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26 Haziran 2012, 09:49

Kayseri Güneş

Gökyüzü şenlendi
Ali Dağı’nda devam eden ve Talas Belediyesi’nce gerçekleştirilen 3. Uluslararası Yamaçparaşütü
Kupası’nda pilotlar ilk gün atlayışlarını yaptı. 8 ülkeden 28’si yabancı toplam 139 pilotun yarıştığı
şampiyonada sporcular önce yetkililerden uçuş öncesi brifing aldı. Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım’ın da dinlediği brifing sonunda yarışmacılar uçuş komitesinin meteorolojiye göre belirlediği
54,1 kilometrelik Tomarza Kapıkaya hedefine gol yapmaya çalıştı. Đlk gün uçuşlarda Durali Karaca 360
puanla birinci, Ziya Hacıalioğlu 353 puanla ikinci, Muzaffer Dündar 350 puanla üçüncü sırada yer
alırken, Ruysa’dan yarışmaya katılan Konstantin Tregubov 347 puanla dördüncü oldu. Cumartesiye
kadar devam edecek yarışlarda Türkiye rekoru kırılması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2486
Erişim Tarihi: 02.07.2012

TARĐHE YOLCULUK BAŞLIYOR
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Kayseri Güneş

Kültepe Kaniş turları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde "Tarihe Yolculuk" adı altında
başlatılan ve büyük ilgi gören Kültepe Kaniş-Karum Kültür Turları 7 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki belediye
olarak çok önemli ve farklı bir kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Uygarlıklar kavşağı
üzerinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri'nin en önemli tarihi

merkezlerinden birisi de Kültepe'dir. Biz halkımızın bu önemli bölgeyi bilmesi ve görüp gezmesi için 5
yıldır ücretsiz turlar düzenliyoruz. Anadolu insanının yazı ile tanıştığı ilk merkez olan ve geçmişi
günümüzden binlerce yıl öncesine dayanan Kültepe Kaniş Karum'a düzenlenecek kültür turları bu yıl 7
Temmuz Cumartesi günü başlıyor. 'Tarihe Yolculuk' adı altında ücretsiz olarak her cumartesi
düzenlenecek etkinlik, iki bin yıl öncesini anlatan tiyatro gösterileri, sunumlar, geziler ve ikramlarla
eğlenceli hale getiriliyor. Böylece Kültepe'nin daha geniş kitlelere tanıtımını sağlamış olacağız. Dört
yıldır bu bölgeye düzenlediğimiz ve yerli yabancı birçok insanın ilgisini çeken Kültür Turumuzun
gördüğü ilgi bizleri fazlasıyla memnun etmektedir" dedi. Başkan Özhaseki, programa katılmak ve daha
geniş bilgi almak isteyenlerin Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı'nın 232 20 40 numaralı
telefonunu arayarak rezervasyon yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2487
Erişim Tarihi: 02.07.2012

ŞEYH TURHASAN HZ. ANILDI
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Her yıl geleneksel olarak yapılıyor
Her yıl geleneksel olarak yapılan ve binlerce kişinin bir araya geldiği Tekke Dağı Etli Pilav Günü
gerçekleştirildi. Kayseri’nin Đncesu Đlçesi ile Ürgüp'e bağlı Başdere Beldesi sınırları üzerinde bulunan,
Şeyh Turhasan Veli Hazretleri'nin Türbesi'nin bulunduğu Tekke Dağı'nda her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Tekke Dağı Etli Pilav Günü, gerçekleşti. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail
Tamer, Đncesu Kaymakamı Ercan Öter, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Şeyh Turhasan Veli
Hz. Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Komitesi ve binlerce vatandaş katıldı. Şölen programı gece
saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ve alanı dolduran vatandaşların Türbeyi ziyaretleri ile başladı.
Okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer,
gönüllerde oluşan bağ ile her yıl burada bir araya gelindiğini belirterek, "Yıllardan beri bu güzellik
yaşanıyor ve Şeyh Turhasan Veli Hz. anılıyor. 13. yüz yılda yaşamış Şeyh Turhasan Veli Hz. bizlere
bu güne kadar önemli, mesajlar vermiş. O dönemde yaşayan ve adeta gönülleri fetheden, o gün için
bir ilim irfan yuvası haline getirilen, bu mekanın bundan sonrada aynı şekilde devam etmesi en büyük
dileğimizdir." dedi. Şölen programı misafirlerin öğle namazını hep birlikte kılmalarının ardından, etli
pilav ikramının yapılması ile son buldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer de, etli pilav dağıtımı
sırasında görevlilere yardımcı olarak vatandaşlara pilav dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2488
Erişim Tarihi: 02.07.2012

BĐSKÜVĐ FABRĐKASI YANDI
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30'a yakın itfaiye aracı müdahale etti
Kayseri’de bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına askeri ekiplerle birlikte 30'a yakın itfaiye aracı
müdahale etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir bisküvi fabrikasının deposunda sabah
saatlerinde çıkan yangına, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Hızla
yayılan alevlerin 4 depoya sıçraması üzerine, Büyükşehir Belediyesi, diğer fabrikalara ait itfaiye
araçları ve askeri itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Yangını söndürmeye çalışan ekipler dumandan
etkilenirken, başına beton düşen bir itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Öte yandan yangının kaynak yapıldığı esnada çıktığı ileri sürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2489
Erişim Tarihi: 02.07.2012

AÇILIŞ KAYSERĐ KAPANIŞ ĐSTANBUL
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Dünya Şampiyonası heyecanı
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı FIFA U20 Dünya Kupası'nda 6 grupta 24 takım mücadele edecek ve
bu 6 grup 7 şehirde oynanacak. 52 karşılaşma, Đstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk
Telekom Arena Stadı'nda, Bursa'da Bursa Atatürk Stadı'nda, Antalya'da Mardan Stadı'nda, Kayseri'de
Kadir Has Stadı'nda, Gaziantep'te Kamil Ocak Stadı'nda, Trabzon'da Hüseyin Avni Aker
Stadyumu'nda ve Rize'de Yeni Rize Şehir Stadı'nda yapılacak. Şampiyonanın açılış maçı, aynı
zamanda yılın en uzun günü olan 21 Haziran 2013'te Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
YARI FĐNALLER, TRABZON VE BURSA'DA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK
Türkiye grup maçları Trabzon ve Rize'de yapacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ile en iyi 4
grup üçüncüsünden oluşan toplam 16 takım 2. tura yükselecek. Rakiplerini tek maçlık eleminasyon
sisteminde eleyecek 8 takım ise Đstanbul, Kayseri, Rize ve Bursa'da oynanacak çeyrek finallerde
mücadele edecek. Yarı finallerden biri 10 Temmuz 2013'te Trabzon'da diğeri ise; 10 Temmuz 2013'te
Bursa'da yapılacak. Final ve 3'nclük maçına ise 13 Temmuz 2013'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Stadı ev sahipliği yapacak.
KURA ÇEKĐMĐ 25 MART 2013'TE YAPILCAK

24 takımlı turnuvanın kura çekimi 25 Mart 2013'te Đstanbul'da düzenlenecek. Dünyanın en iyi 24 takımı
Türkiye'ye gelecek. (BH-EYB-S)
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2490
Erişim Tarihi: 02.07.2012

