarına da şehit haberi ulaştı. Konya’da Ulaştırma Er Samet Bütün’ün şehit olduğu haberini alır
almaz evin önüne gelen arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı. Şehidin bir arkadaşı gözyaşları
içerisinde, “Đki gün önce telefonla görüşmüştüm. Hani gelecektin Samet’im” diyerek ağladı.
Đzmir
Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Dağlıca'da birliklere ağır silahlarla saldıran PKK'lı teröristlerle çıkan
çatışmada
şehit
düşen
8
askerden
biri
Đzmir'de
bir
ailenin
yüreğini
dağladı.
Hain saldırıda şehit düşen Mustafa Türkmen'in ailesi sabah saatlerinde aldıkları acı haberle yıkıldı.
Ailenin Đzmir Buca Yeşilbağlar'daki evine gelen ambulans ekipleri evlerinde fenalaşan anne Elmas
Türkmen ile mobilya işçisi Halil Đbrahim Türkmen'e müdahalede bulundu.Askerin tezkeresini almasına
60 gün kala çatışmada şehit düştüğü belirtildi. Şehit Mustafa Türkmen'in kardeşi Sedat Türkmen
evlerinin balkonuna Türk bayrağı astı.Şehidin en son pazar günü kardeşi Sedat Türkmen ile telefon
görüşmesi yaptığı bildirildi.Şehidin ailesi içeri gazetecilerin alınmasını istemedi.Öte yandan Đzmir
Đnzibat Merkez Komutan Yardımcısı Albay Hacı Hakkı, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsnü
Kaya aileye taziyelerini iletmek üzere aileyi ziyarete geldi. Şehidin cenazesinin yarın Kütahya'da Gediz
Akkaya Mezarlığına defnedileceği, şehidin ailesinin Kütahya'ya gitmek üzere yola çıkacakları öğrenildi.
Trabzon
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu’na PKK terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda
şehit düşen 8 askerden birinin Trabzonlu olduğu öğrenildi. Saldırıda şehit düşen er Ali Yasin
Erosmanoğlu’nun (21) Kurtuluş mahallesi Hacıahmet Sokak’taki evine şehit olduğu bilgisi öğle
saatlerinde ulaşırken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.
Giresun
Hakkari´de düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 8 askerden birinin Giresun'un Tirebolu ilçesinden
piyade er Yaşar Doymuş olduğu belirtildi. Doymuş'un (21) ailesinin 2 erkek çocuğunun küçüğü olduğu
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2458
Erişim Tarihi: 21.06.2012

ĐNŞAAT ĐŞÇĐSĐ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

20 Haziran 2012, 18:06

Kayseri Güneş

Düşerek yaralandı
Đnşaat işçisi ikinci kattan düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Đncesu’da meydana gelen olayda
inşaat işçisi M.T.(30)’nin, çalıştığı esnada dengesini kaybederek ikinci kattan düştüğü öğrenildi. M.T.
arkadaşlarının, 112 acil servise haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla, Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis olay ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2460
Erişim Tarihi: 21.06.2012

YAZ OKULU COŞKULU BAŞLADI

20 Haziran 2012, 18:08

Kayseri Güneş

Melikgazi düzenledi
Melikgazi Belediyesi Yaz Okulları 6 ayrı merkezde törenle açıldı. Halk Oyunları, Tiyatro, Koro,
Basketbol, Voleybol, Futbol, Bilgisayar, Yüzme ve Kort Tenisi olmak üzere toplam 10 ayrı branşta yaz
okullarının başladığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 bin 11 öğrencinin
Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası Merkez, Bel-Sin, Danışmentgazi, Keykubat, Đldem ve Toki olmak
üzere 6 ayrı yerde yaz okuluna devam edeceklerini söyledi.Yaz Okulu açılış törenin konuşması yapan
Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yol, kaldırım, asfalt, çöp toplama, park yapma
gibi hizmetlerin yanında bu mekânlarda yaşayan bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel
çalışmalarına da katkı sağlıyoruz. Siz çocuklarımız bir eğitim süresinde yoruldunuz, şimdi dinlenme
zamanı. Yaz tatilini hem dinlenerek, hem eğlenerek, hem de öğrenerek değerlendireceksiniz.” dedi.
Yaz Okulu Kurslarına öğrenciler, haftalık ders programının belirlenmesi ile branş öğretmenlerin
gözetiminde ilk derslerine başladılar. Yaz okuluna iştirak eden her öğrenciye birer şapka ve tişört
hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2461
Erişim Tarihi: 21.06.2012

