KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
21.05.2012–27.05.2012
8 METRE YÜKSEKLĐKTEN DÜŞEN ĐŞÇĐ YARALANDI
21 Mayıs 2012, 19:34

Kayseri Güneş

Bir şantiyede çalışan işçi 8 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Küçük Ali Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan H.T(55)’nin, malzeme
taşırken dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten yere düştüğü öğrenildi. Başından sert darbe alan
H.T, arkadaşlarının 112 acil servise haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ambulansla Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu
bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2278
Erişim Tarihi: 18.06.2012

TRAMVAY KAZASI 1 YARALI

21 Mayıs 2012, 19:36

Kayseri Güneş

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi Đlçesi Karayolları Kavşağı’nda meydana gelen trafik
kazasında, N.S(31)’ye ait 38 HL 151 plakalı araç ile tramvayın çarpıştığı öğrenildi. Kazada yaralanan
araç sürücüsü N.S(31), olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen N.S, tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2279
Erişim Tarihi: 18.06.2012

KAYINVALĐDESĐNĐ BIÇAKLAMAK ĐSTERKEN KENDĐSĐ YARALANDI

21 Mayıs 2012, 19:38

Kayseri Güneş

Kayınvalidesi ile kavga ederken bıçakla yaralanan gelin hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kayseri’nin Gaziosmanpaşa Mahallesi Komşu Kent Sitelerinde meydana
geldi. Đddiaya göre H.D. (22) isimli genç kadın, aynı evde yaşamak istemediği için tartıştığı
kayınvalidesini bıçaklamak isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2280
Erişim Tarihi: 18.06.2012

19 MAYIS ETKĐNLĐKLERĐ GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

21 Mayıs 2012, 19:40

Kayseri Güneş

19 Mayıs Atatürk&#8217;ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri geç saatlere kadar sürdü.
Mimar Sinan Parkı Anfi Tiyatrosunda düzenlenen programda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle devam etti. Kafkas ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, çeşitli
sanatçıların verdiği konserle sona erdi. Vatandaşlar gösteri ve konseri ilgiyle izledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2281
Erişim Tarihi: 18.06.2012

BĐSĐKLET ŞENLĐĞĐ

21 Mayıs 2012, 19:42

Kayseri Güneş

Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Đlköğretim Okulu tarafından düzenlenen bisiklet şenliğine yaklaşık
200 kişi katıldı.Şenlik ile ilgili olarak bilgi veren Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Đlköğretim Okulu
Müdürü Veysel Kiraz, bisiklet şenliğini her yıl düzenlediklerini belirterek, “Bu yıl yine 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde böyle bir etkinlik düzenledik. Geçtiğimiz yıl
şenliğe 150 civarında öğrenci ve veli katılmıştı. Bu yıl düzenlediğimiz etkinlikte ise yaklaşık 200
öğrenci ve velimiz bulunuyor” diye konuştu.Okul bahçesinde toplanan yaklaşık 200 bisikletli, trafik
polislerinin eskortluğunda Kadir Has Kongre Merkezi’ne kadar pedal çevirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2282
Erişim Tarihi: 18.06.2012

PĐKNĐĞE GĐDEN ÖĞRENCĐLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

21 Mayıs 2012, 19:44

Kayseri Güneş

Meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. 10 kişinin yaralandığı kazada pikniğe giden
öğrenciler ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik
kazasında, Nevşehir’in Amanos ilçesine pikniğe giden öğrencileri taşıyan 3 otobüsün karıştığı
öğrenildi. Pastırmacılar Parkı yanında meydana gelen trafik kazasında, 10 öğrenci yaralandı.Olay
yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, trafik ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için
önlem aldı.Yaralı öğrenciler Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2283
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Kayseri, vergi tahsilatında 12. sırada

22 Mayıs 2012, 13:17

Kayseri Güneş

Gelir vergisinin yüzde 46,6'sı tahsil edilen Kayseri, bu sonuçla en çok vergi tahsilatı yapılan 12.il oldu.
2012 yılı Ocak-Nisan döneminde tahakkuk eden gelir vergisinin yüzde 46,6'sı tahsil edilen Kayseri, bu
sonuçla en çok vergi tahsilatı yapılan 12. il oldu.
Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde tahakkuk eden
vergi, bir önceki yıla göre yüzde 8.8 oranında artarak 141 milyar 448 milyon 606 bin lira oldu. Vergi
geliri tahsilatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 84 milyar 430 milyon lira düzeyinde
gerçekleşti. En çok vergi tahsilatı yapılan iller sıralamasında Đstanbul, Kocaeli ve Đzmir ilk üç sırayı
paylaştı. Kayseri ise 12. sırada yer aldı. Ocak-Nisan döneminde Kayseri'den 1 milyon 31 bin lira vergi
tahakkuku gerçekleşti. Bu rakamın 490 bin lirası tahsil edilirken, yüzde 47,6'lık bir tahsilat oranı oluştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2285
Erişim Tarihi: 18.06.2012

MEMNUNĐYET ORANI YÜZDE 99

22 Mayıs 2012, 13:19

Kayseri Güneş

Tapu ve Kadastro Teşkilatının 165. yıldönümünü kutladı.Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende
Tapu ve Kadastro teşkilatının 165. yılı dönümü kutlandı. Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından
saygı duruşu ve Đstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mehmet
Postacı, “Tapu ve Kadastro teşkilatı 165. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Medeniye
yolunda ilerleme mutlaka yenileşme ile olur’ demişti. Tapu ve Kadastro teşkilatı da gelişen teknolojilere
paralel olarak kendisini sürekli olarak yenilemektedir. Ülke genelinde hepimizin bildiği gibi Tapu
Kadastro bilgi sistemi Tapu Müdürlükleri kısmında tamamlanmıştır” diye konuştu.Vatandaşların kendi
bulundukları illerden tasarruflarını yapabileceklerini belirten Postacı, “Şu anda yeni yapılan yeni

teşkilat yasasıyla vatandaşlarımız bulundukları yerlerde, başka yerlerdeki taşınmazlarıyla ilgili
tasarruflarını yerine getirebileceklerdir. Ayrıca Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde
tasarruflarını yapabilecekler.” şeklinde konuştu.Vatandaşların memnuniyet oranına değinen Postacı,
“Vatandaşlarımızın memnuniyet oranı yüzde 99 seviyelerine gelmiştir. Amacımız vatandaşlarımıza en
kaliteli hizmeti en iyi şekilde vermektir” dedi.Tapu ve Kadastro yapılan törenin ardından Vali Yardımcısı
Erdoğan Aygenç’i ziyaret etti. Aygenç, “Bugüne kadar yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı
sizleri kutluyorum. Tapu ve Kadastro teşkilatının 165. yılı nedeniyle sadece Kayseri ve bölgesinde
değil yurt çapında görev yapan yaklaşık 17 bin 500 personele de başarılar diliyorum. Mülk çok önemli
bir husustur. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri sadece bir tapu vermekle kalmıyor. Aşağı yukarı
15’e yakın çok önemli bir işi pürüzsüz insanın vatanına onuruna yakışır bir şekilde onları bekletmeden
yapmayı çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2286
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ŞEHĐT AĐLELERĐNDEN YARGITAYA KINAMA

