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Ülkücü işçilerden refaranduma 'hayır'
Kayseri Ülkücü Đşçiler Derneği Başkanı Faik Şahintürk, 12 Eylül'de referanduma 'hayır' diyeceklerini
ifade etti
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Kayseri Ülkücü Đşçiler Derneği Başkanı Faik Şahintürk, 12 Eylül'de referanduma 'hayır'
diyeceklerini ifade etti.
Ülkücü Đşçiler Dernek binasında basın açıklaması yapan Başkan Faik Şahintürk, 12
Eylül'de referanduma sunulacak olan AK Parti Hükümetinin hazırladığı anayasa paketine
'hayır' diyeceklerini söyledi. Şahintürk, Demokratikleşme iddiasıyla ortaya atılan paketin
çifte standartlı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. "Đktidar partisi uzlaşmadan uzak
Türk Halkını kutuplaşmalara zorlayan bunun yanı sıra 12 Eylül anayasasının
bayraklaştırarak, temelde halkımızı yanıltmaya ve aldatmaya yönelik bu paket, ister etik
anlamda olsun isterse demokratik anlamda son derece yanlı ve uzlaşmadan uzak olması
sebebiyle bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir" diye konuştu.
51. madde de yapılan değişikliklerle sendikalaşmanın bölünerek güçsüzleştiğine dikkat
çeken Şahintürk, yandaş sendika oluşturmanın amaçlandığına işaret etti.
Şahintürk son olarak, anayasa değişikliğine karşı olmadıklarını ancak hür demokratik işçi
hakkına sahip çıkan, halk için bir anayasa yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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GDO'suz salça yapımı başladı
Develi ilçesinde domateslerini toplayan vatandaşlar salça yapma hazırlıklarına başladı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde domateslerini toplayan
vatandaşlar salça yapma hazırlıklarına başladı.
GDO'suz tohumları ile tanınan develi ilçesinin Gazi kasabasında domates hasadı başladı.
Domates üreticileri topladıkları ürünlerini traktörler ile taşırken, salça yapmak için de
hazırlıklara başlanıldı.
Domates üreticileri, “Son günlerde GDO'lu ürünlerin insan sağlığına zarar verdiği yönünde
bir çok haberler yapıldı. Biz kasabamızda yıllardır kullandığımız tohumlarla domates
üretimini gerçekleştirdik. Şimdi ise hasadını yaptığımız domateslerle salça yapmaya
hazırlanıyoruz. Doğal olan her şeyin insan sağlığına zarar vermeyeceğini düşünüyoruz”
diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7895
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Üniversiteye kayıtlar başladı
Erciyes Üniversitesi&#8217;nde kayıtlar 07 Eylül'e kadar Sabancı Kültür Sitesi&#8217;nde
yapılacak
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin kayıtlarını rahat bir şekilde yapabilmeleri için
geniş önlemler aldı. Öğrenciler, Sabancı Kültür Sitesi’nde kurulacak olan banka
şubesinden kayıt ücretlerini ve okul harçlarını yatırırken, evraklarında eksiklik
bulunmayan öğrenciler, yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede kayıt işlemini
tamamlayabilecekler.

Erciyes Üniversitesi’nde 2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılı kayıtları, 31 Ağustos–07 Eylül
2010 tarihleri arasında Sabancı Kültür Sitesi’nde yapılacak.
Erciyes Üniversitesi Öğrenci Đşleri Daire Başkanı Mustafa Topaktaş, Erciyes Üniversitesi’ne
bu sene, 9 bin 548’i YLS, 430’u Özel Yetenek Sınavı, 126’sı Dikey Geçiş, 627’si Yatay
Geçiş ve 140’ı yabancı öğrenci sınavı yoluyla bu sene toplam 10 bin 931 yeni öğrencinin
kayıt yaptıracağını bildirdi. Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri sınavından gelen 50 öğrencide
önümüzdeki günlerde üniversiteye kayıt yaptırabilecekler.
Kayıtlar sonunda, Erciyes Üniversitesi’nde öğrenci sayısı 38 bin 175’e ulaşmış olacak.