TÜP FĐYATLARI BORSA GĐBĐ

20 Haziran 2012, 18:10

Kayseri Güneş

Bu kez fiyat düştü
Geçen ay 71 lira olan mutfak tüpü 65 liraya düştü. Petrol fiyatlarının da düşüşe geçmesiyle tüp
fiyatlarında da düşüş görüldü. Petrol ile tüpün doğru orantılı olduğunu belirten tüpçü Mustafa Tokgöz,
“Petrol fiyatları son zamanlarda düşmeye başladı. Böyle olunca tüp fiyatları da düştü. Petrol ile tüpün
arasında doğru orantılı bir ilişki var. Petrol fiyatı artarsa tüpün de fiyatı artıyor” dedi. Tüp fiyatlarında
daha önce artış meydana geldiğini belirten Tokgöz, şöyle konuştu: "Ancak son günlerde tüp
fiyatlarında düşüş var. Geçen ay mutfak tüpü 71 lira iken şu an 65 liradan satış yapıyoruz. Tüp fiyatları
daha da inme gösterecek gibi.” Kayseri’ye doğalgazın gelmesiyle tüp satışlarında azalma olduğunu
vurgulayan Tokgöz, şunları söyledi: “Maddi geliri iyi olan vatandaşlar, evlerine doğalgaz çektirmeye
başladı. Böyle olunca biz tüpçülerin satışlarında azalmalar oldu. Maddi geliri az olan vatandaşlarımızın
da alım gücü az, bu yüzden satışlarımız eskisi gibi değil.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2462
Erişim Tarihi: 21.06.2012

FĐFA HEYETĐ KADĐR HAS STADINI ĐNCELEDĐ

20 Haziran 2012, 18:11

Kayseri Güneş

Tam not...
FĐFA ve Türkiye Futbol Federasyonu ekipleri, 2013 yılında Türkiye’de düzenlenecek olan 20 Yaş Altı
Dünya Kupası öncesi Kadir Has Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.FĐFA ve Türkiye Futbol
Federasyonu ekipleri, 21 Haziran 2013’de Türkiye’de düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesi Kadir
Has Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. FĐFA yetkilileri Kadir Has Stadyumu'nu büyük bir titizlikle
inceledi.Kadir Has Stadyumu Müdürü Ali Üstünel, “FĐFA'dan bir heyet federasyon yetkilileriyle beraber
Kadir Has Stadyumunu incelemek için geldi. 2013 yılı Haziran ayında 20 yaş altı Dünya Kupası
organizasyonu Türkiye'de gerçekleşecek. Kayseri şehrimiz ve Kadir Has Stadyumu'muzda Türkiye'de
bu organizasyona ev sahipliği yapacak 7 şehir ve tesisten birisi. 30 Kasım tarihinde daha önce FĐFA
yetkilileri Kadir Has Stadyumu'na gelerek Galatasaray maçı esnasında incelemelerde bulunmuşlardı.

O inceleme sonucu ortaya koydukları raporun yerine getirilip getirilmediğini incelemek için 2. kez
geldiler. 20 Yaş Altı Dünya Kupası FĐFA’nın ve Dünya Futbol Federasyonları Birliğinin 2. büyük
organizasyonu ve Allah nasip ederse biz de Kayseri olarak en iyi standartlarda ev sahipliği yapabilmek
için uğraş veriyoruz” ifadelerini kullandı.FĐFA Turnuvaları Direktörü Đnaki Alvarez ise, “Türkiye'de
olmaktan çok mutluyum. Bu Türkiye'ye 3. gelişim. Ben Kadir Has Stadyumuna her geldiğimde stadı
daha gelişmiş buluyorum. 20 yaş altı Dünya Kupası organizasyonu Türkiye’nin almış olduğu en büyük
futbol organizasyonu. 6 şehir, 7 stadyum ve 53 maç Türkiye'de oynanacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2463
Erişim Tarihi: 21.06.2012