BAŞKAN ÖZHASEKĐ GEZĐYĐ DEĞERLENDĐRDĐ
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Projeleri tanıtma imkanı buldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kayseri ziyaretini
değerlendirdi. Başkan Özhaseki, "Bu ziyaret hem bizi manevi olarak motive etti, onurlandık hem de
yapılan
bazı
projeleri
Sayın
Cumhurbaşkanımıza
tanıtma
imkanı
bulduk"
dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinde geçirdiği 3 gün boyunca bir dizi programlara katıldığını
ve aynı zamanda da yakınları ile hasret giderdiğini anlatan Başkan Özhaseki, "Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün Kayseri'ye olan bağlılığını tüm Türkiye biliyor. Bu ziyaret Sayın Cumhurbaşkanımızın
eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla, yakınlarıyla, siyasi mücadelede birlikte olduklarıyla hasret gidermesine
vesile olurken aynı zamanda da hem şehrimiz hem de ülkemiz için önemli konuların masaya
yatırılmasını sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız önce işadamlarıyla bir araya gelerek Abdullah Gül
Üniversitesi ve burada yapılacak yatırımları görüştü. Bir gün sonra da Kayseri'deki sivil toplum örgütü
temsilcileriyle buluştu" ifadelerini kullandı. Bu ziyarettin iki açıdan çok büyük önem taşıdığına dikkat
çeken Başkan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birincisi Abdullah Gül Üniversitesi hakkında
alınan kararlar daha kesinleşti. Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarsinan dediğimiz bölgede, geniş bir
arazi üzerinde konuşlanacaktı ama birkaç aydır gelişen bir fikirle Sümer Kampüsü içerisindeki eski
fabrika binalarının merkez yapılması, restore edilmesi, oradaki tarihi eserlerin, tescilli eserlerin yeni bir
anlayışla öğrencilerin kullanımına açılması fikri doğdu. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'nün, idari
işlerinin, öğrencilerin sosyal tesislerinin şehir içinde kalmasını sağlayacak bir hale dönüştürülmesi ile
ilgili alınan bu karar hoşumuza gitti. Orada yeşillikler içerisinde 300 dönümden fazla bir arazi var.
Çevresindeki o yeşil alanı biz park haline getirip öğrencilerin ve Kayserililerin hizmetine sunacağız.
Hazırlanan projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız incelediler, üzerinde fikir de beyan ettiler. Karşılıklı fikir
alışverişleri oldu ve proje son halini aldı. Neticede üniversitenin merkezi, şehir içinde olacak ama
kampus binaları dışarıda yer alacak. Đkinci olarak da Erciyes'te yapılanları Sayın Cumhurbaşkanımıza
gösterme imkanı bulduk. Erciyes'te bir tatil köyü projemiz vardı. Geçtiğimiz günlerde orada otel
yapacak 10 kadar arkadaşa da satışı yaptık zaten. Ancak buranın sadece düz bir oteller bölgesi
olmasını istemiyoruz. Burada aynı zamanda toplantıların kongrelerin yapılacağı bir mekan doğsun
istiyoruz. Bunun içinde yapılması gereken adımlar nelerdir bunu değerlendirdik. Buraya bir kongre
merkezi yapılması, sosyal tesislerin, ticarethanelerin inşa edilmesi ve sonra gerekirse bir devlet konuk
evinin yapılması fikirleri Sayın Cumhurbaşkanımıza yerinde anlatıldı. Yani düz bir kayak merkezinden
ziyade dünya çapında bir merkez olması için yapılması gerekenlerin görüşüldüğü bir toplantı oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımız da bize her konuda destek vereceğini ifade etti"
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2491
Erişim Tarihi: 02.07.2012

Öfkeni kontrol et
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Zabıta ders aldı
Büyükşehir Belediyesi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından zabıta personeline
yönelik "Đletişim ve Öfke Kontrolü" konulu seminer düzenlendi. Meclis Salonu'nda gerçekleşen
seminer öncesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın bir konuşma yaparak "Eğitim,
insanın olgunlaşmasına sebep olan en önemli etkendir" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nce personelin
eğitimine yönelik olarak zaman zaman seminerlerin düzenlendiğini hatırlatan Yalçın, zabıta
personelinin eğitiminin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin en başarılı zabıtasının Kayseri'de olduğunu
söyleyen Yalçın, "Kayseri; at arabalardan, minibüslerden, kaldırımı işgal eden dükkan sahiplerinden,
seyyar satıcılardan, dilencilerden arındırılmış bir şehir. Böyle bir şehir tanımı daha Türkiye'de yok. Bu
kalitemizi zedelememeye dikkat edelim" ifadelerini kullandı. Zabıta personelinin işlerini ciddiye alması
gerektiğine vurgu yapan Yalçın, sözlerinin sonunda personele Türkçeyi güzel kullanmaları
tavsiyesinde bulundu. Yalçın'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki
Eğitim Kursları (KAYMEK) Đletişim Yöntem ve Teknikleri Eğitmeni Özden Algan tarafından zabıta
personeline "Đletişim ve Öfke Kontrolü" konulu seminer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2492
Erişim Tarihi: 02.07.2012

DEPREM RĐSKĐ BÜYÜDÜ
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Sarız Fay hattına dikkat
Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Adnan Evsen, yeni güncellenen 2012 diri fay hattı
haritasında Kayseri’deki mevcut Ecemiş Fayı’na, aynı büyüklükteki Sarız Fay Hattı’nın da eklendiğini
söyledi. Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Adnan Evsen, geçtiğimiz günlerde Maden Tetkik
Arama Enstitüsü (MTA) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2012 Diri Fay Hattı’nda Kayseri’deki
değişikliklere dair açıklamalarda bulundu. Söz konusu haritada Orta Anadolu’da özellikle Kayseri’de

sürpriz güncellemelerin olduğuna dikkat çeken Evsen, Kayserinin mevcut güncellemeler ile daha
büyük tehlike altında olduğunu söyledi. Mevcut Ecemiş Fay Hattı’na, aynı büyüklükteki Sarız Fay
Hattı’nın da eklendiğini ifade eden Evsen, “Orta Anadolu'da en büyük sürprizi Kayseri ve civarı yaşadı.
Çünkü biz hep, Kayseri ve civarını etkisi altına alan fayın Ecemiş Fayı olduğunu söylüyorduk. Hemen
Kuzeydoğumuzda Deliler Fayı vardı. Deliler Fayı bizi etkisi altına almıyordu ancak 2012 yılında yapılan
aktif çalışmalar neticesinde Ecemiş Fayı ile Deliler Fayının birleştiği, bunun dışında Deliler Fayı ile
Malatya Fayı'nı birleştirdiler. Malatya Fay ile Elbistan Fayı'nı birleştirdiler. En önemlisi de yeni ortaya
çıkan Sarız Fayı. Ecemiş Fayının uzunluğu kadar uzunluğa sahip olduğunu tahmin ettiğimiz bir fay.”
diye konuştu. Edinilen yeni bilgiler ışığında, bundan sonraki süreçte Kayseri’de yapı sektörünün daha
dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Evsen, “Dün ne kadar dikkatli olmamız gerekiyorsa, bugünkü
dikkatimiz ondan kat be kat atmış durumdadır. Sarız Fayının bileşenlerini henüz bilmiyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2493
Erişim Tarihi: 02.07.2012

AMATÖRDE GECE MAÇI DÖNEMĐ BAŞLADI
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4 müsabaka ışıklar altında oynandı
Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri Amatör Futbolunda bir ilk yaşandı. Argıncık Stadı, haftasonu günü
toplam 4 müsabaka ışıklar altında oynandı. Kayseri’de amatör futbolunda gece maçı dönemi resmen
başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Argıncık Stadı gece maçlarına ev sahipliği yaptı. Kadir Has Stadı’nın
ışıklandırma gücü ile aynı seviyede olan 248 bin Wat gücündeki ışıklandırmalar devreye girdi.
Son haftalarına girilen 2. Amatör Küme ve 2. Küme U-19 Ligi programında yer alan 4 müsabaka gece
oynandı. Cumartesi günü şampiyonluk kovalayan Argıncıkspor, Güneşspor ile karşılaşırken, Belsin
Gençlikspor ile de Yavuzspor gece maçında kozlarını paylaştı. Yoğun yağmur yağışı ve oynanan bu iki
müsabaka saat 20:00’de başlarken, dün de iki karşılaşma daha ışıklar altında oynadı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2494
Erişim Tarihi: 02.07.2012