Kayıtların sorunsuz ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için, ERÜ’de geniş önlemler alındı.
Sabancı Kültür Merkezi’nde, Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi bu senede bir “Kayıt Bürosu” oluşturuldu.
Kayıt bürosunda, her okul için ayrı bir kayıt masası yer alıyor ve burada öğrencilere,
kayıt işlemleri yanında rehberlik hizmetleri veriliyor. Kayıt Bürosu’nda bir de, öğrencilerin
şehir merkezine ve banka şubelerine gitmeden harçlarını yatırabilecekleri bir banka
şubesi kuruldu. Öğrenciler, okul kayıt harçlarını bu şubeden kolaylıkla yatırabilecekler.
HANGĐ OKUL KAÇ ÖĞRENCĐ ALACAK
Erciyes Üniversitesi’nde, en fazla öğrenciyi 1481 kontenjanla Mühendislik Fakültesi
alırken, en az öğrenciyi 52 kontenjanla Eczacılık Fakültesi alacak.
Erciyes Üniversitesi’ne kayıt yaptıracak olan öğrencilerin fakültelere dağılımı şöyle.
Tıp Fakültesi 205, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi 587, Fen Fakültesi 783, Edebiyat
Fakültesi 769, Đlahiyat Fakültesi 308, Mühendislik Fakültesi1481, Mimarlık Fakültesi
114, Güzel Sanatlar Fakültesi 80, Veteriner Fakültesi 62, Eğitim Fakültesi 1068, Đletişim
Fakültesi 350, Diş Hekimliği Fakültesi 72, Hukuk Fakültesi 154, Eczacılık Fakültesi 52,
Ziraat Fakültesi 93, Sağlık Bilimleri Fakültesi 193, Sivil Havacılık Yüksekokulu 216, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 350, Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 104,
Sosyal Bilimler Yüksekokulu 550, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
216, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 235, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek
Yüksekokulu 540, Kayseri Meslek Yüksekokulu 900 ve Develi Hüseyin Şahin Meslek
Yüksekokulu 120 öğrenci.
HANGĐ OKUL NE ZAMAN KAYIT YAPTIRACAK.
31 Ağustos- 07 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacak olan kayıtlar, öğrencilerin
işlemlerini rahat bir şekilde yaptırabilmeleri amacıyla 1 haftalık sürece yayıldı. Çeşitli
nedenlerle belirlenen tarihlerde kayıt yaptıramayan öğrenciler için birde mazeret günü
planlandı. Bu öğrenciler 07 Eylül 2010 pazartesi günü, kayıtlarını yaptırabilecekler.
Belirlenen tarihler dışında kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybetmiş
sayılacaklar.
31 Ağustos 2010 Salı, Tıp Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu,
01 Eylül 2010 Çarşamba, Mühendislik Fakültesi ve Develi Meslek Yüksekokulu,
02 Eylül 2010 Perşembe, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi,
03 Eylül 2010 Cuma, Veteriner Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
06 Eylül 2010 Pazartesi, Đletişim Fakültesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu ve Halil Bayraktar
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu,
07 Eylül 2010 Salı, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO, ve Mazeret
kayıtları.
Kayıt Merkezi’nde Kredi Yurtlar Kurumu ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki özel stand yer
alıyor. Öğrenciler, yurt başvurularını bu standlardan yaparken, Büyükşehir Belediyesi de
kayıt yaptıran öğrencilere pasolarını buradan dağıtıyor.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, ERÜ’yü tercih ederek kayıt
yaptırma hakkı elde eden öğrencilere, kayıt sırasında her türlü kolaylığın sağlanacağını
belirterek, öğrenci ve öğrenci ailelerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerekli önlemlerin
alındığını bildirdi. Rektör Prof. Dr. Keleştemur, yeni öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi
geçirmeleri dileğinde bulundu.