AKHĐSAR BELEDĐYESPOR MERTER ĐLE DEVAM KARARI ALDI

20 Haziran 2012, 18:13

Kayseri Güneş

Akhisar'da kaldı
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Akhisar Belediyespor iç transferde Merter Yüce ile yola
devam kararı aldı. 1 yıllık anlaşması bulunan Merter ile Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut
Tesislerinde imza töreni düzenlendi. Đmza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu Merter Yüce
“geçen sezonun ikinci yarısında katıldığım Akhisarspor camiasında çok güzel günler yaşadım.
Arkadaşlık ortamı, teknik heyet ve yönetim ile olan diyaloglar olsun mükemmel bir ortam var. Burada
olmaktan mutluyum, tüm varımız ve gücümüzü ortaya koyup Süper Lig’de kalıcı ve ses getiren bir
takım olacağız” dedi. 2011-2012 sezonunun ikinci devresinde 17 karşılaşmada da forma giyen 27
yaşındaki oyuncu Merter profesyonellik kariyeri boyunca sırasıyla Altay, Kayserispor, Kayseri
Erciyesspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor’da forma giydi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2464
Erişim Tarihi: 21.06.2012

ELEKTRĐK TÜKETĐMĐNDE REKOR ARTIŞ

20 Haziran 2012, 18:15

Kayseri Güneş

Sıcaklar başladı klimalar açıldı

Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte
klima kullanımına paralel elektrik tüketiminde artış yaşandığını söyledi. KCETAŞ Genel Müdürü Şadi
Büyükkeçeci, sıcakların artış göstermesi ile klima kullanımı ve tarımsal sulamadaki artışların elektrik
tüketimini artırdığını belirterek şunları söyledi: “Son günlerde yurdumuzu etkisi altına alan sıcak hava
vatandaşları serinlemek amacıyla klima kullanımına yöneltti. Kurak geçen son günlerde tarladaki
ürünlerin zarar görmemesi için çiftçilerimizin tarımsal sulamaya yönelmesi de elektrik tüketimini artırdı.
Sanayi tüketiminin de artış göstermesiyle birlikte sıcakların etkili olması elektrik tüketimine yansımış
durumda. Sıcaklıkların artmasıyla tüketim yüzde 15-20 lik artışla günlük 5 Milyon kilowatt/ saate
ulaşmış bu artış Kayseri genelinde herhangi bir arıza ve kesintiye sebep olmamıştır.”
Kcetaş Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, yaptığı açıklamada yapılan ölçümlerde 01 Haziran tarihinde
hava sıcaklığı 21 derece iken elektrik tüketimi 4 milyon 381 bin 295 kilowatt/saat, 14 Haziran tarihinde
hava sıcaklığı 35 derece iken ise 5 milyon 405 bin 219 kilowatt/saat olarak tespit edildiğini söyledi.
Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci elektrik tüketiminde bu kadar artış
yaşanmasına rağmen Kayseri halkına kaliteli ve kesintisiz enerji akışı sağladıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2465
Erişim Tarihi: 21.06.2012

FĐNLANDĐYA ANKARA BÜYÜKELÇĐSĐ ZĐYARET TURUNDA

20 Haziran 2012, 18:17

Kayseri Güneş

Valiyi ziyaret etti
Finlandiya Ankara Büyükelçisi Kirsti Eskelinen Vali Mevlüt Bilici’yi ziyaretinde, “Türkiye’nin AB’ye
girmesini önemsiyorum, bu desteği sadece biz değil birçok Avrupa ülkesi veriyor.” dedi.
Finlandiya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek için Kayseri’de bir takım
ziyaretlerde bulunan Finlandiya Ankara Büyükelçisi Kirsti Eskelinen, Vali Mevlüt Bilici’yi ziyaret etti.
Finlandiya’nın, Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde destek verdiğini belirten Eskelinen,
“Türkiye’ye destek vermemizin amacı diğer Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerin Türkiye’ye ihtiyacı
var.” ifadelerini kullandı.Büyükelçi, Türkiye ile Finlandiya arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin iyi
olduğunu ifade ederek, “Ülkemizden yılda 200 bin vatandaşımız Türkiye’ye tatilk yapmaya geliyor.
Bunun yanında Türkiye’den de ülkemize okumak için gelen gençler var.” şeklinde konuştu.
Bilici ise, Büyükelçi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve Büyükelçi’ye kilim hediye etti.
Büyükelçi daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2466
Erişim Tarihi: 21.06.2012

CANGELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

20 Haziran 2012, 18:19

Kayseri Güneş

Bomba gibi geliyor
Kayserispor’un Arjantinli yıldızı Cangele, çalışmalarını U16 yaş altı takımıyla sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezonu sakat olarak geçiren Cangele, bu yıl antrenman çalışmalarına takım
arkadaşlarından önce başladı. U16 yaş altı takımıyla birlikte antrenmana çıkan Arjantinli yıldız hırsıyla
göz doldurdu. Cangele yaklaşık 1 saat süren antrenmanda koşu, kısa alanda paslaşma ve U 16 yaş
altı takımıyla maç yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2467
Erişim Tarihi: 21.06.2012

MHP ĐL BAŞKANI METE EKE SERT KONUŞTU

20 Haziran 2012, 18:21

Kayseri Güneş

MHP bölücü hareketlere ortak olmayacaktır
MHP Đl Başkanı Mete Eke Hatay ve Hakkari’deki terör saldırıları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Eke
“MHP bölücü hareketlere ortak olmayacaktır.” dedi. MHP Đl Başkanı Mete Eke, şehitlerin sayı ile
telaffuz edilmesinin yanlışlığına değinerek, “Bizim için, bir askerde aynı, bin askerde aynıdır. Değil
şehit olması burnunun kanaması bile bizim için üzücü ve devletimize yapılan kabul edilmez bir saldırı
olarak görürüz.” dedi. MHP olarak, terör örgütünün bertaraf edilmesi konusunda üzerine düşeni yerine
getireceklerini söyleyen Eke, “Lakin terör ve terör örgütünü gündem dışı tutarak Kürt meselesi adı
altında küresel güçlerin projelerini gerçekleştirmede, Milliyetçi Hareket Partisi’nin hiçbir mensubunun
böyle bir bölücü projeye verebileceği hiçbir katkı olmayacaktır. Devletimizin büyüklüğüne, milletimizin
engin sağduyusuna inanıyor, bu oynanan oyunun tuzağına düşmemelerini ümit ediyoruz. Bu duygu ve
düşüncelerle şehitlerimize Cenabı Allah’tan Rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken yakınlarına baş
sağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhları şad Mekânları Cennet olsun.” ifadelerini kullandı
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2468
Erişim Tarihi: 21.06.2012

HURMA HAYALLERĐMĐ BĐLĐYORDU

21 Haziran 2012, 18:21

Kayseri Güneş

Amrabat duygusal konuştu
Kayserisporlu oyuncu Nordin Amrabat, NTV Spor'da yayınlanan Spor Gecesi programına
açıklamalarda bulundu.Amrabat, Galatasaray'a transfer olmak istediğini bir kez daha vurguladı.
Amrabat, “Aslında birçok şey yazılıp çizildi bugüne kadar. Bunların birçoğunu söylememiştim.
Kayserispor genel menajeri Süleyman Hurma ve başkan Recep Mamur hakkında hiçbir kötü şey
söylemedim. Beni onlar Türkiye'ye getirdiler. Onlar sayesinde Türkiye'de ünlü bir oyuncu oldum” dedi.
“Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını öğrendim. Ben Süleyman Hurma'ya da her zaman söyledim”
diyen Amrabat şöyle konuştu;“Benim rüyam her zaman büyük takımlarda oynamak ve şampiyonluklar
kazanmak için oynamak. Kayserispor bana "Eğer büyük bir kulüpten teklif gelirse, sana kolaylık
yapacağız" dedi. Süleyman Hurma bunu çok iyi bilir.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2470
Erişim Tarihi: 21.06.2012

