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28 Mayıs 2012, 15:40

Kayseri Güneş

6 çift &#8220;Evet&#8221; diyerek hayatlarını bir ömür boyu birleştirdi.
Melikgazi Belediyesi ve Gençleri Evlendirme ve Aileyi Koruma Derneği tarafından her yıl geleneksel
olarak organize edilen toplu Nikâh töreninin 17.si gerçekleştirilen görkemli bir tören ile yapıldı. Törende
6 çift “Evet” diyerek hayatlarını bir ömür boyu birleştirdi.
17. si gerçekleştirilen Nikah Törenine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Başkan
Yardımcısı Hayati Karaaslan,Dernek Başkanı Đsmail Cıngıllıoğlu ile dernek üyeleri ve kalabalık bir
davetli topluluğu katıldı.Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gençleri Evlendirme ve
Aileyi Koruma Derneğimize fedakârca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.
Hayırseverliliği ile bilinen ve adeta hayır yarışında birbirleri ile kıyasıya mücadele eden
hemşerilerimize her zaman gurur duyuyoruz. Her yıl böyle güzel bir organizasyonun içerisinde yer
almak, belediye olarak sosyal belediyecilik alanında sergilediğimiz en güzel örneklerden bir
tanesidir.”dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra oldukça heyecanlı oldukları gözlenen toplam
6 çiftin nikâhını törene katılan davetlilerin şahitliğinde kıyarak, nasihatlerde bulunup, “Allah bir yastıkta
kocatsın” diyerek, ömür boyu mutluluklar diledi.Nikah kıyılan çiftlere Melikgazi Belediyesi ve sponsor
firmalar tarafından çeşitli hediyeler de verildi. Nikah töreni her yıl olduğu gibi bu yılda ,toplu olarak
hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2315
Erişim Tarihi: 19.06.2012

ŞUANDA 4 GÖZALTI VAR

28 Mayıs 2012, 15:41

Kayseri Güneş

Bombalı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltında

Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin, Pınarbaşı ilçesindeki bombalı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltında
olduğunu söyledi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, bombalı saldırıda yaralananları
ziyaret eden Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin, “Bugün yaralıları ziyarete geldik. Durumları iyi” diye
konuştu. Saldırıya ilişkin bilgi veren Şahin, “Dün meydana gelen olayın yardımcıları, işbirlikçileri
üzerinde polisimizin entegre bir vaziyette yürüttüğü takip sonucunda bütün şüpheliler tespit edildi.
Önemli bir kısmı gözlem altında, ele geçirildiler. Şuanda elde gözlem altına alınan 4 kişi var ve
bağlantıları, sınır ötesi bağlantıları dahil polisimiz tarafından aydınlatıldı. Tesellimiz; çok hain bir niyetle
kararla uygulamaya konulmuş olan bu eylemin jandarmamızın dikkati, polisimizin çok yakın takibi
sonucunda bu şekilde hafif atlatılmış olmasıdır. Öyle değerlendiriyoruz ki hedefine ulaşılan bir eylem
olsaydı, milletçe çok daha büyük bir zararı yaşamış ve üzülmüş olacaktık” dedi.Güvenlik güçlerini
özverili çalışmasından dolayı kutlayan Bakan Şahin, “Milletimiz rahat olsun. Şurası muhakkak ki; bu
ülkenin güvenliğinden sorumlu polis ve jandarma, kutsal vatanı için görevinin bilincinde. Ülkeyi
korumak, milleti huzur ve güvenlik konusunda rahatlatmak görevindeler” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2316
Erişim Tarihi: 19.06.2012

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

28 Mayıs 2012, 15:42

Kayseri Güneş

78 yaşındaki Hasan Karakaya, olay anını anlattı.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen bombalı saldırının görgü tanığı 78 yaşındaki Hasan
Karakaya, olay anını anlattı. Patlama esnasında sırtından yaralanarak Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Karakaya, bombalı saldırı ve şehit polis Ahmet Geben’in vurulması
olayını anlattı. Karakaya, “Ben Sanat Okulu'nun o taraftan gelirken o caddeye saptım. 10-15 metre
ileriye bir siyah taksi geldi. Polis lojmanına park eder etmez bir silah sıkıldı içinden, polis oraya yığıldı.
O anda indi, polise yine bir iki ateş etti. Ben orada bir durakladım, karakoldan polisler geldi. Onların
gelmesi anında hemen bombayı patlattılar. Orası tamamen karıştı, ben geri döndüm. Sırtımdan yara
aldım, hastaneye geldim” diye konuştu. Karakaya, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2317
Erişim Tarihi: 19.06.2012

GÜZELLĐĞĐMĐ ALLAH&#8217;A BORÇLUYUM

28 Mayıs 2012, 15:44

Kayseri Güneş

Güzellerle açılış yapıldı.
Kayseri’de bir güzellik merkezinin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü manken
Tuğba Altıntop, “Güzelliğimi Allah’a borçluyum” dedi. Kayseri’de bir sağlık ve güzellik merkezinin
açılışına; AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, mankenler Elif Ece Uzun, Yeliz Öney, Simge
Tertemiz ile Tuğba Altıntop katıldı. Kayseri’ye her gelişinde mantı yemeden gitmediğini belirten
Altıntop, “Yarı Kayserili sayılırım. Kayseri’den dönüşte kilo kilo sucuk alırım ve mantıyı da yemeden
gitmem. Kilo aldırıyor olabilir ama ben güzelliğimi Allah’a borçluyum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2318
Erişim Tarihi: 19.06.2012

ŞEHĐT POLĐS MEMURU GEBEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28 Mayıs 2012, 15:45

Kayseri Güneş

Törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Ahmet Geben
(38) Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin’in de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Helikopterle memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine getirilen Geben’in naaşı ilk olarak
babaevine getirildi. Burada son kez yakınlarına gösterilen şehidin naaşı daha sonra Göksun Ulu
Camii’ne getirildi. Törene Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin, TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet
Sağlam, Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman
Güneş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Milletvekilleri Nevzat Pakdil, Sıtkı Güvenç,
Yıldırım Ramazanoğlu, MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.
Uçakla Kahramanmaraş’a daha sonra karayoluyla ilçeye gelen Bakan Şahin, tören alanında şehit
yakınlarına baş sağlığı diledi. Bu sırada şehidin ağabeyi olduğu öğrenilen Recep Geben, terör
örgütüne tepki göstererek sorunun çözülmesini istedi. “PKK’lıları davul zurnayla karşıladınız. 3 tane
köpeği susturamadınız” diyerek tepki gösterdi. Öfkeli ağabey, yakınları tarafından sakinleştirildi.
Şehit Polis Geben, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında
ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene katılan binlerce Göksunlu sloganlar atarak teröre lanet
yağdırdı. Bu arada Bakan Şahin’in törenin ardından Kayseri Pınarbaşı’na gidebileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2319
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MĐLLETĐN YÜREĞĐNDE PATLADI

28 Mayıs 2012, 15:47

Kayseri Güneş

AK Parti binası önünde eylem yapıldı
Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No'lu Şubesi Pınarbaşı’nda meydana gelen bombalı saldırı sonrasında,
gece yarısı AK Parti binası önünde eylem yaptı. Olayın meydana geldiği 25 Mayıs günü, gece yarısı
AK Parti binası önünde eylem yapan Türk Eğitim - Sen Kayseri 2 No'lu Şubesi üyeleri, önce olayda
şehit düşen Polis Memuru Ahmet Geben için dua okudu. Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, okunan
duaların ardından bir konuşma yaptı. Öztürk “Biz bugün yakınını kaybedenlerin acısını yüreğimizde
hissettiğimizden dolayı gece yarısı buradayız. Süslü nutuklar atmak istemiyoruz. Atanlara da diyoruz
ki, artık bu milletin süslü nutuklara karnı tok. Üç, beş çapulcuydu, köşeye sıkıştırdık vs. palavralarına
bu millet artık inanmıyor. Pınarbaşı’nda patlayan bomba bu milletin yüreğinde de patladı.” diye
konuştu. Sessiz kalmayacaklarını belirten Öztürk, “Bugün burada diyoruz ki Türk milletini yok etmeye
gücünüz yetmeyecek. Bu kadar insan bile sizi yok edecek güce sahip ancak bıçak kemiğe daha
dayanmadı. Hala ümitlerimiz var. Eğer o ümitlerimiz biterse bilin ki o meclisi başınıza yıkarız.” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2320
Erişim Tarihi: 19.06.2012