22 Mayıs 2012, 13:20

Kayseri Güneş

Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, terör örgütü ele
başına Sayın Öcalan demenin ifade özgürlüğü olduğu yönündeki kararı kınadıklarını bildirdi.“Bu kararı
hoş karşılamıyoruz” diyen Ali Yavuz, “Terör örgütünün elebaşına ‘Sayın’ demek artık meşrulaşıyor.
Yaklaşık 40 bin kişinin katiline ‘Sayın’ demek ifade özgürlüğü ise, normal ise 40 bin kişinin sualine
cevabı da Yargıtay vermelidir” diye konuştu.Yavuz, “Yargıtay’ı bu kararından ötürü kınıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2287
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ÖZEL ĐDARE ÇOCUKLARI VE YAŞLILARI UNUTMUYOR

22 Mayıs 2012, 13:21

Kayseri Güneş

Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği, köylerdeki çocukların ve yaşlıların kullanımına sunulması
amacıyla 172 adet çocuk oyun grubu ile 1500 adet ahşap oturma bankı alacak.
Özel Đdare Genel Sekreteri Mustafa Atsız, köylerdeki yol, içme suyu gibi çalışmaların yanı sıra sosyal
hayat açısından önem taşıyan, özellikle çocukları ve yaşlıları ilgilendiren çalışmaları hayata
geçirdiklerini
söyledi.
Köylerde yaptıkları inceleme gezilerinde yaşlı köylülerin gerek köy meydanında gerekse cami
avlusunda oturacak yer konusunda sıkıntı yaşadığını, köy çocuklarının da çocukluklarını tam
anlamıyla yaşayamadıklarını tespit ettiklerini ifade eden Atsız, bu kapsamda önceki yıllarda 200 çocuk
oyun grubu ile 1620 adet ahşap oturma bankını köylere gönderdiklerini belitti.
Tüm köylerin aynı hizmetten yararlanması ve var olanların sayılarının artırılması amacıyla Đl Genel
Meclisi üyelerinin tamamının desteğini gördüklerini ve meclisin bu alanda tahsis ettiği ek ödenek ile
çalışmaların gerçekleşmesini sağladığını kaydeden Atsız, meclis üyelerine teşekkür ederek şu bilgileri
verdi:
‘’Köylerdeki yaşlılara ve çocuklara hak ettiği değeri vermek ve bu değeri verdiğimizi onlara hissettirmek
büyük önem taşımaktadır. Önceki yıllarda köylere gönderdiğimiz oturma bankı ve çocuk oyun
gruplarının önemli bir ihtiyacı kapattığını gördük. Bu yılda bunu sürdürebilmek amacıyla ek kaynak
tahsis ederek köylerimize 172 adet çocuk oyun grubu ile 1500 adet ahşap oturma bankı alıyoruz. Bu
yıl ki çocuk oyun grupları içerik açısından da çok zengin olacak. Tek kuleli iki salıncaklı polyester düz
ve döner kaydıraklı polyester şapkalı oyun grubu ve ikili tahterevalliden oluşan çocuk oyun gruplarını
172 köyümüzdeki ilköğretim okullarının bahçesine kurup çevre düzenlemesini yapacağız. Ahşap
oturma banklarını da köy meydanları ile cami avluları ve okul bahçelerine yerleştireceğiz.’’
Kayseri Đl Özel Đdaresi’nin köyler için aldığı bank sayısı toplamda 3120’ye, çocuk oyun grubunda ise
372’ye ulaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2288
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Kadın girişimciliğini önemsiyoruz

22 Mayıs 2012, 13:23

Kayseri Güneş

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Gülen Yüzler Denizyıldızı KAYMEK Đhtisas
Merkezi'ni ziyaret etti.KAYMEK Merkezler Sorumlusu Refik Tuzcu’dan kurslar ve merkezdeki
faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi alan ve KAYMEK’ten çok etkilendiğini belirten Bakır, "Merkez, çok
temiz, modern bir ortamda. Bütün üniversiteye hazırlanan gençlerimize ya da iş arayan
vatandaşlarımıza hizmet veriliyor." diye konuştu.KAYMEK'in Đş - Kur’a yardımcı olabilecek; işveren ile
iş arayanı bir araya getirecek bir proje başlattığını ifade eden Pelin Gündeş Bakır, "Bu proje
kapsamında Kayserimiz ’de işsiz kardeşlerimize iş bulmaları noktasında bu merkezin çok önemli bir
görev ifa edeceğine inanıyorum ."dedi.AK Parti olarak istihdam politikalarını önemsediklerini söyleyen
Bakır, Belediyelere de bu alanda önemli görevler düştüğünü ifade etti. Özellikle kadın girişimciliğinin
önündeki engelleri kaldırmayı hedef belirlediklerini dile getiren Bakır, " Kadınların gerek sosyal hayata,

gerekse ekonomik hayata katkılarının sağlanmasını ve kendi potansiyellerini tamamıyla
gerçekleştirmelerini destekliyoruz. Bu bağlamda meslek kursları çok büyük bir önem arz ediyor."
dedi.Bakır daha sonra merkezi gezdi, kursta bulunan öğrenciler ile de sohbet etti ve merkez hakkında
bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2289
Erişim Tarihi: 18.06.2012