ŞEHĐT AĐLELERĐ DAĞLICA SALDIRISINA TEPKĐ GÖSTERDĐ

21 Haziran 2012, 18:24
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Tepki büyüyor
Şehit yakınları, Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde yaşanan terör saldırısına tepki göstermek için bir araya
geldi. Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Canımızı yakanların canlarının
yanmasını istiyoruz." dedi. Kartal Şehitliği'nde bir araya gelen şehit aileleri ve yakınları, Hatay ve
Hakkari'de meydana gelen ve 9 askerin şehit olduğu saldırıları kınadı. Şehitlikte bir basın açıklaması
yapan Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Teröre
çözüm bulmak için tüm güçleriyle çalışması gereken siyasilerin, teröre çözümü bir eli yağda bir eli
balda ‘Đmralı Palas’ta lüks içinde yaşayan bebek katili Öcalan’a bel bağlamalarını şiddetle kınıyoruz.”
dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin nasıl yaşam şartlarının düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Yavuz, “Şehit
aileleri ve gazilerin sorunlarını çözüp, bundan sonraki yaşamlarında nasıl rahat ettiririz diye düşünmesi
gerekenlerin, bunun yerine Đmralı canisini daha fazla nasıl rahat ettiririz diye düşünüyorlar. Caninin
Đmralı’da karşılayamadıkları talebini ev hapsi gibi Türk milletinin ibret ve hayretle izlediği önerilerle
karşılamaya çalışmaları biz şehit aileleri ve gazileri derinden üzmekte, kanayan yaralarımıza tuz
basmaktadır.” şeklinde konuştu.Şehit aileleri olarak canlarını yakanların canlarının yanmasını
istediklerini dile getiren Yavuz, “Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak bayrağımızın inmemesi
ezanımızın susmaması için vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele verdik. Kimimiz canımızı
kimimiz vücudumuzun bir uzvunu verdik. Gerekirse yine de vermeye hazırız. Ancak canımızı
yakanların canlarının yanmasını istiyoruz. Đmralı canisinin ve yandaşlarının idam sehpasında
sallandığını görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2471
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Erciyeste 4 otel yeri satıldı

21 Haziran 2012, 18:26
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ihalye düzenlendi
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkiinde bulunan toplam
14 adet otel yeri arsasının satışını içeren ihale yapıldı. Đhale kapsamında 4 adet konaklama tesisi
arsasının satışı gerçekleştirildi. Encümen Salonu'nda gerçekleşen ihaleye Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, başkanlık etti. Đhaleye Eken Otelcilik Tic. Ltd. Şti. ve Mehmet Fatih
Karamancı
olmak
üzere
iki
istekli
katıldı.
Đhalenin
sonucu
şu
şekilde
oldu:
Mevkiii: Kazanan Firma: Teklif:
1.
Erciyes
Tekir
Göleti
çev.
(2a)
Mehmet
Fatih
Karamancı
250
bin
TL
2.
Erciyes
Tekir
Göleti
çev.
(2b)
Mehmet
Fatih
Karamancı
250
bin
TL
3.
Erciyes
Tekir
Göleti
çev.
(2c)
Mehmet
Fatih
Karamancı
250
bin
TL
4. Erciyes Tekir Göleti çev. (4b) Eken Otelcilik Tic. Ltd. Şti. 240 bin TL
HAFTAYA DA DEVAM
Öte yandan Erciyes Dağı Kabaktepe mevkiinde bulunan 1 adet konaklama tesisi arsası ile Hisarcık
Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkiinde bulunan 9 adet konaklama tesisi arsası ihalelerine katılım
olmadığı için bu ihaleler yine pazarlığa kaldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2472
Erişim Tarihi: 21.06.2012