ÖDÜLLER SAHĐPLERĐNĐ BULDU

28 Mayıs 2012, 15:48

Kayseri Güneş

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.
Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kuran’ı Kerim Meali Bilgi
Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda
düzenlenen ödül törenine Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Diyanet - Sen Kayseri Şube
Başkanı Đrfan Kaşıkçıoğlu, davetliler ve yarışmacılar katıldı. Kuran Tilaveti ile başlayan ödül töreninin
açılış konuşmasını Diyanet - Sen Kayseri Şube Başkanı Đrfan Kaşıkçıoğlu yaptı. Kaşıkçıoğlu “Yüce
dinimizin esaslarını yer aldığı kitabımız Kuran’ı Kerim’i her okuyup ibadetlerimizi buna göre yapıyoruz.”

dedi.Kuran’ı Kerim’i daha iyi anlayabilinmesi gerektiğini ifade eden Kaşıkçıoğlu, “Kuran’ı hayatımıza bir
nebze olsun katkıda bulunabilmek amacı ile 6 yıl önce, Diyanet - Sen Kayseri Şubesi ile Kayserili
Gönüllü Kuruluşlarının ve diğer kurumlarımızın da desteği ile Kuran’ı Kerim Meal Bilgi Yarışması
düzenlemeye karar verdik. Her yıl hiç ara vermeden bu günlere kadar geldik.” şeklinde konuştu.
Đlahiler ile devam eden törende, sahiplerine ödülleri verildi. Yarışma sonucunda Garip Aydın birinci,
Ruziye Eker ikinci, Asiye Çift üçüncü oldu. Birinci Umre seyahati, ikinci ve üçüncü gelen yarışmalar da
laptop ile ödüllendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2321
Erişim Tarihi: 19.06.2012

OLAYIN ARKASINDA KURGU VAR

28 Mayıs 2012, 15:50

Kayseri Güneş

Olay spontane gelişmiş gibi görünse de arkasında kurgu var. AK Parti Kayseri Đl Başkanlığında basın
açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Pınarbaşı’nda meydana gelen
patlamayla ilgili olarak, “Olay spontane gelişmiş gibi görünse de arkasında kurgu var" dedi. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında
yapılan saldırıyı kınadı. Yıldız, “Ziyaretlerimizi bütün arkadaşlarımızla tamamladık. Tabii ki bu olay
bizim kararlılığımızı pekiştirecek, ülkemizin birlik ve beraberliği için olan mücadelemize daha da hız
katacaktır. Bu ülkenin kalkınmasına gayret gösterenler, gecesini gündüzüne katan bizler bu tür
olaylardan tabii ki yılmayacağız. Tam tersi kararlılığımızı vurgulayacağız” diye konuştu. Yapılan
saldırının spontane gelişmiş bir olay gibi göründüğünü belirten Yıldız, “Ama arkasında bir kurgu var.
Suikast silahlarıyla, el bombalarıyla beraber, 50 kilograma yakın patlayıcısıyla beraber bir canlı bomba
olduğu söylendi. Bunlar Pınarbaşı Đlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bulunduğu yerde sıkıştırıldı ve zorda
kaldığını gören teröristler de el bombasıyla beraber bunu patlattı” şeklinde konuştu. Olayın
raporlamalarının yapılacağını söyleyen Yıldız, “Olayın arkasında bir suikast timi olduğunu görüyoruz.
Dün akşam ziyaret ettiğimiz 5 yaşındaki kızımızı o hale getirenlerin her birimize kastı olduğu son
derece aşikar. Đnşallah bunların köklerini kurutuncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2322
Erişim Tarihi: 19.06.2012

ÇĐN AKROBASĐ GRUBU KAYSERĐLĐLERĐ BÜYÜLEDĐ

28 Mayıs 2012, 15:51

Kayseri Güneş

Özel bir banka düzenledi.Özel bir bankanın düzenlediği Sokak Şenlikleri’nde gösteri alan Çin Akrobasi
Grubu Kayserilileri büyüledi. Kayseri’de gösteri yapan Çin Akrobasi Grubu’nu, 7’den 70’e herkes
beğeniyle izledi. Gösteride akrobatların riskli performansları dikkat çekti. Akrobasi Grubu’nun
gösterisinin ardından çocuklar için oyun parkları kuruldu. Gün boyu devam eden gösteriler, Kayserililer
tarafından ilgiyle takip edildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2323
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MHP ĐL BAŞKANI METE EKE ĐNTĐHAR SALDIRISINI KINADI

28 Mayıs 2012, 15:52

Kayseri Güneş

MHP Đl Başkanı Mete Eke intihar saldırısını kınadı.MHP Đl Başkanı Mete Eke, Pınarbaşı’nda meydana
gelen intihar saldırısını kınadı. Eke, kınama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cuma günü Đlimiz
Pınarbaşı ilçesi Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanına bölücü terör örgütü hainleri tarafından
yapılan saldırı, yüreklerimizi dağlamış, aile ocaklarına ateş düşürmüş, geride gözü yaşlı anne, baba,
eş ve boynu bükük çocuklar bırakmıştır. Menfur saldırıda bir polisimiz şehit düşmüş ikisi ağır olmak
üzere 20 vatandaşımızda yaralanmıştır. Bu saldırının Anadolu’nun ortasında, Kayseri’de yaşanması
son derece düşündürücü ve manidardır. On yıldan beri ülkeyi idare eden AKP zihniyeti, başta açılım
safsatası ve Habur rezaleti ile kan kusan hainleri şımartmış, cesaretlendirmiş ve taviz üstüne taviz
vermiştir. Bu sürece, seyirci kalan hükümet, kendisini ve Türk Milletini hamaset nutuklarıyla oyalama
cihetine gitmiştir. Terörle mücadele, müzakereyle ve onlarla gizli kapılar arkasında görüşerek olmaz.
Terör dik duruş, sağlam istihbarat ve kararlı mücadeleyle olur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilimizde

gerçekleştirilen bu hain saldırıyı nefretle kınıyor, şehit olan polisimize Allah’tan Rahmet, yakınlarına
baş sağlığı ve sabır diliyor, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2324
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MÜZELERE TURĐST AKINI