YARGININ VERDĐĞĐ KARARA HERKES ÖYLE VEYA BÖYLE SAYGI
DUYMALI

22 Mayıs 2012, 13:25

Kayseri Güneş

AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Yargıtayın terörist başı için Sayın ifadesinin ifade
özgürlüğü kapsamına girdiği yönündeki kararı için, Bu karar terörist başını meşru gördüğümüz
anlamına gelmez değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve Đsmail
Tamer, Kayseri Kız Meslek ve Teknik Lisesi'ni ziyaret ederek lisenin sorunları hakkında bilgi
aldı.“Yargının verdiği karara herkes öyle veya böyle saygı göstermelidir” diyen Yaşar Karayel, “Bu
bizim terörist başını meşru gördüğümüz anlamına gelmez” diyerek, terörün her türlüsüne karşı
olduklarını bildirdi. Karayel, Türkiye’de terör belasını AK Parti’nin icat etmediğini hatırlatarak şunları
söyledi: “Ülkemizin başına 35 yıldan bu yana bela olmuş bu terörü, ülkenin başından savmak için AK
Parti olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. Türkiye değişen ve gelişen bir ülke. Hukukçular hangi
mesnetle bu kararı verdiler, gerekçesine bakmak lazım. Şu an böyle bir karar hukuktan çıkmış ise,
hukukun verdiği karara bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Çünkü gerekçesini bilmiyoruz.”
Karayel, terörün her türlüsüne AK Parti olarak karşı olduklarını yineledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2290
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Dünya Süt Gününde 10 bin paket süt dağıtıldı

22 Mayıs 2012, 13:27

Kayseri Güneş

21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle vatandaşlara 10 bin paket süt dağıtıldı.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, sütün siyasi malzeme yapılmaması çağrısında
bulundu. Çakı, Türkiye'de süt üretiminin gelişmiş ülkelere göre çok az olduğuna dikkat çekti.
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 21 Mayıs
Dünya Süt Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen
programda süt üretimi yapan firmaların da desteği ile 10 bin paket süt dağıtıldı. Đl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdür Vekili Aydın Çalışkan, sütün insan sağlığı için yaranlarına dikkat çekmek amacıyla
süt dağıtımı programı düzenlediklerini ifade etti.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı ise gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık süt
tüketiminin 150 litreyi bulurken, Türkiye'de bu rakamın 30 litrede kaldığını ifade etti. Sağlıklı bir nesil
yetişmesi adına süt tüketiminin artması gerektiğini kaydeden Çakı, düzenli süt tüketiminin
olmamasının da üretimi olumsuz etkilediğini vurguladı. Çakı, "Biz sütün insan salığı için önemine işaret
etmek, süt tüketimini teşvik etmek amacıyla süt dağıtımına karar verdik. Amacımız insanlarımızın süt
içmelerini ve aldıkları besin arasında süte de yer vermelerini sağlamaktır." dedi.
Okullarda süt dağıtımı projesini desteklerini ve bu çalışmadan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini
belirten Çakı, "Süt tüketimini artırmak, çocuklarımızın süt içmesine imkan sağlayan bu projenin
devamını istiyoruz. Bu çalışmanın da siyasi malzeme yapılmamasından yanayız. Çünkü okuldaki süt
tüketimi hem çocuklarımın sağlığı ve süt tüketimini özendirme adına hem de üretici adına önemli katkı
sağlamaktadır." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2291
Erişim Tarihi: 18.06.2012

FESTĐVALDE ALMANYA RÜZGARI ESTĐ

22 Mayıs 2012, 13:29

Kayseri Güneş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali tüm hızıyla
sürüyor. Festival kapsamında bugün Almanya dan gelen ekip, jüri önünde ter döktü.Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen
etkinliklerde Almanya Saarbrücgen Lisesi öğrencileri, 'La Vie De Chateau' (Şatoda Yaşam Güzel)' isimli oyunu sahnelediler.

Üç perdelik komedi oyunu, salonu dolduranlar tarafından beğeniyle izlendi. Oyun öncesi seyircilere
oyunun Türkçe metni dağıtıldı.
"KAYSERĐ VE FESTĐVAL ÇOK GÜZEL"
Oyunun ardından Alman ekibin öğretmeni Laurence Wollny, Kayseri'de ilk defa bulunduğunu ve çok
beğendiğini söyleyerek tiyatro festivalinin her iki ülkenin çocuklarına birbirlerini tanıma fırsatı
sağladığını, iki kültürü birbirine yakınlaştırdığını belirtti.
Oyunculardan Pauline Kramer de Türkiye'ye ve Kayseri'ye ilk defa geldiğini belirterek Kayseri halkını
ve şehri çok sevdiğini söyledi. Erciyes Dağı'na çıktıklarını, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı
bulduklarını ifade eden Kramer, "Kayseri'de bulunmaktan ve bu festivalin içinde yer almaktan çok
memnunum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer oyuncu Emilian Vrutti ise Kayseri'de bulunduğu süre içerisinde Türk halkı hakkında çok güzel
izlenimlere sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2292
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Mahalle havaya uçacaktı

22 Mayıs 2012, 13:30

Kayseri Güneş

sabah saatlerinde yol çalışması yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı.
Doğalgaz sızıntısı nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi almaya çalışırken, bazı vatandaşlar
tehlikeye aldırmadan cep telefonları ile sızıntıyı görüntülemeye çalıştı.Kocasinan ilçesine bağlı
Mevlana Mahallesi 3. Cadde’de meydana gelen olayda, yol çalışması sırasında iş makinesinin
doğalgaz borusunu patlattığı belirtildi. Olay yerine gelen polisler ve doğalgaz ekipleri çevre güvenliğini
aldı.Bu sırada çevreden geçen bazı vatandaşlar, binaların çatısına kadar ulaşan sızıntıyı görüntüleme
yarışına girdi. Bazı vatandaşlar güvenlik önlemine ve olabilecek bir patlamaya aldırmadan doğalgaz
sızıntısının olduğu bölgeden çocuklarıyla geçti.Kayserigaz ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında
doğalgaz vanası kapatıldı ve mahalleli rahat bir nefes aldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2293
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ÖZHASEKĐ, KUZEY CAROLĐNA MECLĐSĐNDE MĐLLETVEKĐLLERĐNE
HĐTAP ETTĐ