KOCASĐNAN YENĐ MAHALLE 12.CADDEYĐ YENĐLEDĐ

21 Haziran 2012, 18:28
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750 bin lira harcadı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yeni Mahalle 12.Caddenin yenileme çalışmalarının 750 bin
lira harcamayla tamamlandığını söyledi. Günlük hayatın can damarı caddelerin sürekli ve yoğun
kullanımdan dolayı yıprandığı için yenilenme ihtiyacı hissettiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız ,
‘Kocasinan Belediyesi sınırları içinde yoğun bir konut inşaatı yapımı devam ediyor. Đmarın bu
hareketliliği nedeniyle yeni yollar açıyoruz. Kullanımdan dolayı yıpranan ve alt yapısında da
iyileştirmeler yapılacak caddeleri de yeniliyoruz. Bu amaçla Yeni Mahalle 12. Cadde’yi de alt
yapılarıyla birlikte yeniledik.” dedi. Başkan Bekir Yıldız, yaşanabilir mekanlar sunmanın ve hayatı
kolaylaştırmanın önemli adımlarından birinin ulaşımı rahatlatmak olduğunu hatırlatarak “12.Caddenin
de alt yapı çalışmaları, aydınlatma, kilitli parke, yaya yolu, asfalt ve doğalgaz kullanımı için yenileme
çalışmaları tamamlandı. 940 metre uzunluğundaki 12.Caddenin yenileme işlemleri için 750 bin lira
harcama yaptık. Vatandaşlarımız güle güle kullansın.” temennisiyle sözlerini tamamladı.
Mahalle sakinleri de, 12. Cadde yenileme işlemlerinin çok güzel olduğunu belirterek, Başkan Bekir
Yıldız’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2473
Erişim Tarihi: 21.06.2012

KAFASINA SU DEPOSU DÜŞTÜ

21 Haziran 2012, 18:30
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Đşçi yaralandı
Seramik işçisi, kamyonda bulunan su deposunun üstüne düşmesiyle yaralandı. Edinilen bilgiye göre,
Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki G.T.T. su deposu kafasının
üstüne düştü. Kamyonun yanından geçtiği sırada kamyonun içinde bulunan su deposu G.T.T.’yi
yaraladı. Kafası kanlar içinde kalan G.T.T., olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma

Hastanesi’ne kaldırıldı. G.T.T. tedavi altına alındı. Kafasına dikiş atılan G.T.T.’nin sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2474
Erişim Tarihi: 21.06.2012

FENERBAHÇE ĐDDĐASI

21 Haziran 2012, 18:33
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7 milyon 500 bin verildi
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak önceki gün Kayserispor Genel Müdürü Süleyman Hurma
ile görüşerek Amrabat için hazırladıkları teklifi sundu.
Ancak Hurma, Albayrak'ın 5 milyon euro + Yekta önerisini az buldu. Bunun üzerine dün taraflar bir kez
daha bir araya geldi ve Cimbom bu kez 7.5 milyon euro teklif etti. Galatasaray öğle saatlerinde de
Ambarat harekatını borsaya bildirdi. Kamuoyunda bu transferin gerçekleşeceğine kesin gözüyle
bakılırken akşama doğru kulaktan kulağa bir fısıltı dolaşmaya başladı. Ortaya atılan müthiş iddiaya
göre Amrabat için son anda Fenerbahçe devreye girince Kayserispor, Galatasaray'a "Önerdiğiniz
rakam çok düşük. Biz Amrabat'ı 15 milyon euro'dan aşağı size satmayacağız" yanıtını verdi. Şoke olan
Galatasaray yönetimi "Bu parayı vermemiz imkansız" dedi ve ardından da borsaya bir açıklama
göndererek Amrabat'la ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını bildirdi. Kayserispor cephesinden
henüz bu iddia ile ilgili açıklama gelmedi. Kayseri ile Galatasaray arasında ki Amrabat görüşmeleri
Galatasaray yeni bir teklif sunmadığı taktirde bitti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2475
Erişim Tarihi: 21.06.2012

CUMHURBAŞKANINA BÜYÜK SEVGĐ GÖSTERĐSĐ
22 Haziran 2012, 19:02
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Gül, halkın ilgi odağı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte ziyaret ettiği Emel-Mehmet Tarman
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde vatandaşların büyük sevgi gösterisi ile karşılandı.
Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte akşam saatlerinde
Erkilet Mahallesi'ndeki Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve eşi, burada Kayserili vatandaşlar ve çocuklar tarafından büyük sevgi gösterisi ile
karşılandı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hastaneyi ziyaretinden önce, kendisine sevgi gösterisinde
bulunan çocukları kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2477
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Gül penaltı çekti