29 Mayıs 2012, 16:54

Kayseri Güneş

Yerli ve yabancı turistler müzelere akın etti.
Yerli ve yabancı turistler, 2012’in ilk 4 ayında Kayseri’de bulunan müzelere akın etti.
ĐHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, 2012 yılının ilk 4
ayında müzelere turist akını olduğunu ifade etti. Bu yıl turizmde artış görüldüğünü belirten Taymuş,
“Bu yıl turizmde bir artış gözlüyoruz. Đlimizde 5 tane müzemiz var. Bunların 3 tanesi Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ve yine il müzemizde
Büyükşehir Belediyesine ait Kent Müzesi, Kadir Has Müzesinde ve yine Türkiye’de bir ilk olduğunu
düşündüğüm Esnaf Müzesi’dir” dedi. Kayseri’de bulunan müzeleri ziyaretin yoğun olduğunu söyleyen
Taymuş, “Bu 5 müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayısı ortalama olarak 8 bin 275 yerli turist ziyaret etti. Đlk
dört ayda yabancı turist ise de 3 bin 500 kişi ziyaret etti. Ama istatistik içinde Esnaf Müzesi’nin ve Kent
Müzesi’nin rakamları yok” şeklinde konuştu. Kayseri’nin tarihi ve turistlik yerlerinden de bahseden
Taymuş, “Ağırnas’ı turizme kazandırmak için çok ciddi çalışmalarımız var. Aynı zamanda Ağırnas’taki
taşınmazların tescilli eserlerin korunması Cumhurbaşkanımızın himayelerine alınmıştır. Soğanlı
Örenyer’imiz Roma - Bizans dönemini anlatan 50’ye yakın yeraltı kilisesi olan, kuşlukları olan,
Kapadokya özelliği taşıyan peri bacalarıyla ilgili bir vadi. Bu Soğanlı Vadimizi yılda 50 bine yakın
yabancı turist ziyaret ediyor” diye konuştu. Kayseri’nin ticaret yönünde geliştiğini ifade eden Taymuş,
turizmin ikinci planda kaldığını söyleyerek, “Kayseri’de ticaret yoğun olduğu için turizm uzun yıllar
ihmal edilmiştir. Ama son yıllarda başta Bakanlığımızın, valiliğimizin, Büyükşehir Belediye
başkanlığımızın, yerel yönetimler bu sektöre ciddi ilgi ve alaka göstermektedirler. Tarihi taşınmazlar
restore ediliyor. Çevre düzenlemeleri yapılıyor ve tanıtım programlarıyla Kayseri’de inşallah turizmde
de önemli bir noktaya doğru yol almaktayız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2326
Erişim Tarihi: 19.06.2012

BORÇ ĐNTĐHARA SÜRÜKLEDĐ

29 Mayıs 2012, 16:56

Kayseri Güneş

Bir kişi kendini asarak hayatına son verdi.
Kayseri’de borçları nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi kendini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 282’nci sokakta meydana gelen
olayda Đ.B.’nin kendini evde ip ile asarak hayatına son verdiği öğrenildi. Olaydan sonra Đ.B.’nin
yakınları sinir krizleri geçirirken, olay yerine polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı
inceleme sonrasında borçları nedeniyle intihar ettiği ileri sürülen 46 yaşındaki Đ.B.’nin cesedinin
Kayseri Eğitim ve Araştırma Morgu’na kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2327
Erişim Tarihi: 19.06.2012

PATLAMADA YARALANANLARIN TEDAVĐSĐ SÜRÜYOR

29 Mayıs 2012, 16:58

Kayseri Güneş

yaralanan polis memuru Đsmail Sakın ve polis eşi Emine Işık&#8217;ın tedavileri sürüyor.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu yaralanan polis memuru Đsmail
Sakın ve polis eşi Emine Işık’ın tedavileri sürüyor. Yaralıların son durumlarını açıklayan Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof.Dr. Kudret Doğru, “Đsmail Sakın’ın sağlık durumu ağır, hayati
tehlikeyi henüz atlatmış değil” dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof Dr. Kudret
Doğru, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bombalı saldırı sonucu yaralanan polis memuru Đsmail Sakın ve
polis eşi Emine Işık’ın son durumlarıyla ilgili şöyle konuştu: “Hastanede şu an 25 Mayıs 2012 tarihinde
yaşanan patlamayla ilgili iki hastamız bulunmaktadır. Bu hastalarımızdan bir tanesi olan Đsmail
Sakın’ın sağlık durumu ağır olup yoğun bakımda takip ve tedavileri devam etmektedir. Doktorlarımızın
ifadesine göre bu takip ve tedaviler bir müddet daha devam edecek. Çünkü, Đsmail Sakın’ın durumu
ağır. Henüz hayati tehlikeyi atlatmış değil, tedavisi devam ediyor.” Polis eşi Emine Işık’ın durumuyla
ilgili bilgi veren Doğru, şunları söyledi: “Polis eşi olduğu kesinleşen bayan şu an göz servisinde yatıyor.
Bayanın gözünde bir şarapnel parçası nedeniyle yaralanma mevcut. Bu nedenle ameliyata aldık.

Gözündeki olayın düzelmesi için birkaç gün daha yatırmamız gerekiyor. Zannedersem bu hafta Salı
veya Çarşamba gününe kadar hastanemizde kalacak, daha sonra taburcu edeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2328
Erişim Tarihi: 19.06.2012

PASTIRMA SUCUK YÜKLÜ KAMYON DEVRĐLDĐ

29 Mayıs 2012, 17:00

Kayseri Güneş

Boş araziye devrilen kamyonda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kayseri’de, pastırma ve sucuk yüklü kamyon sürücüsü, aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon
hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Boş araziye devrilen kamyonda şans eseri ölen ya da yaralanan
olmadı. Edinilen bilgilere göre, Karpuzatan Mevkii'nde yaşanan trafik kazasında 50 DD 071 plakalı
kamyon sürücüsü A.D., kamyonun lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç
boş araziye devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Devrilen kamyonun içinde
pastırma ve sucuk yüklü olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2329
Erişim Tarihi: 19.06.2012

17 YENĐ BĐRĐMĐN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTĐRĐLDĐ

29 Mayıs 2012, 17:02

Kayseri Güneş

Tıp Fakültesinde yenilenen hastane birimlerinin açılış töreni yapıldı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yenilenen hastane birimlerinin açılış töreni yapıldı. ERü Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Artık hayırseverlik yarışına üniversitemizin hocaları da katılıyor” dedi.
Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik toplantı salonunda düzenlenen törene Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Kudret

Doğru, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırseverler ve hastane yönetimi katıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Kudret Doğru,
“Yaklaşık bir yıldır hastanelerimizde bazı yenilikler yapma çalışmalarımız devam ediyordu. Bu
yeniliklerin bir kısmının açılışını bugün hep birlikte yapacağız. Bunun gururunu yaşıyoruz. Hastanemiz
Orta Anadolu’nun merkezinde Türkiye'nin önde gelen üniversite hastanelerinden bir tanesi. Kayseri ili
ve çevresindeki iller olmak üzere toplam 3-4 milyon insanın 3. basamak sağlık hizmetlerini veren bin
300 yataklı yılda ortalama 800 bin hastaya ayakta, 120 bin hastaya yatarak hizmet veren, 42 bin
hastanın da ameliyat olduğu büyük bir merkez. Bu sayılarla Türkiye'nin birçok üniversite hastanesinin
ilk 5 sırası içine giriyor” diye konuştu. Doğru, “Sağlık hizmetini sunarken hastalarımıza en azından
polikliniklerde ve servislerde iyi bir otelcilik hizmeti verme hedefini de gerçekleştirmek için çaba sarf
ediyoruz. Bu amaçta bize yardım eden siz değerli yardımseverlerimize şükranlarımızı sunmak
istiyoruz” dedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, “Artık bir müddet sonra
onlarca yüzlerce hayırsever ismi olacak. Aslında şimdi yazmaya kalksak gerçekten her tarafı
dolduracak boyutlardayız. Özellikle bu genç bilim adamı yetiştirme dediğimiz proje kapsamında o
kadar çok hayırseverimiz katkıda bulundu ki, isimlerini burada saymaya kalksam bile belki yarım saati
alır. Dolayısıyla artık burası çok şükür çok ciddi bir şekilde hayırsever yardımı almakta ve hayırsever
üniversitesi olarak da adlandırılmakta. Başka yerlere de çok güzel örnek oluyor. Başka şehirlerdeki
üniversitelerde şimdi rektörler veya yöneticiler zenginlere gidiyorlar. Đşte şu binayı istiyoruz, şuraya
yardım yapın diyorlar da, böyle alışkanlık olmayan yerler var. Şimdi birçok şehirde hayırseverler ciddi
boyutta yardım yapmaya başladılar. Şimdi buradaki yardımseverliğin boyutları da çok değişti. Artık
belediyelerimiz zaten bu yardımın içerisindeler. Ama üniversitemizin personeli de, hocaları da bu
yardımseverlik kervanına katıldılar. Hasta odaları döşüyorlar, cihaz alıyorlar. Tabi bu son derece kutsal
bir vazifedir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hayır severlere plaket takdim edildi. Ardından
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve başBoyun Cerrahi Kliniği, Mustafa Koyuncu Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği, Besime Özderici Kadın
Hastalıkları ve Doğum Polikliniği, Emin Utaş-Gürkan Utaş Genel Cerrahi Polikliniği, Emin Utaş-Gürkan
Utaş Göz Hastalıkları Retina ve Üvea Polikliniği, Röntgen Çekim Odaları ve Hasta Bekleme Alanı,
Dahiliye Romatoloji Polikliniği ve Örnek Alma II Ünitesi, Sevim Utaş Endokrinoloji, Gastroenteroloji ve
Genel Dahiliye Polikliniği, Hikmet Hasçalık Çocuk Cerrahisi Polikliniği, Hikmet Hasçalık Psikiyatri
Polikliniği, Av. Mehmet Hasçalık Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Polikliniği, Av. Mehmet Haçsalı PlastikRekonstrüktif Estetik Cerrahi Polikliniği, Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği, Nöroloji Polikliniği ve
Nöroloji Anabilim Dalı EEG-EMG Ünitesi’nin açılışı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2330
Erişim Tarihi: 19.06.2012