KAYSERĐDE 2 TERÖRĐST YAKALANDI
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2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Kayseri’de polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi 2 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mimarsinan Organize Sanayi
Bölgesi’nde yaptıkları operasyonda, A.B.C. (47) ile S.A. (32) isimli şahıslar kiralık bir otomobilde
yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların Pınarbaşı’nda
meydana gelen intihar saldırısı ile ilgilerinin bulunup bulunmadığının araştırıldığı öğrenilirken, S.A.’nın
Musul, Kuzey Irak, Mahmur kamplarında eğitim gördüğü ve silahlı eylemlere katıldığı öne sürüldü.
Gözaltındaki A.B.C.’nin ise terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasında görev aldığı, zanlıların
Đstanbul’a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.Bugün mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2495
Erişim Tarihi: 02.07.2012

YERLĐ TURĐST AKINI
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Yerli turistlerin akınına uğradı
Đrtifa akışı itibarıyla Türkiye'nin en büyük şelalesi olan Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelalesi, havaların
ısınmasıyla yerli turistlerin akınına uğradı. Sıcaktan kavrulan Adana, Kozan, Đmamoğlu, Osmaniye,
Mersin gibi il ve ilçelerden hafta sonu Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelalesi'ne gelen günübirlik ziyaretçiler,
Yahyalı ilçesine 80 kilometre uzaklıktaki Hacer Ormanları'nda 700 metre rakımda kayaların içinden
çıkarak toprakla buluşan şelaleyi keyifle izliyor. Yükseklikleri 40 ile 80 metre arasında değişen 7
şelaleden oluşan doğal güzellikleri görmeye gelen ziyaretçiler, göz alıcı bitki örtüsü ile adeta
büyüleniyor. Bölgede yaşayan köylüler, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin dünyanın henüz keşfetmediği,
Türkiye'nin en el değmemiş yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Büyük şelale içinden ozon çıkışı var.

Ozonun kan dolaşımı artırıcı ve insan sağlığına faydalı olduğu söyleniyor. Zaten burasının doğal
güzelliği ve insanı dinlendiren havası başlı başına sağlık kaynağı. Doğal güzellikleri yaşamak, şehrin
gürültüsünden uzaklaşmak isteyen herkes mutlaka buraları ziyaret etmeli. Çünkü anlattıklarımızdan
daha da fazlasını bulacaklar" dediler. 76 metre yükseklikten akan ve bu rakamla Türkiye'nin en büyük
şelalesi konumunda bulunan Kapuzbaşı Şelalesi'ni, Erzurum'da 50 metre yükseklikteki Tortum
Şelalesi ile Antalya'da bulunan Düden ve Manavgat şelaleleri izliyor.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2496
Erişim Tarihi: 02.07.2012

KAYSERĐ ERCĐYESSPOR TOP BAŞI YAPTI
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Denemek için oyuncu kampa almayacağız Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor top başı
yaptı. Antrenman öncesi konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Ben
takımda fazla kalabalık olmayı istemiyorum. Bu nedenle denemek için oyuncu kampa almayacağız”
dedi. Kayseri Erciyesspor 2012-2013 sezonu hazırlıkları için Kayseri Erciyesspor Tesisleri’nde teknik
direktör Osman Özköylü yönetiminde top başı yaptı. Antrenman öncesi kurban kesildi. Ardından
açıklama yapan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Yeni bir sezona, yeni
umutlarla başlamış bulunuyoruz. Đnşallah bu yıl Kayseri Erciyesspor’un ses getiren bir takım olması
için elimizden geleni yapacağız. Bu arada transfer çalışmalarımızda devam ediyor. Hafta sonuna
kadar bir aksilik olmazsa kadromuzu tamamlayacağız. Bu yıl inşallah Kayseri Erciyesspor camiasını
mutlu eden bir takım oluşturacağız” diye konuştu. Temmuz ayının 9’una kadar Kayseri’de antrenman
yapacaklarını belirten Özköylü, “Temmuz ayının 12’si itibariyle Bolu’da kampa gireceğiz. Şuanda
transferi biten kaleci Onur ile birlikte 7 oyuncu var. 1 yabancı oyuncu ve 2 yerli futbolcuyla da
anlaşarak transferi bitirmek istiyoruz. Toplam itibariyle 10 futbolcu transfer edeceğiz. Belki duruma
göre 1 oyuncuyla daha görüşülebilir. Elimizdeki genç oyunculara bakacağız. Buna göre transfer
yapabiliriz yada yapmayız. Ben takımda fazla kalabalık olmayı istemiyorum. Bu nedenle denemek için
oyuncu kampa almayacağız” şeklinde konuştu. Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren ise,
“2012-2013 sezonunu hayırlısıyla açıyoruz. Kamp dönemimiz normalde 1 Temmuz’da başlayacaktı
ama Banka Asya ligi 25-26 Ağustos tarihinde başlayacak olması nedeniyle hocamızla da görüşerek
kamp dönemini 1 hafta geriye aldık. Bugün genç oyuncularımızla birlikte sezon açılışı yaptık” dedi.
Transferdeki isimlerin netleştiğini söyleyen Eren, “Şu ana kadar netleşmiş transferlerimiz arasında
kaleci Onur Bilgin, Ankaragücü takımından Veli Torun, Elazığspor’dan Veysel, Ozan, Alaattin ve
Denizlispor’dan Kenan Şahin ile anlaştık. Ayrıca Beşiktaş takımından Furkan Şeker’le ciddi şekilde
ilgileniyoruz. Samet Aybaba ile de yaptığımız görüşmeler neticesinde müracaatımızı ilettik. Đnşallah bir
sorun çıkmazsa bu oyuncuyu kadromuzda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2497
Erişim Tarihi: 02.07.2012

Şehidimiz var

27 Haziran 2012, 17:19

Kayseri Güneş

Ateş Yahyalı'ya düştü. Siirt’in Eruh ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan
çatışmada ağır yaranan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
şehit olan Piyade Er Mustafa Aydın, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi olan Kayseri’ye
uğurlandı.
Ağır yaralı olarak Siirt’ten helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Piyade Er
Mustafa Aydın’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen Piyade Er Mustafa
Aydın’ın naaşı Diyarbakır Asker Hastanesi’nde düzenlenen törenle memleketi Kayseri’ye uğurlandı.
Cenaze töreninde şehit Aydın’ın özgeçmişi okunduktan sonra dualar eşliğinde cenazesi ambulansa
taşındı. Askerlerin saygı duruşu ile Diyarbakır Asker Hastanesi’nden hareket eden ambulansın 2.
Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü’nden askeri uçakla Kayseri’ye gönderildiği belirtildi.
Törene, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, askeri yetkililer, Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa
Sağlam, kurum amirleri ve askerler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2499
Erişim Tarihi: 02.07.2012

TAHLĐYE OLAN KĐLCĐ KTO MECLĐSĐNE KATILDI

27 Haziran 2012, 17:26

Kayseri Güneş

Başını öne eğecek bir iş yapmadım. Kayseri’de Şeker operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve
tahliye edilen Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Hasan Ali Kilci, Ticaret Odası’nın meclis toplantısına
katıldı. Kilci, burada yaptığı konuşmasında, “Ailemin, dostlarımın ve KTO üyelerinin başını öne eğecek
bir iş yapmadım” diye konuştu. Kayseri Ticaret Odası önünde meclis üyelerinin alkışları ile karşılanan
Hasan Ali Kilci, Yönetim Kurulu toplantısı ile Başkan seçilen Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nu ziyaret
etti. Kilci ziyaretten sonra Kayseri Ticaret Odası’nın olağan meclis toplantısına katıldı.