22 Haziran 2012, 19:04
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4 penaltıdan 2 si gol oldu. Kayserispor Kulübü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, sarıkırmızılı takımın forması hediye edildi. Formayı giyen Gül, kaleye geçen Kayserispor Teknik Direktörü
Şota Arveladze’ye penaltı çekti.Kayseri’deki ziyaretleri kapsamında Kayserispor’un yeni tesislerini
inceleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Başkan Recep Mamur ve Genel Müdür Süleyman Hurma
tarafından 38 numaralı "Abdullah Gül" yazılı Kayserispor forması hediye edildi. Cumhurbaşkanı Gül,
Kayserispor formasıyla, kaleye geçen Teknik Direktör Şota Arveladze’ye 4 şut çekti. Gül, çektiği 4
şutun 2’sini gole çevirdi.Cumhurbaşkanı Gül, Kayserispor’un tesislerini beğendiğini, Türkiye’deki bir
çok kulübün borç batağında olduğunu ancak Kayserispor’un hem yeni tesis yaptığını, hem de futbolcu
alıp futbolcu satarak büyük bir iş başardığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2478
Erişim Tarihi: 21.06.2012

EVĐNDE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

22 Haziran 2012, 19:07
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evinde silahla vuruldu
Kayseri'de bir kişi, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre Ü.G. (29) isimli şahıs, Ziyagökalp Mahallesi Güvercin Sokak Coşkun Sitelerindeki
evinde, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından 4 yerinden kurşunlandı. Alt kattaki komşunun
silah seslerini duyup polise haber vermesi üzerine ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılan Ü.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen yakınları sinir
krizi geçirirken, cenazesi otopsi için morga kaldırılan Ü.G.’nin sosyal paylaşım sitesinde 2 gün önce
ölümle ilgili olarak paylaştığı, “Düzeni bozukmuş kurduğumuz binanın, sonu mu geldi bunak dünyanın,
tayfasına sözü geçmez olmuş kaptanın” ifadeleri dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2479
Erişim Tarihi: 21.06.2012

ADLĐYEME DOKUNMA

22 Haziran 2012, 19:09
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Adliyeme Dokunma imza kampanyası düzenlendi.
Kayseri’de Sarız ve Felahiye ilçelerinde bulunan adliyelerin dosya azlığı bahane edilerek en yakın
ilçelere kaydırılmasına tepki olarak Felahiye Belediyesi’nce Adliyeme Dokunma imza kampanyası
düzenlendi. Kampanyaya destek vermek adına CHP Đl başkanı Sadık Atila, CHP Kocasinan Đlçe
Başkanı Abdullah Üçgül, CHP Melikgazi ilçe Başkanı Şerafettin Koç, Talas ilçe Başkanı Menduh
Bekdemir CHP il ve ilçe yöneticileri, MHP Kayseri Đl Sekreteri Resul Şahin ve il yöneticileri, Kayapınar
Belediye Başkanı ve ilçe halkı katıldı. Felahiye Belediye Başkanı ismet Kısır konuşmasında
Kayseri’den gelen CHP ve MHP’li yöneticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Burada Konuşan
CHP Đl Başkanı Sadık Atila “Adalet ulusların ekmeğidir, uluslar daima adalete acıkırlar . Demek oluyor
ki, Adalet , yemek, içmek, solumak gibi yaşantımızın bir parçası. Olmazsa olmazlarından. Daha dün
Habura Mahkeme götürenler bugün buradan Felahiye’den Adliye’yi kaldırıyorlar, Sarız ilçemiz de Türk
Telekom, Askerlik Şubesi, Meteroloji ve Hastane kaldırılmış sıra Adliye’ye gelmiştir. Sarız ve Felahiye
Adliyelerinin kaldırılması acaba bir tesadüf mü diye düşünüyorum. Yoksa bu ilçelerde Cumhuriyet Halk
Partili belediye başkanları var diye mi yapılıyor diye düşünmeden de edemiyorum. Felahiye ilçemiz de
Sarız ilçemizin yaşadığı sorunları yaşamaktadır. Felahiye Adliyesi Kayseri iline bağlanması gerekirken
Yozgat ili Boğazlıyan ilçesine bağlanması sıkıntılar doğuracak, adli yargı sorununun yanında
vatandaşlarda mağdur olacaktır. Felahiye ile Boğazlıyan ilçeleri arasında toplu ulaşım yoktur.
Vatandaşlar kendi özel araçları ile Boğazlıyan’a gitmek zorunda kalacaktır. Bu da başlı başına bir
sorun olacaktır.” Dedi Atila bir an önce bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2480
Erişim Tarihi: 21.06.2012