KAZIM KARABEKĐR MAHALLESĐ KANAL YOLU ASFALTLANDI

29 Mayıs 2012, 17:05

Kayseri Güneş

28 bin 800 metrekare alan asfaltlandı

Kazım Karabekir Mahallesinde taşkın su kanallarını belediye olarak inşa ettiklerini hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sel sularını kontrol etmek için yapılan su kanalının her iki
tarafında yer alan yollun asfaltlandığını söyledi. Özellikle yoğun yağışlı günlerde ve ilkbahar aylarında
taşkın su kanarlının öneminin ortaya çıktığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Erciyes Dağı
eteklerinde kurulu ilçemizin yoğun yağış ve kar sularının dağ üzerinden ovaya ve oradan da
Kızılırmak’a taşıyan taşkın su kanalları yerleşim bölgemiz için çok önemlidir. Đlçe sınırları içerisinde
Yıldırım Beyazıt, Hisarcık, Kıranardı, Gesi, Erenköy, Germir ve Kazımkarabekir gibi semtlerde bulunan
taşkın su kanalları her yıl bakımdan geçirilmektedir. Kazım Karabekir mahallesinde yapımı
tamamlanan kanalın her iki tarafındaki açılan yollarda asfaltlama çalışmasını başlattık” dedi. Kanalın
her iki tarafında yer alan yolda asfaltlama çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, tek yönlü yol bin 800 metre uzunluğunda olduğu iki taraflı olarak 3 bin 600 metre
uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olduğunu toplam 28 bin 800 metrekare alanın asfaltlandığını
kaydetti. Başkanı Memduh Büyükkılıç, taşkın su kanalı inşaat çalışmasını tamamlanan alanlarda
yolların asfaltlandığını ve mahalle halkının hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2331
Erişim Tarihi: 19.06.2012

KONSERVATUAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR

29 Mayıs 2012, 17:06

Kayseri Güneş

10-15 yaş grubu çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek
Büyükşehir Belediye Konservatuarı tarafından 10-15 yaş grubu çocuklara yönelik olarak
gerçekleştirilecek olan yaz kurslarına kayıtlar başlıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz
tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen kurslarda bu yıl gitar, bağlama, keman, ud,
ney, piyano, halk oyunları ve tiyatro branşlarında eğitim verilecek. Temmuz ve Ağustos ayları
içerisinde eğitim vermeye başlayacak kurslara katılmak isteyenlerin 1-23 Haziran tarihleri arasında
Büyükşehir Belediye Konservatuarı'na başvurmaları gerekiyor.
RESĐM BÖLÜMÜ'NDEN YILSONU SERGĐSĐ
Öte yandan Büyükşehir Belediye Konservatuarı Resim Bölümü öğrencileri tarafından yılsonu karma
resim sergisi açılacak. Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda 30 Mayıs Çarşamba günü saat
14.00'de açılacak sergi, 2 Haziran tarihine kadar gezilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2332
Erişim Tarihi: 19.06.2012

ÇEVRE DENETĐMĐNDE CEZA YAĞDI

29 Mayıs 2012, 17:08

Kayseri Güneş

13 bin 800 TL ceza kesti.Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sivil zabıta ekipleri, yollarda yapılan çevre
temizliği denetiminde 460 kişiye 13 bin 800 TL ceza kesti. Yollara sigara izmariti, çöp, kağıt gibi
maddeleri atan yayalara ve araç sürücülerine Kabahatlar Kanunu gereğince ceza yazılıyor. Özellikle
şehrin ana caddelerinde ve kavşaklarda nöbet tutan sivil zabıta ekipleri, araçlarından yere sigara
izmariti atan araç sürücülerinin plakalarını tespit ederek 30 lira para cezası kesiyor. Tutulan tutanaklar,
aracın kayıtlı adresine gönderiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından yaklaşık 7 aydır
yürütülen çalışmalar neticesinde bu güne kadar, çevreyi kirlettiği tespit edilen toplam 460 kişiye 13 bin
800 TL para cezası kesildiği öğrenildi
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2333
Erişim Tarihi: 19.06.2012

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLADI

30 Mayıs 2012, 13:16

Kayseri Güneş

Sırasında kendisine tokat atan kocasını göğsünden bıçakladı
Kayseri’de bir kadın, tartışma sırasında kendisine tokat atan kocasını göğsünden bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Pervane Mahallesi Bayır Sokak’ta çıkan tartışmada, K.Y.
isimli şahıs, tokat attığı karısı D.Y. tarafından göğsünden bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen 112
ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan K.Y. tedavi altına alınırken, D.Y.
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2334
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MUHTARLAR KKKA KONUSUNDA BĐLGĐLENDĐRĐLDĐ

30 Mayıs 2012, 13:17

Kayseri Güneş

Muhtarlar keneye karşı bilgili
Kayseri’nin Develi ilçesinde düzenlenen seminerde, muhtarlar kenelerin neden olduğu Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi konusunda bilgilendirildi. Develi Đlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2012 yılında
muhtarlara yönelik olarak düzenlenen Eğitim Toplantısı Develi belediyesi Mustafa Aksu Kültür
Merkezinde yapıldı. Đlçe Sağlık Gurup Başkanı Dr. Đlknur Deniz Öztürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
konusunda muhtarlara detaylı bilgi verdi. Öztürk, vücuda yapışan kenenin elle çıkarılmaması
gerektiğini ve vatandaşların mutlaka bir sağlık merkezine gitmesi gerektiğini bildirdi.
Dr. Öztürk, daha sonra Sağlık Teşkilatının Yeni yapısı, ilçede Sağlık Müdürlüğü’nün kurulumu
hakkında da köy ve mahalle muhtarlarını bilgilendirdi. Sağlık Gurup Başkanlığında görevli personel
Sağlık Memuru Mevlüt Polat tarafından Đlçede Sağlık teşkilatının yapıları ve birimlerde verilen
hizmetler,Sağlık Teşkilatının Hukuksal Yapısı, Kuduz Hastalığı, Yaşanan problemler ve çözümleri
konularında sunumlar yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2335
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MEMURLARDAN BAŞBAKANA MEKTUP

30 Mayıs 2012, 13:19

Kayseri Güneş

Memurlar mektup gönderdi
Türkiye Kamu-Sen’e üye memurlar merkez postane önünde toplanarak, Başbakan Recep Tayip
Erdoğan’a mektup gönderdi.