24 Mayıs 2012, 11:05

Kayseri Güneş

Kuzey Carolina Eyaleti ile Kayseri arasındaki işbirliği protokolünü imzalamak için ABD'ye giden
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kuzey Carolina Meclisinde Amerikalı
milletvekillerine hitap etti.Türk ve Amerika Bayrakları ile süslenmiş Meclis Salonu'nda konuşmasını
yapan Başkan Özhaseki, konuşmasının bitiminde ayakta alkışlandı.Konuşmasında Kayseri'nin
tarihinden ve kültüründen söz eden Başkan Özhaseki, "Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi
olan Anadolu'nun tam ortasındaki şehir, Kayseri'den geliyorum. Şehrimiz, onlarca medeniyete ev
sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir. Đpek Yolu üzerinde yer alan ve her dönemde önemini koruyan
Kayseri, aynı zamanda ticaret ve sanayinin merkezidir." dedi.Đki ülke arasındaki stratejik işbirliğine
dikkat çeken Başkan Özhaseki, "Ülkelerimiz arasında zaten var olan stratejik işbirliğine ilaveten ticaret
ve sanayide de ortaklık yapabilme imkanlarını görüşmek için eyaletinize geldik. Đnşallah uzun yıllar
sürecek bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Değişen dünya standartlarında yer alan fırsatları
değerlendirmek gerekir. Kayseri ile Kuzey Carolina arasında heyetler oluşturarak bu konular
değerlendirilmelidir. Bu vesile ile sizleri Kayseri ye davet ediyorum. Hem ortak yatırımları görüselim
hem de kültürümüzü görmüş, bizleri tanımış olursunuz." ifadelerini kullandı.Başkan Özhaseki'ye
Amerika ziyaretinde Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Sanayi Odası Meclis Başkanı Nureddin
Okandan, GESĐAD Kayseri Şubesi Başkanı Hamdi Kınaş, işadamı Hacı Boydak ve bazı bürokratlar da
eşlik etti.
ÖZHASEKĐ ABD'LĐ VEKĐL PRICE ĐLE YEMEK YEDĐ
Öte yandan Başkan Özhaseki, Kuzey Carolina'da Federal Milletvekili David Price ile de biraraya geldi.
Orta Atlantik Türki Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından Divan Kültür Merkezi'nde düzenlenen
yemekte biraraya gelen ikili, Kayseri ile Kuzey Carolina arasında kurulacak işbirliği protokolü üzerine
fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2296
Erişim Tarihi: 18.06.2012

75.YIL ĐL HALK KÜTÜPHANESĐ MÜDÜRLÜĞÜ KULLANICILARINA
MÜZEKART HEDĐYE ETTĐ

24 Mayıs 2012, 11:07

Kayseri Güneş

75. Yıl Đl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, en çok kitap okuyan, en çok kitap ödünç alan ve kütüphaneyi
en çok kullanan okurlarına Müzekart hediye etti.Erkiletli Mustafa Tarman Kültür Merkezi’nde Beyza
Nevruz, Tuğba Bekli ve Cemal Özyeğen’e 75.Yıl Đl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun
tarafından Müzekartlar’ı en son çıkan ve çok okunan birer kitap ve Turizm tanıtım broşürleriyle birlikte
hediye edildi.75.Yıl Đl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, Müzekart uygulaması hakkında bilgi
verdi. Uygun, okurların Müzekart ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamındaki 300’ü aşkın müze
ve ören yerini gezebileceklerini söyledi. Söz konusu uygulamanın yalnızca 1 yılı kapsadığını ifade
eden Uygun, Kütüphaneler ve Yaylımlar Genel Müdürlüğü’nün Müzekart hediye sayısını artırarak,
Müzekart kullanımını özendirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2297
Erişim Tarihi: 18.06.2012

SELÇUKLU EVĐNDE SONA DOĞRU

24 Mayıs 2012, 11:09

Kayseri Güneş

Talas Belediyesi tarafından yapımına geçen yıl başlanılan Selçuklu Kültür Evi nde çalışmalar sona
yaklaştı. Çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, “Tarihi Karatay Hanı’nın
ölçeğinin küçültülerek yapılan Selçuklu Evi, hem sosyal hem kültürel bakımdan çok yönlü hizmet
verecek.” dedi. Mevlana Mahallesi, Cengiz Aytmatov Parkı içerisinde yapımı devam eden Selçuklu
Kültür Evi’ndeki çalışmaları yerinde gören Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, yüklenici firma
yetkilisi Mustafa Tarı’dan teknik bilgiler aldı. Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Başkan Yıldırım,
şunları söyledi:“Selçuklu Evi, Mevlana Mahallesi’ne gerek kültürel, gerekse sanatsal ve sosyal alanda
önemli bir hizmeti olacak proje. Bu çalışmanın park ve bina ile ilgili özellikleri var. Modern hayatın
içinde tarihi bir mesajı kurgulamaktır bu. Şehrimizde çok önemli tarihi eserler var. Bunlardan birisi de
Karatay Hanı. Selçuklu Evi de tarihi Karatay Hanı’nın ölçeklerinin küçültülerek yapılan bir çalışmadır.
Ayrıca bu yapıda Selçuklu motiflerinin seçkin örnekleri bulunuyor.”Başkan Yıldırım, “Belki ‘binanın dışı
yapıldı neden hizmete açılmıyor’ diye düşünülebilir ama ince motifli işlemecilik nedeniyle iğneyle kuzu
kazılıyor gibi çalışmalar yürütülüyor. Kısa süre içinde bittiğinde Anayurt bölgesinde canlı, diri ve sosyal
yönden vatandaşımıza hizmet edecek bir eser ortaya çıkmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.
Talas’ta kültürel ve sanatsal mekanların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan
Yıldırım, “Đlk 2006 yılında Osmanlı Kültür Evi’ni yaparak vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal alanda
kullanabilecekleri mekanı yapmaya başladık. Selçuklu Evi de hizmete girdiğinde Talas’ın önemli
bölgelerinde vatandaşlarımızın kullanabileceği mekan yapılmış olacak.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2298
Erişim Tarihi: 18.06.2012

MĐNYATÜR TRAFĐK PARKA YOĞUN ĐLGĐ

24 Mayıs 2012, 11:10

Kayseri Güneş

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi, Akçıra
Sokak üzerinde yaptırılan Trafik Parkına çocukların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.Eğitimin görsel
olması yanında uygulamalı olmasının eğitimde bilginin pekiştiriciliğini artırdığını bu amaç ile özellikle
trafik kurallarının öğrenilmesi ve uygulanabilir olması gerektiğini belirten Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesi olarak tüm trafik kurallarını içeren ve uygulanabilirliği olan Trafik Parkı’nı açarak bu yönde
bir eğitim hizmeti verdiklerini kaydetti.10 adet akülü arabası bulunan Trafik Parkı’na çocukların yoğun
ilgi gösterdiği, Trafik Parkı’ndan yararlanmanın ve hizmetin ücretsiz olduğunu, ancak çocukların
mutlaka yanında büyükleri ile gelmeleri gerektiğini ifade eden Büyükkılıç, Trafik Parkı’nın sabah saat
09.00 ile 17.00 arası hizmet verdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2299
Erişim Tarihi: 18.06.2012