Meclis üyeleri tarafından ayakta ve alkışlanarak karşılanan Hasan Ali Kilci, kendisine verilen söz
üzerine yaptığı konuşmasında, “Dostlarımın ilgisi, sevgisiyle ayakta durdum ve tutukluluk günlerimde
Allah'a sığındım. Kayseri'nin ilacı ve reçetesi birlik ve beraberliğidir” dedi. Kilci, “Tutukluluk süremi
istismar edenlerin eline bir şey geçmez. Başından beri Türk adaletine güvendim. Ne ailemin, ne
dostlarımın ne de KTO üyelerinin kafasını öne eğdirecek bir iş yapmadım. Davanın tamamen
sonuçlanmasını sabırla bekleyeceğim., tutuklu iken istifa etmemde bir baskı söz konusu değildir. Đlkeli
ve etik davrandım. Đstifa etmemin bu aşamada uygun olduğunu düşündüm” diye konuştu
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2500
Erişim Tarihi: 02.07.2012

BARIŞA KÖPRÜ

27 Haziran 2012, 17:28

Kayseri Güneş

MOSTAR da kurs açtılar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KAYMEK), Bosna
Hersek'in Mostar şehrinde açtığı kurslarla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kurdu.
Mostar ile 'Kardeş Şehir' olan ve 2006 yılında açılan sanat ve meslek edindirme kursları ile bölge halkına destek
veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi aracılığıyla Mostar'da KAYMEK desteğiyle kurs
veren eğitmenleri Kayseri'ye davet etti. KAYMEK Yıl Sonu Sergisi'ne davetli olarak Kayseri'ye gelen Mostar Sanat
ve Mesleki Eğitim Kurs Eğitmenlerinden Hazır Giyim Eğitmeni Mehmet IMAMI sergiye katılmaktan çok memnun
olduklarını ifade ederek, "Türkiye ve Kayseri olmasaydı Bosna Hersek kültür bakımından çökerdi. Türkiye ve
Kayseri insanının yardımıyla biz ayakta kaldık" dedi. KAYMEK Yılsonu Sergisi'nde kurulan standla Mostar şehrini
ve kültürünü Kayseri halkına tanıtan kurs eğitmenlerinden Ahşap Boyama Eğitmeni Jadranka KARABEG ve
Kurdele Nakışı ve Kumaş Boyama Eğitmeni Zijadeta PUCE ise Mostar halkının yararına yapılan en iyi işin, açılan
kurslar olduğunu ve bu sayede savaşın negatif duygularından arındıklarını belirtti.

Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2501
Erişim Tarihi: 02.07.2012

Kılıç ziyaret edildi

27 Haziran 2012, 17:30

Kayseri Güneş

Eğitim bir sen ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, bir grup sendika yöneticisi ve
Eğitim-Bir-Sen Şarkışla ilçe başkanı Đsmet Erbaş ile Şarkışla Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine
atanan Niyazi Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aydın Kalkan, Kayseri Adnan Menderes
Đlköğretim Okulu müdürlüğünden Şarkışla Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Niyazi Kılıç’a
yeni görevinde başarılar diledi. Kalkan, “Sizi uzun yıllardır yakından tanıyoruz, görevinizi her zaman en
iyi şekilde yaptığınızı da biliyoruz. Bu görevinizi de en iyi şekilde yaparak Şarkışla’nın eğitimöğretimine çok hayırlı katkılar yapacağınızdan eminiz. Başarılarınızın devanı temenni ediyoruz. Allah
yardımcınız olsun. Kayseri’deki hizmetlerinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen üyelerinin
okullarımız da yönetici olmaya başlaması ile başarının hızlı bir şekilde yükseldiğini en iyi şekilde
gösterdiniz” dedi. Ziyaretten çok memnun olduğunu söyleyen Niyazi Kılıç, “ Ziyaretiniz için çok
teşekkür ederim. Zahmet edip bu uzun yolu birlikte gelmişsiniz. Her kurum ve kademede halka hizmeti
hakka hizmet anlayışı ile yapmaya çalışıyorum. Đlçemizin çok sayıda köyü var. Hepsine en iyi hizmetin
götürülmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. Şarkışla ilçe başkanı Đsmet Erbaş, “Okulların
tatil olmasına rağmen Đlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile görüşmekte zorlanıyoruz, sürekli hareket halinde,
toplantılarda” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2502
Erişim Tarihi: 02.07.2012

Kalite tescillendi

27 Haziran 2012, 17:32

Kayseri Güneş

Açılış maçıni dünya izleyecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 2013 FĐFA 20
Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın açılış maçının Kayseri'de oynanacak olmasının Kadir Has Stadı'nın

kalitesini ve uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
21 Haziran-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek FĐFA 20 Yaş Altı Dünya
Kupası açılış maçının Kayseri'de oynanacak olmasını değerlendiren Başkan Özhaseki, hem şehir
olarak hem de stad olarak bu büyük organizasyona başından beri hazır olduklarını belirterek, "Kadir
Has Stadı hizmete girdiği günden bu yana, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki en büyük kozu
oldu. Stadımız, tüm adaylık başvurularında liste başı stad olarak yeraldı. FĐFA tarafından 20 Yaş Altı
Dünya Kupası Türkiye'ye verildiğinde de yine ilk akla gelen şehirlerden birisi Kayseri ve Kadir Has
Stadı oldu. Gerek adaylık sürecinde gerekse de organizasyonun kesinleşmesinin ardından FĐFA
tarafından yapılan tüm denetlemelerde Kadir Has Stadı geçer not aldı ve 'Her hangi bir düzenlemeye
ihtiyaç yok' şeklinde görüş belirtildi. Bu durum açılış maçının Kayseri'de oynanması fikrini de doğurdu.
Nihayetinde dün açıklanan maç takvimine göre açılış maçının Kayseri Kadir Has Stadı'nda
oynanmasına karar verildi. Hem stadın kalitesi ve uluslararası standartlara uygunluğu hem de
şehrimizin alt ve üstyapı olarak böylesine önemli bir organizasyona hazır olması bu sonucu getirdi.
Bundan dolayı da mutluyuz ve gururluyuz. Şehrimiz için çok büyük bir kazanım olacak" dedi.
Açılış maçlarının bu tür büyük organizasyonlarda en çok izlenen maçlardan birisi olduğunu hatırlatan
Başkan Özhaseki, "Gerek Avrupa Şampiyonaları'nda gerekse de Dünya Kupaları'nda açılış maçları
hep merakla beklenir. Günler öncesinden o şehir mercek altına alınır ve tanıtımı yapılır. O maç için
FĐFA veya UEFA Başkanları, devlet başkanları, başbakanlar ve diğer organizasyon yetkilileri o şehre
gelir. Maç öncesi çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapılır ve nihayetinde ilk maçı ekranları başında
milyarlarca insan izler. Đşte bu bakımdan Kayseri, çok büyük bir fırsat yakalamış durumda. Bu fırsatı en
iyi şekilde değerlendireceğimizi ümit ediyorum. Zaten hazır olan şehrimizi ve stadımızı, bu büyük
organizasyon için kusursuz hale getireceğiz ve tıpkı Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, Avrupa
Voleybol Şampiyonası'nda ve düzenlemiş olduğumuz diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlarda
olduğu gibi yine bu organizasyonu da başarılı bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.
Dünya Basketbol Şampiyonası, Bayanlar Avrupa Voleybol Ligi 4'lü Finalleri, Türkiye Azarbeycan ve
Türkiye-Estonya A Milli Takım Maçları, Dünya Okullararası Satranç Şampiyonası gibi uluslararası spor
karşılaşmalarının yanısıra futbolda 49. Türkiye Kupası Finali, Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı
Kupası Finali, basketbol erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası 8'li Finalleri ve Basketbol Erkekler All-Star
gibi ulusal çapta organizasyonları düzenleyen Kayseri, ayrıca Türkiye-Beyaz Rusya A Milli Basketbol
Takımları arasında 18 Ağustos 2012 tarihinde oynanacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı'na
da evsahipliği yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2503
Erişim Tarihi: 02.07.2012