Merkez postane önünde toplanan memurlar adına konuşan Türkiye Kamu-Sen Đl Temsilcisi Ali Đhsan
Öztürk, “Bu gün Başbakan’a hazırladığımız mektubu gönderiyoruz. Tam 6 sayfa olan mektupta 178
madde halinde öğretmenlerin yaptığı işleri anlatmaya çalıştık” diye konuştu.
Öztürk’ün konuşmasından sonra hazırlanan mektup Başbakan’a gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2336
Erişim Tarihi: 19.06.2012

SĐLAH PATLAMAYINCA TÜPÜ AÇARAK ĐNTĐHAR ETMEK ĐSTEDĐ

30 Mayıs 2012, 13:21

Kayseri Güneş

Đntihara kalkışan kadını polis kurtardı
Kayseri'de kocasıyla tartıştıktan sonra başına dayadığı tabanca ateş almayınca tüpü açarak intihara
kalkışan kadını polis kurtardı.Đddiaya göre sabah saatlerinde Mimarsinan kasabasındaki evlerinde
kocası ile tartışınca bunalıma giren 29 yaşındaki E.K., tabancayla kafasına ateş ederek intihar etmek
istedi. Tabanca ateş almayınca mutfaktaki tüpü açan kadının komşuları kokuyu fark edip polise haber
verdi. Genç kadın, polis tarafından olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2337
Erişim Tarihi: 19.06.2012

Kardeşinin kordan kanıyla hayata tutundu

30 Mayıs 2012, 13:22

Kayseri Güneş

Kemik iliği nakli ameliyatı başarıyla sonuçlandı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk defa yapılan kordon kanından kemik iliği nakli ameliyatı
başarıyla sonuçlandı. Lösemi hastası 9 yaşındaki Yüksel Oğuzhan Soylu, kardeşi 7 aylık Sıla’nın
kordon kanından alınan kemik iliği ile hayata tutundu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mustafa
Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi’nde yapılan basın toplantısında yapılan nakil hakkında bilgi
veren Prof. Dr. Türkan Patıroğlu, “Eskiye göre şuan ki durumumuz dünya standartlarına yaklaşmaya
başladı. Nisan sonu itibariyle ilk kemik iliği nakline başlamış olduk ve 1 yıllık süre içinde yaklaşık 32
hastamıza kemik iliği transplantasyonu yapıldı. Otolog, yani bir kişinin kendi hücresinin kendine
verilmesi ya da allojenik dediğimiz bir başka verenin hücrelerinin kendisine verilmesi şeklinde
tanımlanabilir. Yaklaşık yarı yarıya otolog ve allojenik plantasyon yapılmış. Yüksel Oğuzhan’da o
hastalarımızdan birisi. Yükselin özelliği kardeşinin kordon kanı hücreleri kullanılarak gerçekleştirilmesi.
Ekibimizde bulunan herkesin eline sağlık. Đmkanlarımız biraz daha artarsa, zannediyorum Türkiye’deki
sayılı merkezlerden biri haline geleceğiz” dedi.Başta ilaçlarla tedavi edilen ancak olumlu sonuç
alınmamasından dolayı nakil yapmaya karar verdiklerini belirten Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Karakürkçü, “Yüksel yaklaşık 4
buçuk sene öncesinde lösemi tanısı almıştı. Ondan sonraki dönemde hastalık ilaçlarla tedavi edildi.
Ancak iki kez tekrar etti. Bu iki tekrardan sonra biz kemik iliği nakli yapmaya karar verdik. Kemik iliği
nakli içinde uygun verici yoktu. Ama sonradan bir kardeşi doğdu. Kardeşi doğarken doğum sırasında
annenin plasentasından kordon kanı topladık. Buradaki aferez ünitemizde bu kordon kanımızı -186
santigrat derecede, yaklaşık 1 yıl kadar sakladık. Daha sonra da Yüksel uygun hale geldikten sonra
buradan aldığımız kordon kanıyla Yüksel’in kemik iliği naklini yaptık” diye konuştu.50 gün kadar
meşakkatli bir dönem geçirdiklerini belirten Karakürkçü, “50 gün kadar meşakkatli dönem geçirdikten
sonra Yüksel taburcu oldu ve şuanda kontrolleri iyi gidiyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kordon
naklinin çok az yapılabildiğini söyleyen Karakürkçü, bunun sebebinin de bakanlığın Türk-Kök ismi
altında bir projeyle bütün kort kanı birleştirip bir banka haline getirme planı olduğunu dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2338
Erişim Tarihi: 19.06.2012

KTO MECLĐS TOPLANTISI YAPILDI

30 Mayıs 2012, 13:24

Kayseri Güneş

Kayseri Ticaret Odası meclis toplantısı yapıldı
Kayseri Ticaret Odası meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Nisan ayında alınan kararlar okunup karara
bağlandı. Toplantının açılışını yapan ve toplantıyı yöneten meclis başkanı Bekir Adıyaman, Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci'nin istifasını normal prosedüre göre verdiğini belirterek "Sayın
başkanımız normal prosedür gereği istifasını odamıza sundu. Yönetim kurulu kendi içerisinde yeni bir
yönetim kurulu başkanı seçti. Sayın başkanımız Mehmet Asaf Mehmet Beyoğlu yönetim kurulu
başkanı olarak üzerine düşeni yapacaktır ve odamızı gerektiği gibi temsil edecektir. Ben meclis
başkanı olarak kendisini tüm arkadaşlarım adına kutluyorum" diye konuştu.Adıyaman, Pınarbaşı'da
gerçekleşen talihsiz patlama olayı ile ilgili olarak tüm hainleri kınadıklarını sözlerine ekledi.Meclis
toplantısında AB Öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere, öğretmenlerine ve okul müdürlerine
plaket ve ödülleri verildi. Yarışmada 1. olan Melikgazi Haluk Altop Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia
Özdoğan'a ödülünü KTO Başkanı Mehmet Asaf Mehmet Beyoğlu verdi.Toplantıda daha sonra Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Oluş Molu, organik tarım hakkında kısa bir seminer verdi.Molu'dan sonra

kürsüye çıkan Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmet Beyoğlu, Kayseri’de yapılacak olan
projeleri ve odalarının çalışmalarını anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2339
Erişim Tarihi: 19.06.2012