BOŞANMAK ĐSTEYEN EŞĐNĐ 6 BIÇAK DARBESĐYLE ÖLDÜRDÜ

24 Mayıs 2012, 11:14

Kayseri Güneş

Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının yakalanması için başlatılan
çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.Edinilen bilgiye göre Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana gelen
olayda 32 yaşındaki Đ.Ü.’nün bir süredir ayrı yaşadığı 3 çocuğunun annesi olan 25 yaşındaki D.Ü. ile
tartıştığı öğrenildi. Đ.Ü.’nün sabaha karşı 02.30’da tartıştığı karısını binanın girişinde 6 yerinden
bıçaklayarak kayıplara karıştığı öğrenildi.Hayatını kaybeden D.Ü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
morguna kaldırılırken, polis olaydan sonra kaçan çılgın kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2300
Erişim Tarihi: 18.06.2012

MEMURLAR ŞANS OYUNLARINDAN DA UMDUĞUNU BULAMADI

24 Mayıs 2012, 11:16

Kayseri Güneş

Hükümetin önerdiği maaş zammını protesto için bugün iş bırakan memurlar meydana indi. Milli
Piyango görevlisinden kazı kazan alıp oynayan memurlar, şans oyunlarından da umduklarını
bulamadı.Memurlar, sabah saatlerinden itibaren yapılacak eylem için Cumhuriyet Meydanı’nda
toplandı. Hükümetin zam teklifini protesto etmek için eylemin başlama saatini bekleyen kadın
memurlar, Milli Piyango görevlisinden kazı kazan alıp şanslarını denedi. Toplu sözleşme
görüşmelerinden elleri boş döndüklerini belirten memurlar, şans oyunlarından da umduklarını
bulamadıklarını söyledi.Haklarını aramak için meydanları dolduran memurlar, "Đş, ekmek, özgürlük"
sloganları attı. Mesailerine devam eden ve 680 TL’ye çalıştıklarını söyleyen işçiler ise, “Hayırlısı olsun”
demekle yetindi. Eylem alanına erken gelen bazı memurlar ise zamanı kitap okuyarak değerlendirdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Türkiye Kamu-Sen ve KESK’e bağlı sendikalara üye memurlar,
eylemde ortak hareket etti. Halay çekerek eğlenen memurlar, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Hükümet
zammını al başına çal” sloganları atarak önerilen zammı protesto etti.Türkiye Kamu-Sen ve KESK
temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan sonra memurlar mangalda simit partisi yaptı. Memurlar temsili
olarak simitleri pişirirken üzerinde ‘Sayın Milletvekili’ yazan bir memur elinde sucukla mangalın başına
geldi. Mangal başında bulunan memurlar, elinde sucukla gelen milletvekiline tepki gösterdi. Mangalda
pişirilen simitler de alandaki memurlara dağıtıldı.Eyleme katılan memurlar, protestonun sona ermesi ile
birlikte sessizce alandan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2301
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MEMURLAR DEVELĐ DE DE MEYDANA ĐNDĐ

24 Mayıs 2012, 11:18

Kayseri Güneş

Hükümetin yaptığı zam teklifini protesto eden memurlar Develi ilçesinde de meydana indi.
Develi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen eyleme yaklaşık 200 memur katıldı. Memurlar, toplu iş
sözleşme görüşmelerinde hükümetin önerdiği zam teklifini protesto ederek 1 günlük iş bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2302
Erişim Tarihi: 19.06.2012