Türkiye hazır değil

22 Haziran 2012, 19:10

E reçete iyi ama
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Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'de
uygulanacak olan e-reçete sisteminin avantajlı olmasına rağmen, Türkiye’nin henüz sisteme geçmek
için hazırlıklı olmadığını kaydetti. Halihazırda pilot bölgelerde uygulanan, 1 Temmuz’dan itibaren ise
tüm Türkiye’de uygulanacak olan e-reçete sistemiyle ilgili konuşan Kayseri Eczacılar Odası Başkanı
Oğuzhan Ulutaş, elektronik reçeteyi, muadil sistemine kaydedilen elektronik numara verilmiş reçeteler
olarak tanımladı.
HEKĐMLER ESKĐ ALIŞKANLIKLARINDAN KURTULAMADI
Pilot bölgelerde istenilen düzeyde elektronik reçete üretilmediğini belirten Ulutaş, “Şu anki pilot
uygulamada hem manuel olarak reçete yazılabiliyor hem de elektronik reçeteyle hastaya hizmet
verilebiliyor. Ancak bizlere gelen verilerde çok az reçete üretildiği, özellikle de çoğu hekimin eski
alışkanlığından kaynaklanan nedenlerle ve sistemdeki aksaklıklardan dolayı elektronik reçete
yazmaktan uzak durduğunu gözlemliyoruz. Tabii az reçete gelmesi problemlerin tespitini de
zorlaştırıyor ve çözümünü de bizlerden uzak tutuyor.” diye konuştu.
PĐLOT UYGULAMALAR BAŞARISIZ
Pilot bölgelerde görüldüğü üzere, Türkiye’nin teni sisteme hazır olmamasının kendilerini
kaygılandırdığını söyleyen Ulutaş, “Elektronik reçeteye Temmuzun 1'i itibariyle hazır olmadan
geçilmesi hem vatandaşlarımız açısından hem de eczacılarımız açısından sıkıntılı bir sürecin
başlangıcı olacaktır. Pilot uygulama şu an problemlerin çözümü için uygulanıyor ama maalesef
gerçekte
reçetelerin
az
olması
pilot
uygulamayı
amacından
uzaklaştırıyor.”
dedi.
AVANTAJLI AMA HAZIRLIKSIZIZ
Uygulanabildiği takdirde e-reçetenin avantajlı olduğunun altını çizen Ulutaş, e-reçete avantajları
hakkında şunları söyledi: “Hastalarımız açısından yanlış ilaç yazma veya yanlış ilaç verme olayını
tamamen ortadan kaldıracaktır. Devlet açısından da reçetelerin arşivlenmesi saklanması konusunda
yer sıkıntısı yaşanmakta. Elektronik ortamda gelen reçetelerin arşivlenmesi için ekstra yerler
aramaktan vazgeçecek.”
YETKĐLĐLERDEN ÇÖZÜM BEKLĐYORUZ
Ulutaş, özellikle yoğun reçete üreten hastanelerde hekim ve hasta sayısının fazla olması nedeniyle
büyük sorunlar gözlemleneceğini vurguladı. Ulutaş “Şu anki ortamda elektronik reçetenin 1
Temmuz’da uygulamaya başlaması bizler açısından sadece sıkıntı getirecektir. O yüzden elektronik
reçetenin tam olarak bizlerin aktarmış olduğu problemlerin ortadan kaldırılmasıyla ancak hayata
geçmesi mümkündür ve özellikle Medula sisteminin çalışmadığı dönemlerde elektronik reçete ile
halkımızın nasıl ilaç alacağı konusunda bir çözüm bulunamıyor.” ifadelerini kullandı. Ulutaş, yetkililere
entegrasyon tam olarak sağlanmadan ve eczacıların görüşleri alınmadan, uygulamayı hayata
geçirmemeleri konusunda seslendi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2481
Erişim Tarihi: 21.06.2012