Kurumlar Vergisi, Önceki Yıla Göre Yüzde 25 Arttı

30 Mayıs 2012, 13:26

Kayseri Güneş

Kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı.
Vergi Dairesi Başkanlığı, 2011 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı.
Kayseri'de vergi rekortmeni Boytaş Mobilya oldu. Firma, aynı zamanda Türkiye genelindeki kurumlar
vergisinde ilk 100 şirket arasında yer aldı. Kurumlar vergisindeki artış geçen yıla göre yüzde 25 oldu.
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, düzenlediği basın toplantısında kurumlar vergisi
rekortmenlerini açıkladı. 2012 yılının Nisan ayında 8 bin 89 mükellef tarafından kurumlar vergisi
beyannamesi verildiğini söyledi. Özkök, verilen beyannameler ile 1 milyar 454 milyon 378 bin lira
matrah beyan edildiğini ve bu tutarın üzerinden 284 milyon 868 bin lira kurumlar vergisi tahakkuk
ettirildiğini ifade etti.Beyan edilen matrah toplamının geçen yıla göre yüzde 27, tahakkuk eden verginin
ise yüzde 25 oranında arttığını belirten Özkök, şu bilgileri verdi: "2011 yılı için en çok vergi veren
kurumların listesini açıkladı. Đlk 100 arasında yer alan firmaların isimlerini bu listeye ekleyerek
kamuoyu ile paylaştık. Buna göre, kurumlar vergisi rekortmeni olan Boytaş Mobilya, aynı zamanda
Türkiye genelindeki kurumlar vergisi sıralamasında ilk 100 şirket arasında yer aldı. Çalışmalarımızın
amacı da, vergi konusunda hassasiyet gösteren şirketlerimize teşekkür ediyoruz. Haksız rekabete
neden olan, vergide adaletsizliğe yol açan kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, kayıt dışını
vergilendirmektir." dedi.Kurumlar vergisine rekortmenleri arasında yer alan ilk 10 şirket şunlar; Boytaş
Mobilya (Mobilya imalatı ve satışı), Merkez Çelik A.Ş. (Çelik tel imalatı), Kayseri ve Civarı Elektrik
Şirketi (Elektrik dağıtım ve satış), Orta Anadolu A.Ş. (Pamuklu kumaş imalatı), Đstikbal Mobilya
(Mobilya imalatı), Boyteks Tekstil (Dokuma kumaş imalatı), Özkoyuncu Madencilik (Demir toptan
ticaret-madencilik), Çinkom Çinko Kurşun Metal (Kurşun, çinko ve kalay madenciliği) ve Isısan Isı
Sanayi (Merkezi ısıtma kazanları sanayi).
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2341
Erişim Tarihi: 19.06.2012

EVDE ÇOCUK BAKIMI KURSĐYERLERĐ SERGĐSĐ

30 Mayıs 2012, 13:28

Kayseri Güneş

Sanat ve meslek edindirme kursları devam ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının devam
ettiğini ve kurslarda yapılan el işi eserlerin sergilerlere kamuoyuna sunulduğunu söyledi.
Melikgazi Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarından “Çocuk Bakım Elemanı ve Evde Çocuk Bakımı”
kurslarına katılan kursiyerlerin yılsonu sergisinin Kayseri Park Alış Veriş merkezinde açıldığını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile bir çok kişinin kalifiyeli eleman
olarak iş bulmalarına imkan sağladık. Çocuk Bakım Elemanı ve Evde Çocuk Bakımı bölümünde
kurslara katılan kursiyerlerin dönem içinde çocuklara yönelik, çocuklarla beraber yapmış olduğu
eserler sergilenmektedir “ dedi. Melikgazi Đlçe Halk Eğitim Müdürü Niyazi Sabancı ise bu tür meslek
kurslarında öncü ve örnek olan Melikgazi Belediyesi ile birçok kişinin kurslara katılarak meslek
öğrendiğini söyledi.Toplam 45 kursiyerin katıldığı Çocuk Bakım Elemanı ve Evde Çocuk Bakımı
kurların 8 ay sürdüğünü ve 1064 saat kurs sonunda kursiyerlerin yapmış olduğu ürünleri sergilediğini
ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, açılan sergi de 2000 parça eserin sergilendiğini ve 3 gün süre
ile serginin açık kalacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2342
Erişim Tarihi: 19.06.2012

SANKĐ BĐR BAŞKA YER HEDEFLENĐYORDU
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Kayseri Güneş

başka bir yerin hedeflendiğini işaret ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen intihar
saldırısı konusunda, “Birtakım bilgiler, Kayseri’de sanki başka bir yerin hedeflendiğini işaret ediyor”
dedi.Başkan Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde büyük bir felaketin meydana geldiğini söyleyerek,
“Bu konu ile ilgili olarak çok net bir şey söylemek zor. Birtakım bilgiler Kayseri’de sanki bir başka yerin
hedeflendiği şeklinde” dedi.Eskiden beri Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan Doğu illerine asker

gönderildiğini hatırlatan Özhaseki, “Gençlerimiz buradan terörle savaşmaya gidiyorlardı. Terör
yuvasını ve teröristleri rahatsız ediyorlardı. Ara ara teröristlerden tehdit mektupları geldiği oluyordu ve
hatta bu mektuplarda, “Kayseri’den gelip de burada savaşmak var mı?’ diye yazıyorlardı. Bunların
neticesinde olan bir olay mı? Kayseri hedeflendiyse hangi kurum hedeflendi bu konuda çok net bir bilgi
yok” diye konuştu.ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine yapılan ziyareti de değerlendiren başkan
Özhaseki, “Geçtiğimiz günlerde Kuzey Carolina eyaletinden gelen heyet bizi ziyaret etmişti. Biz de
iade-i ziyarette bulunduk” dedi. ABD’de yabancıların pek sıcak karşılanmadığını söyleyen Özhaseki,
“Bizi burada çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Aynı bizim onları misafir ettiğimiz gibi çok sıcak bir
şekilde misafir ettiler. Meclis toplantısının olduğu gün mecliste bir konuşma yapmamı istediler ve
toplantı sırasında tüm masalarda Türk bayrakları vardı. Kürsüye çıkınca meclis üyeleri ayakta
alkışladı. Konuşmamda Türkiye ve Kayseri ile ilgili bilgiler verdim ve konuşmamı bitirince yine beni
ayakta alkışladılar. Bu Türk insanı adına gurur verici bir durumdu” diye konuştu.Kuzey Carolina
eyaletinde Türk işadamları ile de buluştuklarını ve çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Özhaseki,
sorulan bir soru üzerine, “Cumhurbaşkanı ile ziyaretten bir hafta önce Ankara’da görüşme imkanımız
olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın programı ile bizim programımız birbirine yaklaşmadı. Đmkan
olsaydı Cumhurbaşkanının programına katılacaktık ama çok uzak bir mesafe olunca buluşma
imkanımız olmadı. Cumhurbaşkanımız Silikon Vadisi'ni ziyaret etti. Biz de Kuzey Carolina eyaletinde
Bilim Vadisi'ni ziyaret ettik ve bir ülkenin ne kadar büyük olabileceğini burada görmüş olduk” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2343
Erişim Tarihi: 19.06.2012

HEM SPOR HEM TEMĐZLĐK
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Kış sezonundan sonra geleneksel temizlik kampanyası yapılacak
Türkiye’nin önemli dağ ve kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes’te, bu yıldan başlayarak, kış
sezonundan sonra geleneksel temizlik kampanyası yapılacak. Kayseri Büyükşehir, Melikgazi, Develi
ve Hacılar belediyeleri, Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlüğü, Herkes Đçin Spor Federasyonu Kayseri il
Temsilciliği, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü, Kayak Federasyonu, Dağcılık Federasyonu, Đzcilik
Federasyonu il temsilcileri ve bağlı spor kulüpleri ve Kayseri Turizmciler Derneği (KAYTĐD)’in katılımı
ile 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek temizlik kampanası sabah 09.00'da Erciyes gençlik spor il
müdürlüğü kayakevi önünden başlayacak. 'Mavi-Yeşil bir gün için elele’ adıyla yapılacak kampanya
sırasında, Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı başkanlığında, federasyon il temsilcilerinin
katılımı ile yapılan toplantıda, federasyonlar genel temizlik için belirledikleri bölgelerde çevre temizliği
yapacak. Temizliğe katılmak isteyenler 08.00’de Kayseri Lisesi önünden hareket edecek otobüslerle
ücretsiz Erciyes’e gelecek. Burada şapka ve tşört dağıtılacak olan sporcular, saat 11.30’a kadar hem
spor hem de temizlik yapacak. Toplanan çöplerle, bölgeye çeşitli nedenlerle gelenlerin yaptığı kirlilik
gösterilecek. Bu kirliliğe örnekler verilecek. Hemen ardından tüm katılımcılara ücretsiz sucuk ekmek
ikramı ve gondollar ile gezinti ikanı sağlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2345
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MAVĐ MARMARA ŞEHĐTLERĐ DUALARLA ANILDI