KAYSERĐ KAYSERĐGAZ DAN MEMNUN

24 Mayıs 2012, 11:21

Kayseri Güneş

Kayserigaz Đşletme Bakım Müdürü Bülent Coşkun, yapılan anketler sonucunda vatandaşların yüzde
doksandördünün, Kayserigaz Acil 187 nin verdiği hizmetten memnun olduğunun ortaya çıkarıldığını
bildirdi.
Kayserigaz Đşletme Bakım Müdürü Bülent Coşkun yaptığı açıklamasında, “Kayserigaz’ın sunduğu
hizmet EPDK dağıtım lisansında da belirtildiği üzere; doğalgaz piyasasında faaliyet göstererek ilgili
kanun ve mevzuatlara uygun olarak şehirde dağıtım şebekesinin planlanması, projelendirilmesi,
inşası, işletilmesi, bakımı, genişletilmesi ve doğalgazın abone serbest tüketicilere teslim edilmek üzere
nakli ve perakende satışı ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyetidir” dedi.
Coşkun, “Bu kapsamda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek şehrin alt yapı çalışmalarını
tamamladık. Hizmetlerimizde hep en ileri teknolojileri kullanarak Kayseri halkının can ve mal
güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefledik. Bu doğrultuda Kayseri’de ki toplam 2 bin 39 skilometre
(tüm çelik ve polietilen hat) uzunluğundaki doğalgaz hatlarımızı kontrol ederek muhtemel kaçakları
tespit etmeye çalıştık. Yaptığımız çalışmalarda şebekemizde en ufak bir gaz kaçağı tespit etmedik.
Bu çalışmaları yapmamızın amacı, şehrimizde gerek resmi kurum ve kuruluşlar tarafından, gerekse 3.
şahıslar tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları sırasında yapılan kazılarla, zaman zaman
doğalgaz hattımız açığa çıkmaktadır” diye konuşarak, şu bilgileri verdi: “Kayserigaz’ın bilgisi dahilinde
Acil 187 hattımızı arayarak yapılan kazılarda ekiplerimiz kazı yapanlara refakat ederek gerekli teknik
emniyetleri aldırmaktadır. Đzinsiz yapılan kazılarda her zaman için bir risk söz konusu olmaktadır.
Örnek vermek gerekirse, eğer kazı izinsiz yapılmış, doğalgaz hattımız ortaya çıkarılmış ve de kapatma
esnasında gerekli emniyet kurallarına riayet edilmeden kapatılmışsa bu çalışma sırasında doğalgaz
borusuna zarar verilmiş olabilir. Emniyet kurallarına uyulmamasından doğacak en ufak bir zarardan
veya yastıklama işlemi yapılmadan gerçekleştirilen kapatmadan oluşan zedelenmelerden kaynaklanan
kaçaklar zaman içerisinde oluşabilmektedir. Bu nedenle güvenli ve sürekli doğalgaz arzının
sağlanabilmesi için altyapı faaliyeti yapacak olan tüm kurum ve şahısların, gaz hattı bulunan
sokaklarda altyapı çalışması yapacak kurum ve şahısların mutlaka Kayserigaz’dan yazılı izin almaları,
kazı yapılmadan önce ve sonrasında kazı kapatılırken Acil 187 doğalgaz servis hattını bilgilendirmeleri
ve Acil 187 ekiplerinden güzergah isteyerek kazılarına başlama ve kapatılmasında refakat edilmesi
için taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Öncelikle bir yanlış anlamayı düzeltmek gerekirse doğalgaz
boru hasarlarında patlama söz konusu değildir. Yapılan kazı çalışmaları sırasında verilen hasarlar,
boru yaralanması ya da boru kopması olup herhangi bir patlama söz konusu olmamaktadır. Patlama
kapalı bir hacimde doğalgaz ile havanın belirli bir hacimde karışması sonucu ortaya çıkan bir
durumdur ve şiddeti daha büyüktür. Doğalgaz hat hasarlarında bildirim yapıldığı anda olay yerine
ulaşmak üzere ekiplerimiz yola çıkmaktadır. Mobil bilgisayarlardaki Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde
hasar noktasının yeri ve gaz akışını durdurmak için hangi vanalara müdahale edilmesi gerektiği
önceden belirlenmekte ve hasar noktasına ulaşıldığında çevre güvenliği alındıktan sonra ilgili vanalar
kapatılarak gaz akışı durdurulmaktadır. Bu tip olaylarda kontrolsüz gaz çıkışını durdurmak birinci
önceliğimizdir. Arızalara, şebeke özelliklerini dikkate alarak zamanında müdahale etmek ve etkin bir
çözüm sağlamak amacıyla oluşturulan acil müdahale merkezinde (ALO 187), acil ihbar için özel servis
numarasını arayan kişiye, ortalama ilk çalışta cevap verebilecek yeterli sayıda telefon hattı
bulundurarak hizmet verilmektedir. Doğalgaz abonelerinin, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi,
gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde meydana gelen hasarlar vb. sorunlarla karşılaştığında ALO 187
Doğalgaz Acil Birimini aramaları yeterli olacaktır. Kayserigaz acil müdahale merkezi (ALO 187) ve acil
müdahale ve onarım ekipleri; her türlü iletişimi sayısal telsiz aracılığı ile yapmaktadır. Sektörde ve
ilimizde ilk defa kullanılan Sayısal telsiz sisteminde bulunan araç takip sistemiyle, ihbar adresine en
yakın acil müdahale ve onarım ekibi olay mahalline gönderilerek, ihbarlar en kısa sürede değerlendirip
hizmet kalitesi en üst düzeyde tutulmaktadır. Kayserigaz Acil 187 ekipleri EPDK’nın (Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu) yasal standart olarak tanımladığı 15 dakikalık sürenin altında bulunan 11,7 dakika
gibi çok kısa sürede ihbarlara ulaştı. Yapılan anket sonuçlarına göre 365 gün 24 saat hizmet veren
Kayserigaz Acil 187 ekiplerinin sağlamış olduğu yüzde 94 müşteri memnuniyet oranı çözüm odaklı
yaklaşımının ve özverili yaklaşımın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle havaların
ısınmasıyla beraber artan altyapı çalışmalarına paralel olarak hat hasarlarının sayıları da artmaktadır.
Hat hasarlarının en büyük sebebi izinsiz yapılan kazı çalışmalarıdır. Kayserigaz olarak doğalgaz
hattımızın geçtiği tüm cadde ve sokaklarda belirli aralıklarla o cadde veya sokakta doğalgaz hattımızın

bulunduğunu ve izinsiz kazı yapılmaması gerektiğini belirten uyarı levhalarımız mevcuttur. Kazı
çalışması yapacak kişi, kurum ve kuruluşlar çalışmaya başlamadan önce 187 numaralı telefonu
arayarak kazı güzergah talebinde bulunmaları halinde Kayserigaz olarak doğalgaz hattının yerini
gösteriyor ve bu sayede yaşanabilecek bir kazanın/hasarın önüne geçmiş bulunuyoruz. Yapılan kazı
çalışması için izin alınmamış olması ihtimaline karşı vatandaşlarımız da kazı yapılan yerle ilgili
Kayserigaz’a bilgi vermeleri durumunda ekiplerimiz olay yerine giderek güzergah vermektedirler. Artan
kazı çalışmalarında güzergah taleplerine daha hızlı bir şekilde karşılık vermek amacıyla 2011 yılından
itibaren mevcut ekiplerimize ilave olarak kazı çalışmalarında güzergah vermek üzere motorsikletli bir
ekip kurulmuş olup bu ekip sadece kazı güzergah taleplerine cevap vermektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2303
Erişim Tarihi: 19.06.2012

TMMOB ŞEHĐR PLANCILARI ODASINDAN ŞEHĐRLERĐ PLANLAMAK
ŞEHĐR PLANCILARI VE KAYSERĐ KONULU PANEL

24 Mayıs 2012, 11:24

Kayseri Güneş

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi
&#8216;Şehirleri Planlamak: Şehir Plancıları ve Kayseri&#8217; konulu panel düzenledi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği
(TMMOB) Kayseri Şubesi Başkanı Seda Çalışır Hovardaoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Erciyes
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Ozan Hovardaoğlu ve çok
sayıda TMMOB üyesi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği
(TMMOB) Kayseri Şubesi Başkanı Seda Çalışır Hovardaoğlu, “Kayseri iline bağlı yetki alanı içerisinde
Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde illerini kapsayan şubemizde üye sayılarına bakacak olursak son
verilere göre Yozgat’ta 2, Sivas’ta 9, Nevşehir’de 6, Niğde’de 4, Kayseri’de ise 9 plancı üyemiz
bulunmaktadır. Üyelerimizi genel bağlamda ele aldığımız zaman cinsiyet dağılımının eşit olduğunu
görmekteyiz. Üyelerimizin çalışma durumları ise, Yüzde 72 üyemizin çalışan, yüzde 28 üyemizin de
çalışmadığını söyleyebiliriz.” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Kemalettin Cengiz Tekinsoy ise, “Kaniş Karum’da yaklaşık 6 bin yıllık bir yaşam bulunuyor. Tabi belki
de en çok şehir plancıları ve imar konusunun ilgi alanına giren 6 bin yıllık bu tarih içerisinde Kayseri 3
farklı yerde konumlanmış. Bunlardan ilki işte Kaniş Karum daha sonra yaklaşık milattan önce 3.
yüzyılda Erciyes’in hemen eteklerinde tarihi adıyla Mazaka şehrinde yaşam devam etmiş. Milat
yıllarına yakın bugünkü ovaya inilmiş. Demek ki Kayseri şehrinin 6 bin yıllık tarihinde 3 ayrı bölgede
şehrin kurulduğunu görüyoruz.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2304
Erişim Tarihi: 19.06.2012