BABASINDAN 2 GÜN ÖNCE HELALLĐK ĐSTEMĐŞ

29 Haziran 2012, 12:35

Kayseri Güneş

Şehit ateşi düştü. Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybeden 21
yaşındaki Mustafa Aydın’ın 2 gün önce babasını arayarak helallik istediği öğrenildi.
Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’nın kurduğu kanlı pusuda şehit olan 21 yaşındaki Mustafa

Aydın’ın Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Senir köyündeki baba evine ateş düştü. Acı haber, şehidin
babası Mehmet Aydın’a kaymakam ve ilçe jandarma komutanı tarafından verildi.
Acı haberle yıkılan anne Havva Aydın komşular tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, şehidin
babası Mehmet Aydın metanetini korumaya çalıştı. Şehidin 2 gün önce babası ile telefonda konuştuğu
ve helallik istediği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2507
Erişim Tarihi: 02.07.2012

Vatan sağolsun

29 Haziran 2012, 12:41

Kayseri Güneş

Babadan dökülen son sözler. - Siirt’te terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Mustafa Aydın’ın
babası Mehmet Aydın, iki oğlunun daha olduğunu belirterek, “Bu iki oğlum da vatana feda olsun.
Vatan sağ olsun” diye konuştu. Yahyalı ilçesine bağlı Senir köyüne hüzün hakim olurken, şehidin
babası Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, “Vatan sağ olsun. Benim iki tane daha oğlum var. Onlar da
bu vatan için feda olsun. Ne yapalım, istenmeyen bir olay. Düşmanımız varsa savaşmak zorundayız.
Vatanımız sağ olsun” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2508
Erişim Tarihi: 02.07.2012

ORAYA GĐDEN ĐKĐ UÇAK VAR

29 Haziran 2012, 12:44

Kayseri Güneş

Diğer uçaktan bahseden yok. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, tüm
Hatay halkının gördüğü ve kimseye söylenmeyen bir gerçek olduğunu ileri sürerek, “Oraya giden iki
uçak var. Bu uçaklardan birisi düşürüldü, diğer uçağın ne kimliğinden bahsediliyor ne kim tarafından

gönderildiğinden bahsediliyor” dedi. CHP Tokat Đl Başkanlığı ev sahipliğinde CHP Yozgat Đl Başkanı
Onur Kaytan, CHP Amasya Đl Başkanı Hüseyin Duran, CHP Sivas Đl Başkanı Karasu organizesinde 16
il başkanının katılımı ile bölge toplantısı başladı. CHP Tokat Đl Başkanı Duran Kum, Anadolu’da
kültürel ve siyasal olarak birlikteliği sağlamak ve partinin iktidara taşınabilmesi için fikir alışverişinde
bulunarak katkıda bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. CHP Amasya Đl Başkanı Hüseyin
Duran ise amaçlarının yerelde kendi illerinde iktidar sonra da genelde Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidar
olmak olduğunu kaydetti. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ise konuşmasında Türkiye’nin çok
zorlu bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Suriye’de Türk Savaş uçağının düşürülmesi olayına değinen
Düzgün, “Hükümetten Sayın Başbakan’ın her zaman ki attığı çığlıklar haricinde her hangi bir yaptırım
göremedik. Bu Türkiye’nin dış politikada tam bir çıkmaza sürüklendiğinin göstergesi. Bir taraftan
emperyalistler Türk halkını savaşa sokmaya zorlarken, öbür tarafta da Türk halkı savaş istemiyor.
Bizde CHP olarak savaşa karşıyız, komşularımızla dost olarak yaşamak istiyoruz. Bugün 4 şehit
verdik. 1-2 şehit haberi basında haber olma değerini yitirdi. Ancak sayı 4-5-10 olursa ülkede yankı
uyandırıyor, basında yer bulabiliyor. Buda hükümetin uyguladığı yanlış politikalar neticesinde terörün
nereye geldiğinin çok net bir göstergesi ” dedi. Hiçbir milletvekili, zengin çocuğunun savaşta ölmediğini
savaşta ölenlerin Anadolu’nun fakir insanlarının çocukları olduğunu ileri süren Düzgün, “Bedelli
askerilik yasası çıkardık. 30 bin TL gibi bir fahiş bir fiyatla bu yasa çıkarıldı. Yani hükümet askerlik
konusunda da tam anlamıyla zenginimiz bedel verip fakirlerimiz can vererek bu işi götürmeye
çalışıyor. Bu politikanın yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi. Düzgün, açıklamasının sonunda
Suriye'de düşen Türk Savaş uçağı ile birlikte ikinci bir uçak olduğunu ileri sürerek şöyle devam etti:
“Uçağın düşürüldüğü nokta insanların çıplak gözle görebildiği bir nokta. Bütün Hatay halkının gördüğü
ve kimseye söylenmeyen bir gerçek var. Oraya giden iki uçak var. Bu uçaklardan birisi düşürüldü,
diğer uçağın ne kimliğinden bahsediliyor ne kim tarafından gönderildiğinden bahsediliyor. Hatay
halkını gözü ile gördüğü diğer uçak hükümet tarafından inkar edilmiş ve yok edilmiş durumda.
Hükümet biran önce bu uçağın kimin olduğunu hangi ülkenin bayrağı ile uçtuğunu anlatmak izah
etmek zorundadır. Resmi makamlar tarafından düşürülen Türk uçağının NATO görevi ile
görevlendirildiğini söyleniyor. Dolayısı ile bu uçağın NATO ülkelerinden birine ait olduğunu
düşünüyoruz. Ancak uçağın uyruğu konusunda resmi makamlar haricinde bizim bilgi edinme şansımız
yok. Resmi makamlarda öyle bir şeyden bahsetmiyor. Uçaktan bile bahsetmiyor”
Bölge toplantısına ayrıca Malatya, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Çorum, Kırıkkale, Ordu, Samsun,
Sinop, Karabük, Kastamonu ve Gümüşhane il başkanları katılması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2509
Erişim Tarihi: 02.07.2012

Klima seçerken dikkat

29 Haziran 2012, 12:45

Kayseri Güneş

En iyisi bütçeye uygun olandır. MMO Kayseri Şube Başkanı Hakan Özcan, vatandaşlara klima
almadan önce klimanın özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi ve “En iyi klima
bütçenize en uygun olanıdır.” dedi. MMO Kayseri Şube Başkanı Hakan Özcan, vatandaşlara klima