31 Mayıs 2012, 20:05
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Sonucu hayatını kaybedenler dualarla anıldı
Filistin’e giden Mavi Marmara gemisine Đsrail komandolarının yaptığı saldırı sonucu hayatını
kaybedenler dualarla anıldı. Bugün sabah namazından sonra okunan hatim duasına çok sayıda
vatandaş ile saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan da katıldı. Şehitler için
dua edilmesinin ardından açıklama yapan Doğan, “Sabah namazı itibarıyla Mavi Marmara’ya Đsrail
tarafından yapılan saldırının ikinci yıl dönümü oluyor. Biz de Kayseri’de Furkan’ın şehadetinin ikinci yıl
dönümünde Hunat Camii’nde hatim duası yaparak Mavi Marmara şehitlerini andık. Gelenlerden,
hatırlayanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2346
Erişim Tarihi: 19.06.2012

ŞEKER GĐBĐ YAZ OKULU

31 Mayıs 2012, 20:08
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Yaz Okulları için kayıtlar başladı
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Yaz Okulları için kayıtlar başladı.
Çiftçi ve şirket personeli çocukları ile civar okullardan gelecek yüzlerce genç yetenek, yaz okullarında
eğitim alıp, yeteneklerini sergileyecek. Kayseri Şeker Fabrikası bir ilke daha imza atarak, 6-10 yaş
arası çocuklar için LEGO Yaz Okulu başlayacak.
Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde
değerlendirmeleri ve sportif anlamda kaliteli bir eğitim alabilmeleri amacıyla düzenlenen “Kayseri
Şeker Fabrikası Yaz Okulları” için kayıtlar başladı. 18 Haziran tarihinde sona erecek başvurular için
1999 ve 2004 tarihli doğumlu olmak gerekli. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında
gerçekleştirilecek yaz okulları boyunca 8 ve 16 yaş arası çocuklara futbol, sportif faaliyetler, yarışma

ve müsabaka bilinci, yeteneklerini geliştirebilme, sporcu ahlakı, futbolun ve sporun incelikleri gibi çeşitli
konularda eğitim verilecek. Yaklaşık 40 gün sürecek Yaz Okulu boyunca başta çiftçi çocukları olmak
üzere yüzlerce genç yetenek, sporu ve sportif faaliyetleri tanıyacak. Yaz okulları için başvurular
ücretsiz olurken, geçtiğimiz yıl başvuran öğrenci sayısının, bu yıl daha da artması bekleniyor.
Kayseri Şeker Fabrikası çocuklar için yine bir ilke imza atarak, 6-10 yaş arası çocukların eğitimine
yönelik “LEGO Yaz Okulları” başlatıyor. Çocukların beyin gelişimlerine katkıda bulunmak, pratik
düşünmelerini sağlamak, yaratıcı yönlerini arttırmak, karar verme yeteneklerini arttırmak ve el
becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen “LEGO Yaz Okullarında” çocuklar, hem hoşça vakit
geçirebilecekler hem de bilgi gelişimlerini hızlandırabilecekler. 6-10 yaş arası kız ve erkek çocukların
katılabileceği “LEGO Yaz Okulları” başvuruları ise 15 Haziran tarihine kadar, Kayseri Şekerspor
Köksal Demirok Tesisleri’ne yapılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, geleceğimizin teminatı çocukların küçük yaşlardan itibaren
alacağı spor eğitimi ile sistemli ve planlı yaşamayı başarabilen sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin
önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak, yetenekli olduklarını onlara
hissettirmek, yetenekli olanları keşfedip, onlara kulübümüz bünyesinde imkân vermek ve her şeyden
önemlisi ahlaklı bireyler yetiştirmek için böyle bir aktiviteyi hazırlamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
18 Haziran Tarihi’ne kadar devam edecek olan Yaz Okulu başvuruları, Kayseri Şekerspor Köksal
Demirok Tesisleri’ne yapılabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2347
Erişim Tarihi: 19.06.2012

YATIRIM YAPAN PĐŞMAN OLMAZ
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Kayserimize dışarıdan da yatırım çekmemiz lazım. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak
Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Kayseri’ye dışarıdan yatırımcı çekilmesi
gerektiğini belirterek, “Sadece hayırseverlikle öne çıkmayalım. Đş ortamının iyi olduğu bir Kayseri ile
öne çıkalım. Hayırseverlik zaten bizim asli görevimiz onu yapacağız ama zenginleşmek için
Kayserimize dışarıdan da yatırım çekmemiz lazım. Kayseri’nin yatırım ortamı Türkiye ortalamasının
üzerindedir ve Kayseri’ye yatırım yapan yatırımcı pişman olmaz” dedi. Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde Odamız toplantı salonunda
yapıldı. Toplantıya, meclis üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve meslek komitesi üyelerimiz katılırken,
Kayseri Serbest Bölge Müdürü Necdet Đnal konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılışını yapan
KAYSO Meclis Başkanı Nureddin Okandan, geçtiğimiz günlerde Pınarbaşı Đlçesinde meydana gelen
elim olayda hayatını kaybeden polis memuruna Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek
meclis toplantısını açtı. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak, hafta sonu yapılan OSB Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olması temennisinde
bulunarak, yeni dönemde de yönetimin görevlerini layığı ile yerine getireceklerine inandıklarını söyledi.
Kurumlar vergisinin açıklandığı ve yine listenin tamamen sanayicilerden oluştuğunu açıklayan Başkan
Boydak, sanayicileri kutlayarak, “hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisine baktığımız zaman
Kayseri’nin yükünü sanayiciler taşıyor. Bundan memnunuz. Çalışıp üretmek, ihracat yapmak, istihdam
oluşturmak güzel bir olgu. ‘Đnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ sözü bizim rehberimiz. Bu
söz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Listelerin hepsinde de sanayicilerimiz en önde