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ GENEL SEKRETERĐ YALÇIN
ÖĞRENCĐLERLE BULUŞTU

24 Mayıs 2012, 11:26

Kayseri Güneş

Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi tarafından organize edilen 'Ayın Konuğu' buluşmalarının bu ayki
konuğu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın oldu.
Öğrencilere tecrübe kazandırmak ve yol göstermek amacıyla gerçekleştirilen 'Ayın Konuğu'
buluşmaları kapsamında Genel Sekreter Yalçın öğrencilerle bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı.
Okul Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda öğrencilerle sohbet eden Genel Sekreter Yalçın,
gençlerin ülkenin en önemli değeri olduğunu ve geleceğin gençlerle şekilleneceğini ifade ederek,
"Yaşadığımız dönemde kaybedeceğimiz bir dakikamız ve tembellik etme lüksümüz yok. Đmkan olursa
herkes her şeyi başarabilir, bir yerlere gelebilir ancak asıl ve değerli olan imkansızlıklar içinde bir
şeyler yapabilmektir. Bu nedenle her biriniz çok çalışmak ve başarılı olmak zorundasınız" dedi.
Gençlere kendi öğrencilik dönemi ve yaşadıklarından da çeşitli örnekler veren Yalçın, "Burada insanın
kendi hayatını anlatması çok zor ancak buraya gelip sizlere kendi hayatını anlatan insanların
tecrübelerinden çıkaracağınız dersler var. Kendi hayat yolunuzu çizerken bu tecrübelerden faydalanın.
Devlet bu okulu açmışsa bir yerlere gelebilmek için okumaktan başka çare yok. Sizlere sunulan
imkanları kaçırmayın, çok okuyun ve bu imkanları mutlaka kullanın" şeklinde konuştu.
Sohbetin sonunda Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Muhiddin Gürlek tarafından Genel Sekreter
Mustafa Yalçın'a günün anısına bir plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2305
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MHP ĐL BAŞKANI EKE DEN KANDĐL MESAJI

24 Mayıs 2012, 11:28

Kayseri Güneş

MHP Đl Başkanı Mete Eke Regaib Kandilinin sevgi, huzur ve barışı hakim kılmasında önemli rol
oynadığını belirtti.
Regaip Kandili ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan MHP Đl Başkanı Mete Eke mesajında şu ifadelere
yer verdi: “Müslüman Türk Milleti ve bütün Đslam âleminin, bu mübarek günleri vesile kılarak, fitne ve
fesadın hem ülkemizden, hem de Đslam âleminden yok edilmesi için kafa yormalı, idrak etmeli, bu
uğurda ne yapılması gerekiyorsa herkes üzerini düşeni yapmalıdır. Birliğimizin ve beraberliğimizin
bozulmaması için bugünlerin önemini feyzini hep birlikte almalıyız. Gönüllerimizi Đslam kardeşliğinde
birleştirerek, herkesi kucaklamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kayserili vatandaşlarımız olmak
üzere Türk Đslam Âleminin Regaip Kandilini tebrik eder, huzur, sükûn, mutluluk ve bereket getirmesini
Cenabı Allah’tan niyaz ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2306
Erişim Tarihi: 19.06.2012

KAYSERĐ DE CANLI BOMBA

25 Mayıs 2012, 10:53

Kayseri Güneş

Kayseri'de Pınarbaşı Đlçe Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Kayseri
Pınarbaşı Đlçe Emniyet Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi. Patlamada 2 polis şehit oldu, 6'sı
ağır toplam 19 kişi de yaralandı. Saldırıyı iki teröristin gerçekleştirdiği birisinin öldürüldüğü belirtiliyor.
Kayseri - Kahramanmaraş yolu üzerinde jandarma ekiplerinin yol çevirmesi sırasında dur ihtarına
uymayan bir araç, Pınarbaşı ilçe merkezine girerek ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı düzenledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2308
Erişim Tarihi: 19.06.2012

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTĐRENLER JANDARMA ARACINA ÇARPMIŞ

25 Mayıs 2012, 12:48

Kayseri Güneş

Kayserinin Pınarbaşı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne intihar saldırısı düzenlenen otomobilin
Kahramanmaraşın Göksun ilçesine bağlı Tahirbey köyünde de jandarma aracına çarptığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre, olay sabah saat 09.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Tahirbey
köyü civarında meydana geldi. Đddiaya göre, 06 E 1819 plakalı yeşil renkli otomobille Kayseri
istikametine seyreden otomobile yol devriyesi yapan jandarma ekipleri tarafından “Dur” uyarısında
bulunuldu. Đçerisinde 2 kişi bulunan otomobil, ihtara uymayarak yoluna devam etti. Bu sırada jandarma
aracına çarpan ve bir askerin de yaralanmasına neden olan araç, Kayseri istikametine gitti.
Jandarmanın ateşle karşılık verdiği aracın Pınarbaşı’ndaki saldırıyı gerçekleştiren otomobil olduğu
bilgisine ulaşıldı. Olayda yaralanan asker ise ambulansla Kahramanmaraş’a gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2309
Erişim Tarihi: 19.06.2012