alışverişi konusunda uyarıda bulundu. Klima alırken kanıtlanmış ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini
söyleyen Özcan, “Klimanızı uzun yıllar kullanabilme amacı ile satan firmanın tüketici memnuniyetini
ilke edinmiş, tüketicisini bilgilendiren, keşif ve montaj hizmetini sorunsuz gerçekleştirebilen, servis ağı
güçlü, kaliteden taviz vermeyen bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Diğer bir husus klima seçiminde
enerji tasarrufudur. Ülkelerin en önemli sorunlarından biri olan ve her gün üzerinde durulan enerji gün
geçtikçe önemini arttırmaktadır. Ülke bütçesi ve dolayısıyla kendi bütçeniz için mutlaka bu konuya
dikkat etmeniz gerekmektedir.” diye konuştu. Vatandaşlara klima markası konusunda kararsızlığa
kapılmamaları konusunda uyarıda bulunan Özcan, en iyi klimanın bütçeye en uygun olan klima
olduğunu söyledi. Özcan “Günümüzde klima üreticileri tarafından kullanılan teknolojiler temelde
aynıdır. Çoğu zaman cihazların fiyatını yakından etkileyen ölçüt, klimada bulunan ek özelliklerdir. Satın
almadan önce cihazınızda olmasını arzu ettiğiniz özellikleri gözden geçirin.” dedi. Özcan, klima
kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı: “Klimaların oturduğunuz veya
uyuduğunuz alanın tam karşısına monte edilmesi sakıncalıdır. Ayrıca üfleme hızının da gereğinden
yüksek olmamasına dikkat etmek gereklidir. Tasarruf açısından düşündüğümüzde ise düşürdüğünüz
her bir derece, elektrik tüketiminizin yaklaşık yüzde beş oranında artmasına neden olur. Klimanızı
rahat edeceğiniz sıcaklığa ayarlayın. Đdeal sıcaklık, genellikle sokaktaki sıcaklığın 6-7 derece altıdır.
Bu ortalama bir derecedir, sizi üşütmeyeceği gibi terletmeyecektir. Diğer bir önemli konu ise klimaların
bakımıdır. Düzenli bakımı yapılan cihazlarda %15-30 varan elektrik tasarruflarının yanı sıra,
cihazınızın da kullanım ömrü uzayacaktır. Ayrıca sağlık açısından klima bakımı çok önemlidir. Bakımı
yapılmayan, iyi temizlenmeyen klimalar bakteri üretiyor ve bu tür bakteriler hastalık tehlikesi
oluşturmaktadır. Gerek tasarruf için gerekse sağlık açısından klimalarınızın periyodik bakımlarını
yetkili servislere düzenli bir şekilde yaptırılması, filtrelerin ise 15 günde bir kullanıcılar tarafından
yıkaması gerekmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2510
Erişim Tarihi: 02.07.2012

Otobüste eğitim

29 Haziran 2012, 12:48

Kayseri Güneş

ĐŞSĐZLERE OTOBÜSTE EĞĐTĐM VERĐLDĐ.
Đstihdam hizmetlerini geliştirmek ve daha fazla kişinin işgücü piyasasına girmesini sağlamak amacıyla
ĐŞKUR, vatandaşlara otobüste tanıtım düzenledi. Kayseri’de bulunan ĐŞKUR otobüsü hakkında bilgi
veren Halkla Đlişkiler ve Görünürlük Uzmanı Nihal Togo, ĐŞKUR adına yürütülen Avrupa Birliği Projesi
Kamu Đstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi çerçevesinde tanıtım kampanyası yaptıklarını belirterek,
“Proje kapsamında çalışma için Kayseri'de bulunuyoruz. Bu kampanya kapsamında yaptığımız 21 ili
dolaşmak üzere biz Mayıs ayının başında Çankırı'dan bu tura başladık. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ve
Đç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyini dolaşarak 21. ve son olarak Kayseri'ye geldik. Burada kampanyamızı
sonlandıracağız ve Ankara'ya döneceğiz. Gittiğimiz her ilde insanlarla yüz yüze görüşmeler yaparak
Türkiye Đş Kurumu'nun hizmetlerini tanıtıyoruz. Otobüste görevli 11 yaygınlaştırma uzmanı
arkadaşımız gittiğimiz illerde şehrin her bölgesine dağılarak parklar, bahçeler, sokaklar, esnaf,
işverenler ve çay bahçelerinde ĐŞKUR’ un hizmetleri hakkında bilgi veriyor.” diye konuştu.

ĐŞKUR’un son yıllarda çok değiştiğini ifade eden Togo, “Ancak bu değişimden yeteri kadar haberdar
olunmadığından hareketle bu kampanyayı başlattık. Her ilde yaklaşık 1000 kişiyle görüşüyoruz.
Buraya gelene kadar ki hedefimiz aslında 21 il için 21 bin kişiyle yüz yüze görüşme yapmaktı. Ama
buraya gelene kadar 24 bini geçti. Herkesle görüşüyoruz. Herkese bilgi veriyoruz.” ifadelerinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2511
Erişim Tarihi: 02.07.2012

CHP kadın kolları adayı oldu

29 Haziran 2012, 12:50

Kayseri Güneş

Meryem Kurbanoğlu adaylığını açıkladı. CHP Kayseri Đl Kadın Kolları Başkanlığı için Meryem
Kurbanoğlu adaylığını açıkladı. CHP Đl Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yaptığı basın açıklamasında
konuşan Kurbanoğlu, “Ben hiçbir mezhebin, ırkın, grubun adayı değilim. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti
ve
partimizin
kurucusu
ulu
önder
Atatürk’ün
izinde
Anadolu
kadınıyım.”
dedi.
Uzun yıllardır CHP bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Kurbanoğlu konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortadadır. Kadınların ve halkın hiçe sayıldığı, kadına şiddetin her
geçen gün artarak devam ettiği, hukukun ve insan haklarının bu kadar bozuk olduğu, sadaka
paralarını çalanların elini kolunu sallayarak gezdiği, yurt sevenlerin ise cezaevlerinde yattığı trajik bir
durumla karşı karşıyayız. Ben içinizden biri olarak partimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün
devrimlerinin yılmaz bekçisiyim. Sizlerin de desteğiyle önümüzdeki Đl Kadın Kolları Başkanlığına
adaylığımı açıklıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2512
Erişim Tarihi: 02.07.2012

ERCĐYESSPOR 5 FUTBOLCU ĐLE ANLAŞTI

29 Haziran 2012, 12:56

Kayseri Güneş

Erciyes gaza bastı. Kayseri Erciyesspor Kulüp Basın Sözcüsü Kaan Savruk, 5 futbolcu ile
anlaştıklarını açıkladı. Erciyesspor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında takımla ilgili bilgiler
veren Kaan Savruk, günde çift antrenmanla hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "10-11 Temmuz’a
kadar devam edecek 12 Temmuz'da Bolu Gerede’de kamp yapacağız. Veli Torun'u Ankaragücü,
Veysel Aksu'yu Elazığspor, Kenan Şahin'i Denizlispor, Onur Bilgin'i Orduspor, Hüseyin Yorcu'nun
Kasımpaşaspor’dan transferlerinin kesinleşti" dedi. Savruk, 3 futbolcu ile görüştüklerini bunun dışında
imza törenlerinin toplu olarak gerçekleştirileceğini söyledi
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2513
Erişim Tarihi: 02.07.2012

ĐHRACATTA YÜZDE 8 ORANINDA ARTIŞ OLDU

29 Haziran 2012, 12:57

Kayseri Güneş

Artış var. 2012 yılı Mayıs ayı ihracat rakamları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4, bir önceki aya
göre de yüzde 8,2 oranında artarak 140 milyon dolar olarak gerçekleşti. Đhracat rakamları hakkında
bilgi veren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, “Đhracatımız artmaya
devam ediyor. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 oranında artan ihracatımız, bir önceki aya göre
ise yüzde 8,2 oranında artarak 140 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ay üyelerimiz tarafından
108 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirilmiştir.” dedi.Đhracatta ilk üç sırayı yine Irak’ın
aldığını, ardından Almanya ve ABD’nin geldiğini belirten Başkan Boydak, en çok ihraç edilen ürünlerin
sırası ile demir-çelik-sac-iletken-maden, elektrikli ev aletleri ve tekstil olduğunu, HES Hacılar San. ve
Tic. A.Ş., Boydak Dış Ticaret A.Ş. ve Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ise ihracatçı firmalar
arasında ilk üç sırayı aldığını kaydetti.Mayıs ayı içerisinde toplam 172 üyemiz tarafından ihracat
yapıldığını açıklayan Başkan Boydak, “Bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu kadar
siyasi karışıklığın olduğu dönemde Kayserili sanayicilerimize ihracatı artırma yönünde var güçleri ile
gayret ettikleri için teşekkür ediyoruz. Đnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi rakamlarla başarılı
olmanın yollarını arayacağız.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2514
Erişim Tarihi: 02.07.2012

GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

29 Haziran 2012, 13:00

Kayseri Güneş

Vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Siirt’teki çatışmada şehit olan Mustafa Aydın’ın cenazesinin
Yahyalı ilçesinin Cumhuriyet Meydanı’na getirilişi sırasında vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
Şehit Mustafa Aydın’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Yahyalı ilçesinin Cumhuriyet
Meydanı’na getirildi. Naaşın ambulanstan askerler tarafından indirilmesi ile birlikte, cenaze için gelen
vatandaşların bir çoğu gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Mustafa Aydın’ın kardeşleri Fatih ve
Oğuzhan ise tabutun başında metanetlerini korumaya çalıştı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2515
Erişim Tarihi: 02.07.2012

KENT KONSEYĐ YÜRÜTME KURULU TOPLANDI

29 Haziran 2012, 13:02

Kayseri Güneş

Mahiroğlu başsağlığı diledi. Kayseri Kent Konseyi Yürütme Kurulu gündeminde bulunan konuları
görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Yürütme Kurulu ile çalışma grubu başkanları bir araya gelerek
değerlendirme yaptı. Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu başkanlığında Büyükşehir Belediyesi
Başkanlık Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya yürütme kurulu üyelerinin yanı sıra Spor
Çalışma Grubu; Ticaret, Sanayi Çalışma Grubu; Sağlık, Gıda ve Çevre Çalışma Grubu; Proje
Geliştirme ve Destekleme Çalışma Grubu; Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu ile Engelliler ve
Sosyal Dayanışma Çalışma Grubu başkanları katıldı. Çalışma gruplarının son derece verimli bir
şekilde çalıştıklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Mahiroğlu, "Bugün, çalışma gruplarımızca
hazırlanan raporları değerlendirdik." dedi.

KAYSERĐLĐ ŞEHĐDĐN AĐLESĐNE BAŞSAĞLIĞI
Toplantıda ayrıca Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen saldırıdan duyduğu üzüntüyü de dile getiren
Mahiroğlu, bu saldırıda şehit olan Kayserili Mustafa Aydın'ın ailesine başsağlığı, yaralılara da acil
şifalar diledi. Kayseri Kent Konseyi olarak terörü kınadıklarını belirten Mahiroğlu, "Terör örgütünün
birliğimize ve bütünlüğümüze kast ettiği bu saldırılar karşısında her zaman dimdik ayakta durmamız
gerektiğini, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Türk milletinin
ve şehidimizin ailesinin başı sağ olsun" dedi. Mahiroğlu'nun konuşmasının ardından Kent Konseyi
Genel Sekreteri Oktay Durukan Kent Konseyi Çalışma Grupları ve bu gruplar tarafından hazırlanan
raporlar hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2516
Erişim Tarihi: 02.07.2012

GENÇLĐK TRENĐ ĐLK YOLCULUĞUNA ÇIKTI

29 Haziran 2012, 13:04

Kayseri Güneş

KÖYDEN GELENLER YA DA KENTTEN GELENLER ŞEKLĐNDE BĐR AYRIM YAPMADIK. Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen “Gençlik Treni-Bu Memleket
Bizim” projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 19-29 yaş grubundan gençleri
Türkiye'yi gezdirecek Gençlik Treni'nde Ankara’dan Kırıkkale’ye kadar yolculuk yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, “Gençlik Treni-Bu Memleket Bizim” projesi kapsamında TCDD Ankara
Garı’ndan hareket eden ilk trene gençlerle birlikte binerek, Kırıkkale’ye kadar seyahat etti. Bu yıl ilk kez
düzenlenen tren turlarının açılışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Hakan Hakyemez, Spor
Genel Müdürü Mehmet Baykan, TCDD Genel Müdürü Süleyman Kahraman, Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurt Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak ile Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Varol Ciliv
katıldı.
29 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turlarla, gençlerin seyahat etmeleri, birbirleriyle
tanışmaları, kaynaşmaları ve Türkiye'nin doğal, tarihi güzelliklerini yerini görmeleri amacıyla, 7 hat
üzerinde 19-29 yaşlarındaki yaklaşık 2 bin gence Türkiye turu hedefleniyor. Bakan Kılıç, Gençlik
Treni’nde gazetecilerle projeyle ilgili detayları paylaştı. “Hedefimiz, insanlar görmedikleri yerleri
görsünler, biraz yüzsünler değil” diye konuşan Bakan Kılıç, “Bu projeyle yaklaşık 250 bin genci, doğubatı ve kuzey-güney enleminde hareket ettireceğiz. Türk Ekonomi Bankası (TEB) da projenin ana
sponsorudur. Kamu ve özel sektörün tüm imkanlarını bu proje için kullanıyoruz. Memleketin dört bir
yanında gençlerin yaşamasını istiyoruz. Hedefimiz bu. Đmkan buldukça devam edeceğiz. Başvuruları
internetten aldık. Köydeki gençleri de şehirdeki gençleri de kabul ettik. Bu tren Sivas'a gidecek ve
Divriği'nden geri dönecek. Proje için TEB 1 milyon lira verecek. 'Seyyah Projesi' için de Ziraat ve Halk
Bankası'ndan 2 milyon lira aldık. Kullanımı erkekler ve bayanlar olarak ayırdık. Kızların oranı bir
önceki projeye göre artış gösterdi. Önceden yüzde 30'da olan kız oranı şimdi ise yüzde 45'e ulaştı”
ifadelerini kullandı. Bakan Kılıç, kazasız belasız bu projeleri yürütmeyi sürdüreceklerini anlatarak,
“Başvuruyu internet yoluyla aldık ve başvuran her genç arkadaşımızı alma imkanımız var. Biz köyden

gelenler ya da kentten gelenler şeklinde bir ayrım yapmadık. Benim yaşım 40, ilk kez hızlı tren dışında
bir tren yolculuğuna gidiyorum. Tren yolculuğu bana çok önemli bir armağan ve nostalji gibi geliyor.
Hedefimiz birkaç yıl içinde 1 milyon yolcuya ulaşmak” dedi. Açıklamalarının ardından trende seyahat
eden öğrencilerle öğle yemeği yiyen Bakan Kılıç, yemek sırasında onlarla sohbet etti.
Kırıkkale'ye varan Gençlik Treni’nden inen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, garda davul-zurna
eşliğinde karşılandı. Ankara’dan trenle yola çıkan gençlerle tren önünde hatıra fotoğrafı çektiren
Bakan Kılıç, ardından Kırıkkale’deki programına devam etti. Katılımcıların seyahat süresince tüm
giderlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacağı tren turu kapsamında, gençler ikişer
kişilik yataklı kompartımanlarda seyahat edecek, sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini trende,
öğle yemeklerini ise program doğrultusunda dışarıda veya trende kumanya şeklinde alacaklar. Bunun
yanı sıra katılımcılara yönelik açık servis su ve çay hizmeti de sunulacak. Yine katılacak gençlerin
iletişim ihtiyaçları için yemekli vagonlarda internet hizmeti ücretsiz olarak sunulacak. Gezi kapsamında
yapılması planlanan tren turları şöyle:
"Efeler Gençlik Treni: Đzmir-Konya-Ankara-Eskişehir-Đzmir
Fırat Gençlik Treni: Elazığ-Divriği-Sivas-Kayseri-Adana-Elazığ
Çukurova Gençlik Treni: Mersin-Adana-Divriği-Sivas-Kayseri-Mersin
Kafkas Gençlik Treni: Kars-Erzurum-Samsun-Amasya-Divriği-Kars
Karaelmas Gençlik Treni: Zonguldak-Kayseri-Divriği-Sivas-Ankara-Zonguldak
Şahinbey Gençlik Treni: Gaziantep-Divriği-Sivas-Kayseri-Adana-Gaziantep
Đstiklal Gençlik Treni: Samsun-Amasya-Sivas-Kayseri-Ankara-Samsun."
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2517
Erişim Tarihi: 02.07.2012