koşmaktalar. Bundan ben gurur duyuyorum. Bunun bize yüklediği bir sorumlulukta var. Bizim çarklar
yavaşlarsa
Kayseri
yavaşlar.
Bununda
bilincindeyiz”
dedi.
Yurt dışı ile bağlantılı çalışan ve üretimlerinin ciddi bir kısmını yurtdışına gönderen firmalar için serbest
bölgenin ciddi avantajlar sunmakta olduğuna değinen Başkan Boydak, Boydak Grubu olarak
kendilerinin de serbest bölgeye yeni ilave yatırımlar yapacaklarını ve elektrik-elektronik sektöründe
üretime başlayacaklarını, üyelerinin de buranın avantajlarını tekrardan gözden geçirmelerinin
kendilerinin yararına olacağını söyledi. Türkiye’nin yakın komşularında yaşanan olumsuzlukların
devam ettiğini ancak Türkiye’nin dış politikası açısından daha da kötüye gitmemesinin sevindirici
olduğunu açıklayan Başkan Boydak, ekonomik konuların tartışılmaya devam ettiğini, özellikle gelişmiş
ekonomilerde bir miktar durağanlık beklendiğini ve bunun Türkiye’ye de yansıyacağını belirterek, bu
konuda ülkemizde zaten bir takım tedbirler alındığını, bu dönemde dikkati elden bırakmamak
gerektiğini belirtti. Haziran ayında dünya ekonomilerinde büyük olumsuzluklar beklendiğine dair bir
takım haberlerin yayıldığına dikkat çeken Başkan Boydak, verilerin ortada olduğunu, Türkiye açısından
böyle bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını, yabancı piyasalarda da çok fazla dikey inişler
beklemediklerini söyledi. Boydak, geçtiğimiz hafta bayram havasında bir TOBB Genel Kurulu
yaptıklarını, Türkiye’nin dört bir tarafından katılım olduğunu, mensubu oldukları camianın ne kadar
geniş ve ne kadar etkin bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha görmüş olduklarını söyledi.
Yine geçtiğimiz günlerde bankalar birliği yönetim kurulunun Odamızda yapıldığını ve10’a yakın
bankanın genel müdürlerini Kayseri’de ağırladıklarını açıklayan Boydak, iş dünyasının finans sektörü
ile çok yakın çalışması gerektiğini, bununda iş hayatına pozitif etkiler sağlayacağını belirterek,
bankacılık sektörünün iş dünyasının olmazsa olmazlarından olduğunu, Oda olarak bankacılık sektörü
ile çok yakın münasebetler içerisinde olduklarını aktardı. Kayseri’ye dışarıdan yatırımcı çekilmesi
gerektiğine değinen Boydak, “Sadece hayırseverlikle öne çıkmayalım. Đş ortamının iyi olduğu bir
Kayseri ile öne çıkalım. Hayırseverlik zaten bizim asli görevimiz onu yapacağız ama zenginleşmek için
Kayserimize dışarıdan da yatırım çekmemiz lazım. Kayserimizin lojistik olarak, eleman kalitesi olarak,
altyapı yatırımları olarak çok ciddi avantajları var. Tabi burada görev sadece Sanayi Odası ya da
Ticaret Odası ile bitmez. Şehrimizde artık topyekûn olarak görüş birliğinde olmamız gerekiyor. Yakın
zamanda çok önemli bir boya markası Đncesu OSB’ye yatırım yaptı. Böyle örnekleri çoğaltmalıyız. Biz
üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte yatırım ortamını her gittiğimiz yerde söylememiz
lazım. Kayseri’nin yatırım ortamı Türkiye ortalamasının üzerindedir ve Kayseri’ye yatırım yapan
yatırımcı pişman olmaz” şeklinde konuştu. Đhracat rakamlarının çok istenilen boyutta olmadığını,
bunda da dünya hammadde fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu açıklayan Başkan Boydak,
Mayıs ayı ile ihracatta temponun biraz daha yükselmesi gerektiğini, istihdam rakamlarında çok hızlı
büyüme olmasa bile geriye doğru gidiş olmadığını, markalaşma çalışmalarında da gayretlerin devam
ettiğini belirterek sözlerini tamamladı. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Serbest Bölge Müdürü
Necdet Đnal bölge hakkında meclis üyelerine bilgiler aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2348
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MEVSĐMLĐK ĐŞÇĐLERE YÖNELĐK PROJE START ALDI
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Projenin birinci etabı için çalışmalar başladı. Develi Kaymakamlığı tarafından yürütülen mevsimlik
işçileri ilgilendiren projenin birinci etabı için çalışmalar başladı. Develi Halk Eğitim Merkezinde
gerçekleşen ilçe istişare toplantısına tüm daire ve birim amirleri ile birlikte Đlçe ve belde Belediye
Başkanları, Đl Genel Meclis Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı. Develi Kaymakamlığı tarafından
hazırlanan Mevsimlik Đşçi Sarıca Köyü yerleşkesi çalışmaları hakkında bilgilendirme
yapıldı.Kaymakam Enver Ünlü Geçici tarım işçilerinin, ihtiyaçlarını karşılamaya matuf projede işçilerin
Ulaşım-barınma- Đş ve Sosyal- Güvenlik-Sağlık-Eğitim ve çevre ilişkilerinde iyileştirmeye yönelik
projenin birinci etabı için Sarıca köyünde çalışmalar başlatıldığını bildirdi. Ünlü, projeye insan hakları
açısından da bakılması gerektiğini ifade ederek, “Bölgemize gelen geçici işçilerde bizim insanlarımız,
bizim vatandaşlarımız. Onların da Đnsan onuruna yaraşır yerlerde sezonluk olarak kalmaları gerekiyor”
dedi.Ünlü, tüm köy muhtarları ve Đşçi çalıştıran çiftçileri uyararak, “Kendimizin yatmayacağı,
yatamayacağı bir alanı gösterip mevsimlik işçilerin barınmasını sağlayamazsınız” dedi.Ünlü, ilk
uygulama alanı olan Sarıca Köyü geçici Mevsimlik işçi yerleşkesinde özellikle tuvalet ve duş imkanı
sağlanacağını ve mevsimlik işçilerle birlikte gelmek zorunda kalan küçük çocukların eğitimlerinin de
devlet olarak sağlanacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2349
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MELĐKŞAHLI ÖĞRENCĐLER YILIN SPOR KULÜBÜ BAŞKANI
OLARAK ÜNAL AYSAL I SEÇTĐ

31 Mayıs 2012, 20:10

Kayseri Güneş

Yılın spor kulübü başkanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal oldu. Melikşah Üniverstesi
öğrencileri arasında yapılan oylama sonucunda yılın spor kulübü başkanı Galatasaray Spor Kulübü
Başkanı Ünal Aysal oldu. Melikşah Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Soner Kartop ve
Melikşahlı öğrenciler GS Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ı Türk Telekom Arena Stadyumu’nda
bulunan makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal Aysal, “Galatasaray’ın
gerçek gücü taraftarlarımız ve derneklerimizdir. Onların sayesinde Galatasaray Kulübü yükselişini
sürdürüyor. Bizlerinde gayretleri bu yükselişi sürdürmektir. Kayseri Melikşah Üniversitesi'nin bugünkü
ziyareti beni son derece duygulandırdı. Ziyaretten dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyor ve
buradan da tüm Galatasaraylılara seslenerek onlara layık olmak için çalışacağıma söz veriyorum ve
Kayseri’de oynanacak ilk deplasman maçında üniversiteyi ziyaret etmek istiyorum.” dedi. Sıcak bir
ortamda gerçekleşen ziyarette Melikşah Üniversitesi hakkında Ünal Aysal’a bilgi veren Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanı Soner Kartop, “Melikşahlı öğrenciler, Galatasaray Kulübü’nün bu yılki başarıları,
fair play anlaşı ve kulüp olarak dik duruşundan dolayı yılın spor kulübü başkanı olarak Ünal Aysal’ı
seçti.” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kartop, “Bizleri kırmayarak ziyaretimizi kabul
den başkanımıza teşekkür ederim.” dedi. Ziyaretin sonunda Melikşah Üniversitesi Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanı Soner Kartop ve Melikşahlı öğrenciler, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal
Aysal’a plaket verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’da imzaladığı Galatasaray formalarını
hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2350
Erişim Tarihi: 19.06.2012

MEMURLARDAN EKE YE ZĐYARET

31 Mayıs 2012, 20:11

Kayseri Güneş

Sendikaların il temsilcileri MHP Đl Başkanı Mete Eke yi ziyaret etti.Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikaların il temsilcileri MHP Đl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türkiye KamuSen Đl Temsilcisi Ali Đhsan Öztürk, “Memurların siyasilerin oyuncakları olmasını istemiyoruz. Biz
diyoruz ki, siyaset kurumu memurları paspas olarak görmemeli. Mevcut iktidar, çalışanları maalesef
ayaklar altına almıştır. Bizleri yok saymıştır” diye konuştu. MHP Đl Başkanı Mete Eke ise, ülkede cari
açığın tavan yaptığını belirterek, “Dış politikada sorunlar var. Sabah kiminle savaşa gideceğimizin
endişesi içindeyiz. Terörle mücadelede nereden nerelere geldik? Bunun en son acı tezahürünü
Pınarbaşı ilçemizde gördük. Ülkemizin bu tür olaylardan kurtulması lazım” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2351
Erişim Tarihi: 19.06.2012