ŞEHĐT SAYISI 2 oldu

25 Mayıs 2012, 12:50

Kayseri Güneş

Kayserinin Pınarbaşı ilçesinde, emniyet müdürlüğüne patlayıcı yüklü bir otomobille gerçekleştirilen
saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, 15 kişi de yaralandı.Patlamada polis memuru Ahmet Gebel ve
adı henüz açıklanmayan bir polis şehit oldu. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedaviye alındı. Patlamanın gerçekleştirildiği otomobil parçalanırken, otomobilde bulunan terörisler de
ölü ele geçirildi. Patlama sonrası emniyet lojmanları ve çevredeki iş yerleri de zarar gördü.
Kahramanmaraş'tan bomba yüklü 06 E 1819 plakalı yeşil renkte otomobille gelen teröristler Pınarbaşı
Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı. Terörist, kapıdaki polislerin 'dur' ihtarına uymadan Emniyet Müdürlüğü
bahçesine daldı. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma kontrolüne takılan
araçta 3 terörist bulunuyordu, buradaki kontrolden kurtulan teröristler, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki
kontrollerde de jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracını kontroldeki bir jandarma uzman çavuşun
üzerine sürdü. Jandarma uzman çavuşu araçlarıyla ezerek yaralayan teröristler bölgeden uzaklaştı.
Teröristler hızla Pınarbaşı ilçe merkezine girdi. Pınarbaşı ilçe emniyet müdürlüğünün önünde duran
teröristlerle güvenlik noktasındaki polis memurları arasında çatışma yaşandı. Teröristlerin ardından
araçta bulunan patlayıcıyı infilak ettirmesiyle çevrede büyük bir gürültü duyuldu. Olayın ardından
teröristlerin bulunduğu araçta 2 kişiye ait cesedin bulunduğu bildirilirken araçta 3. kişiye ait cesede
ilişkin bir bulgu bulunamadığı öğrenildi .Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri helikopterlerle
dağlık alanda arama tarama faaliyetleri başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2310
Erişim Tarihi: 19.06.2012

CEMĐL ÇĐÇEK BOMBALI SALDIRIYLA ĐLGĐLĐ KONUŞTU

25 Mayıs 2012, 12:53

Kayseri Güneş

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kayserideki bombalı saldırıyla ilgili konuştu. Başsağlığı dileyen Çiçek,
Türkiyenin en öncelikli ve en fazla derinliği olan sorununun terör sorunu olduğunu belirterek,
&#8220;Mesele bir devlet sorunudur ve partiler üstünde bir sorundur&#8221; dedi.
Cemil Çiçek, Dolmabahçe Sarayı'nda katıldığı sergi açılışında yaptığı konuşmanın başında Kayseri
Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önünde patlayıcı yüklü bir otomobilde gerçekleştirilen saldırıya değindi.
Çiçek, “Bugün Kayseri Pınarbaşı’nda meydana gelen terör eylemiyle ilgili olarak hayatlarını kaybeden
güvenlik görevlilerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Güvenlik teşkilatımızın, ailelerinin ve milletimizin balı sağ olsun. Türkiye’nin bugün için en önemli, en
öncelikli, en fazla derinliği olan sorunu terör sorunudur” diye konuştu. Türkiye’nin terör sorunuyla
uzunca zamandan beridir mücadele ettiğini vurgulayan Çiçek, şunları söyledi;“Hepimiz kabul etmeliyiz
ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sorunudur. Hükümetleri aşan bir sorundur. Çünkü terör
eylemlerinin başladığı günden bugüne ülkede neredeyse yarım asra yakın bir zaman geçmiş oluyor. O
nedenle mesele bir devlet sorunudur ve partiler üstünde bir sorundur. Bunu değerlendirirken bu
özelliğini göz ardı etmeden değerlendirmek gerekecektir.” TBMM Başkanı Çiçek, terörün birkaç kişinin
bir araya gelerek ortaya koyduğu bir eylem olmadığının altını çizerek, “Baştan beri ifade etmeye
çalıştığım gibi maalesef uluslar arası boyutu olan, uluslar arası destekçileri olan ve dış politikanın bir
enstrümanı olarak kullanılan bir yöntemdir ve bu acıyı da dünyada en uzunca zamandan beri yaşayan
ülkelerin başında Türkiye geliyor. Kaybettiğimiz her insanımız sıfatı ne olursa olsun, ister devlette
görev yapsın, ister sade vatandaş olsun, hatta vatandaşımız olmayan başka ülkelerden ülkemize
gelen ve bu belayla muhatap olmuş, bu ülkede canını kaybeden herkes bizim yüreğimizi yakıyor,
canımız yanıyor. Zaten bu işler de bunun için yapılsın, Türkiye istikrarsızlaşsın, Türkiye’nin geleceğiyle
ilgili endişeler oluşsun ve terör eylemleri üzerinden bir iç kargaşa çıksın gibi birçok sebeple bu
eylemler yapılır ve Türkiye uzunca beridir bu belayla uğraşıyor. Canımız yansa da, yüreğimiz yansa da
Türkiye tüm imkanlarıyla terörün üstesinden gelmek, terör eylemlerini asgariye indirebilmek için tüm
hükümetler, devletin tüm kurumları elden gelen çabayı gösteriyor ve göstermeye de devam edecektir”
dedi.Terör konusunda maalesef uluslar arası bir işbirliğinin yeterince olmadığını anlatan Çiçek, ‘Đşbirliği
yapıyoruz’ diyenlerin de yapması gerekenlerin onda birini bile zor yaptıklarını söyledi. Çiçek, “Bunun
ispatı ortadadır. Çünkü terörü kınamak yetmiyor, terör konusunda samimi bir işbirliğini ihtiyaç var,o da
uluslararası camiada yoktur. Taziye konusunda acele eden ülkeler, işbirliği konusunda olabildiğinde
ihmalkar, umursamaz ve aymazdır. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla ve
milletimizle beraber, milletimiz terörün oyununa bugüne kadar gelmemiştir, terörün tuzağına
düşmemiştir. Türkiye kendi imkanlarıyla, kendi kabiliyetiyle bu sorunu çözmeye ve üstesinden gelmeye
de gayret ediyor. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin
başı sağ olsun” şeklinde konuştu. Çiçek, bu coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunu ve bu coğrafyada
sosyal dokusu, yapısı güçlü olan toplumlar, milletler ve güçlü devletlerin varlığını sürdürebildiğini
belirterek, “Milletimiz güçlüdür, devletimiz de bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek hem siyasi iradeye,
hem de kararlılığa sahiptir. Biz bu mücadeleyi eninde sonunda bir noktaya getireceğiz. Hayat devam
ediyor. Bir taraftan bu mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan ülkeyi daha ileri bir noktaya her alanda
taşıyabilmek için elden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2311
Erişim Tarihi: 19.06.2012