KAYSERĐSPOR TOPBAŞI YAPTI

29 Haziran 2012, 13:07

Kayseri Güneş

Kayserispor 2012-2013 sezonunun açılışını yaptı. Kayserispor 2012-2013 sezonunun açılışını yaptı.
Antrenman öncesi basın açıklaması yapan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, “Amrabat’a
transferi hala anlatamadık” dedi. Karpuzatan Tesisleri’nde antrenmana iki eksikle çıkan Kayserispor,
yeni sezonun çalışmalarına başladı. Amrabat ve Riveros haricinde eksiği bulunmayan Kayserispor, top
başı yaptı. Kayserispor’un yeni transferi Bobo ise antrenmanda yerini aldı. Gelecek sezondan umutlu
olduklarını dile getiren Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Atsız, “Takımımız geçen sezon iyi top oynadı.
Bu grafiğin biraz daha üzerine çıkmamız gerekiyor. O yönde gerekli transferler yapıldı. Şehrin ve
seyircinin desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimizi inanıyoruz. Bu yıl itibariyle daha güçlü bir kadro
daha iyi transferler ve daha büyük bir başarı gelecek” dedi. Ligdeki hedeflerinin ilk 5 olduğunu ifade
eden Atsız, “Ligdeki hedefimiz ilk 5 artık. Đlk 5’te kesmez oldu. Geçen sezonda çok güçlü bir kadro
kurmuştuk ama şanssızlık peşimiz bırakmadı. Cangele sakatlandı ve diğer yaşanan sakatlıklar.
Bundan dolayı geçen yıl biraz daha hırpalandık” şeklinde konuştu. “Sezona zımba gibi hazırız” diyen

Atsız, “Çok iyi sezon geçireceğimize inanıyoruz. Transfer bitmez, çalışmalarımız devam ediyor. Futbol
bitmez” diye konuştu. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise, “Bizim hedefimiz değişmedi.
Her sezon aynı hedefimiz var. Güzel top oynayarak başarılı olmak istiyoruz. Başarılı oyunumuzla
Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Sezona hazır durumdayız. Riveros’a 2 hafta izin verdik. Amrabat’a da
dinlensin diye 1 hafta daha izin verdik” ifadelerini kullandı. Transfer konusunda konuşan Şota, iki
oyuncuyu daha kadrolarına katabileceklerini belirterek, “2 oyuncu daha transfer edebiliriz. Orta saha
ve bek oyuncusu olacak bu. Çalışmalarız hala devam ediyor” dedi. Amrabat’ın transfer konusunda
strese girdiğini ifade eden Şota, “Amrabat’a transfer konusunu hala anlatamadık. Kendisiyle bu sabah
konuştuk. Amrabat strese girdi maalesef. Stresten çıkması da zor gibi görünüyor, bu nedenle
kendisine 1 hafta dinlensin diye izin verdik” şeklinde konuştu. Oyuncular daha sonra Şota ile sezonun
ilk antrenmanını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2518
Erişim Tarihi: 02.07.2012

MHP ĐL BAŞKANI EKE DEN SERT ÇIKIŞ

29 Haziran 2012, 13:10

Kayseri Güneş

ĐKTĐDARI ÜLKEYĐ ARTIK BEKLENĐLEN BĐR ŞEKĐLDE YÖNETEMEZ HALE GELDĐ.

Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Haziran ayı yönetim kurulu toplantısında gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Siirt'in Eruh ilçesindeki 4 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayan Başkan Eke,
Suriye ile yaşanan sürecide değerlendirdi. AKP iktidarının ülkeyi artık beklenilen bir şekilde yönetemez
hale geldiğini belirten Başkan Eke, “Artık bu işe dur deme zamanı gelmiştir.” dedi.
AK Parti iktidarının dış politikasını eleştiren Eke, hükümetin Suriye’ye karşı çıkarcı tavırla yaklaştığını
öne sürdü. Eke ““Sanki 1999 öncesinde PKK terör örgütünü ve onun elebaşı Cani Abdullah Öcalan’ı
besleyen Suriye değildi. Sanki Suriye bizim çok özel dostumuzdu ve 2002’den sonra özlemle hasretle
kavuşma anı gelmiş gibi olduk. Mevcut iktidar 2002’de iş başına gelince, süreç birden bire Suriye ve
Esad’la kanka vaziyetine gelindi. Gelindikten sonraki durum da yavaş yavaş işi bu hale getirdi.
Başbakan’ın yaptığı açıklamaları biraz hatırlayacak olursak, bıçak kemiğe dayandı, artık yeter, Esad
gitmeli gibi söylemler, bu işi bu hale getiren unsurlardandır. Bu açıklamalar sonrasında onlarda dediler
ki, alın size öyle olmaz böyle olur, deyip uçağımızı düşürdüler. Bu olayın daha garibi de uçağımız
düştükten sonra uçağımızın nerede olduğunu keşif amaçlı giden ikinci bir uçağımıza da aynı saldırı
tekrar devam etti. Đşte Türkiye’de mevcut iktidar, dış politikada nerelerden nereye ülkeyi getirdi ortaya
çıktı. Bu yaşanan olay hepimiz adına üzüntü verici bir durumdur. Yaşanan bu olaydan hiçbir kimse
memnuniyet duyamaz ancak gelinen pozisyonun altından da Türk Milleti, tarihinde yaptığı dik duruşu
beklemektedir bu iktidardan. Hiçbir zaman savaş havariliği yapmadık yapmayız da Sayın genel
Başkanımızda bu anlamda açıklamalarını yaptılar. Hükümetin, bu konuda alacağı kararların arkasında
olduğumuzu genel başkanımızda açıklamıştır. Bizde aynı düşüncelerimizi sunuyoruz tabii ki, ancak bu
yapılanlarında bir bedeli olmalıdır diye de düşünüyoruz.” diye konuştu. Başkan Eke, ayrıca Siirt'in Eruh
ilçesindeki 4 askerin şehit olduğu terör saldırısını da kınadı. Terörün bin an evvel bitirilmesi
gerektiğinin altını çizen Başkan Eke, “AKP iktidarı ülkeyi artık beklenilen bir şekilde yönetemez hale
gelmiştir” diye konuştu. “Her gün analar, bir şekilde ağlamaktadır. Her gün şehit haberleri memleketin

en ücra köşelerine kadar gitmektedir. Artık bir dur deme zamanı gelmiştir diyen Eke, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Dış politikada büyük zafiyetler ve Suriye konusu çok büyük bir önem arz ederken, iç tarafta da Siirt’te
bu gün 4 tane şehidimiz var. Dün Trabzon merkeze çok yakın bir yerde bir karakolumuz bombalanıyor.
Şimdi ne olduk biz ne oluyoruz. Her platformda söylediğimiz gibi bir tarafta Kürt sorunu olmadığı halde
Kürt sorunu varmış gibi gösterip bu sorunu çözmek için platformlar oluşturulmakta öbür taraftan terör
tavan yapmaktadır. Bu artışın içerisinde nasıl çıkılacak, merek ediyor ve anlamakta güçlük çekiyoruz.
Demek oluyor ki teröristlerle müzakere bu işin fitilini ateşliyor. AKP iktidarı ülkeyi artık beklenilen bir
şekilde yönetemez hale gelmiştir. Her gün analar, bir şekilde ağlamaktadır. Her gün şehit haberleri
memleketin en ücra köşelerine kadar gitmektedir. Artık bir dur deme zamanı gelmiştir.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2519
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