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AKP'ye Ayasofya çağrısı
Alperen Ocakları Kayseri Đl Başkanlığından "Sümela'da ayin varsa, Ayasofya'da bayram namazı
olmalı" açıklaması
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Alperen Ocakları Kayseri Đl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sümela
Manastırı'nda ayin yapılması kararına tepki gösterildi. Açıklamada, "Sümela'da ayin varsa,
Ayasofya'da bayram namazı olmalı" ifadesine yer verildi.
Alperen Ocakları Kayseri Đl Başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı basın açıklamasında,
"Vatan topraklarının kutsaliyetine inanmış ve bu uğurda türlü elem ve kederlere göğüs
germiş Alperen'lerin dilinden, yıllardır sinemizde saklı duran, her aklımıza gelişi ile birlikte
sızlandığımız, iç çektiğimiz, ulemanın da tebaanın da ortak derdi Ayasofya. Đnançlara
özgürlük isteyen bir Başbakan, Hıristiyan ve Yahudi vatandaşlara inancını yaşaması için
izin çıkartan hükümet yetkilileri, Müslümanların bu feryadına duyarsız kalmamalı, özlemle
beklenen Ayasofya'nın Müslümanların hizmetine açılması için gerekeni yapmalıdır"
çağrısında bulunuldu.
Alperen Ocakları Kayseri Đl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi:
"Van'da Akdamar Kilisesi'ni, Trabzon'da Sümela Manastırı'nı, Heybeliada'da Ruhban
Okulu'nu faaliyete sokmanın derdine düşen, Hıristiyan aleminin derdiyle dertlenen
hükümet yüzünü Müslüman Türk milletine çevirmelidir. Đslam aleminin baş tacı atam
Fatih Sultan Muhammed Han'ın bu millete en büyük hediyesi Đstanbul ve Ayasofya
olmuştur. Gençliğinde Ayasofya'nın ibadete açılması için mücadele eden Sayın
Cumhurbaşkanı Gül, Sayın Başbakan Erdoğan ve Sayın Arınç, gereğini yapın diye sizleri
inançlarımıza ve değerlerimize hizmete çağırıyoruz.
15 Ağustos günü Sümela Manastırını, Trabzon'un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından
fethedildiği güne denk getirerek ayine açılmasını ve doluşmasını manidar buluyoruz.
Gayr-i Müslim tabaya hiçbir zaman zulmetmemiş, aynı zamanda inançlarını yaşamaları
için devlet olarak, gerekli hizmeti hep vermişiz. Sümela'yı gayr-i Müslim vatandaşların
istifadesine sunarak, Hıristiyan aleminin takdirini kazanma çabasına giren iktidar,
Ayasofya'yı Müslümanların hizmetine açmalıdır. 9 Eylül günü mübarek Ramazan
Bayramı'nı Ayasofya'da karşılamak istiyoruz.
Meşru isteğimizin, gerekli yetkili mercilerce dikkate alınmasını istiyoruz. Biz
Müslümanların bu haklı istek ve talebinin karşılanması, mevcut iktidarın yüzünü
Müslüman Türk milletine dönmesi olacaktır. Saf ve ihlaslı milletin evlatları bizler, siyasi
söylemden uzak, menfaatten uzak bir taleple buraya geldik. Bayram namazında Đnşallah
Ayasofya'da olacağız. Bu meşru isteğimizi, bu haklı talebimizi aynı zamanda izin isteyerek
yapmak isteyişimizin akabinde, oluşabilecek bütün gerginlik ve kargaşadan, içişleri
bakanlığı ve devletimizin ilgili birimleri sorumlu olur."
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12 Eylül'de eziyet çekmedim !
MHP Tomarza ilçe Başkanı Bekir Kaşıkçı, kendilerine asılsız iddialarda bulunanları kınadı
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MHP Tomarza ilçe Başkanı Bekir Kaşıkçı, kendilerine asılsız iddialarda bulunanları kınadı.
Başkan Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, ilçede ikamet eden ancak MHP ile yakından uzaktan
hiçbir alakası olmayan ve parti üyeliği dahi söz konusu olmayan Mehmet Korkmaz isimli
vatandaşa 12 Eylül 1980'de eziyet çektiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını
dile getirdi.
Atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Kaşıkçı, "Đstismarın bu kadarına da
yuh dedirten bu zihniyetin yarın neyi istismar edeceğini de kestirmek için ya tele kulak ya
da şeytanla işbirliği yapmak durumundasınız, buda bizim inanç ve ahlaki değerlerimize
uymadığı için bu davranışları yapanları da kınıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7898
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Kayseri Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, çalışmalarına düz koşu ve kondisyon
ağırlıklı olarak devam etti
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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, çalışmalarına ara vermeden devam
ederken Teknik Direktör Şota Arveladze, deplasmanda Ankaragücü karşılaşmasından
puanla döndükleri için futbolcuları kutladı.
Cumartesi günü Fenerbahçe ekibini sahasında konuk edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip,
çalışmalarına düz koşu ve kondisyon ağırlıklı olarak devam etti.
Futbolcular ile iyi bir diyalog kuran Arveladze, takım oyuncularını toplayarak aralarında

konuşma yaptı. Takım olarak iyi olduklarını aynı zamanda daha fazla çalışmaları
konusunda futbolculara seslenen Arveladze, Ankaragücü maçında gösterdikleri
performanstan dolayı, "Sizleri tebrik ediyorum" dedi.
Takım oyuncularına konuşan Arveladze, biran önce sakat oyuncularında iyileşip kadroya
dahil olmasını istediğini, idmanlara artık tam kadro olarak çıkmak istediğini söyledi.
Uruguaylı santrfor Marcelo Zalayeta, antrenman öncesi menajeri ile konuşurken dikkat
çekti. Daha sonra Zaleyeta, Cangele ile saha içerisinde çalışmalarına devam etti.
- KAYSERĐSPOR'DAN LOCA UYARISI
Kayserispor Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, loca ve protokol davetiyesi
olmayanların stadyuma alınmayacağı açıklandı.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan tüm uyarılara
rağmen bazı kişilerin ellerinde loca ve protokol davetiyesi bulunmadığı halde zorla
stadyuma girdikleri belirtilerek, "Ellerinde loca ve protokol davetiyesi olmadığı halde
müsabakalar esnasında kişisel konumlarını veya yakın oldukları kişileri kullanarak zorla
stada girmektedir. Sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasından itibaren
kulübümüz bu duruma müsaade etmeyecektir. Bu nedenle ellerinde davetiye olmayanlar
localara ve protokol tribününe kesinlikle alınmayacaktır. Camiamızın bu durumu anlayışla
ve saygıyla karşılayacağından eminiz" ifadelerine yer verildi.
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Üniversiteye kayda giderken öldü
Babasıyla ERÜ'ye kayıt yaptırmaya giden genç kız yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti
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Babasıyla birlikte üniversiteye kayıt yaptırmaya giden genç kız yolda trafik kazası
geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Samsun'dan Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni kazanan Setenay
Özkaya (18), aynı üniversiteyi kazanan arkadaşı Nurdemet Yıldız (18), babaları ile birlikte
üniversiteye kayıt yaptırmak için otomobil ile Kayseri'ye hareket etti. Servet Yıldız'ın
kullandığı 55 RC 157 plakalı otomobil Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent
kasabası yakınlarına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine
orta refüje çarparak takla attı. Kazada Setenay Özkaya olay yerinde hayatını
kaybederken, babası Ali Özkaya (45), arkadaşı Nurdemet Yıldız ve sürücü Servet Yıldız
yaralandı. Yaralılar Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7900
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Özerklik isteyenlere neden dokunulmuyor ?
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut gündemi değerlendirdi
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TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ve AK Parti Kayseri milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Yakut, Hantepe baskını ve HSYK'nın açıklamalarını
değerlendirdi.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri milletvekili Yaşar Karayel ve partililer,
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri basınının
100. yılında olduğunu söyledi.
12 Eylül tarihinde yapılacak olan Anayasa Referandumu hakkında bilgi veren TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut ise, "Yapmak istediğimiz temel hak ve hürriyetlerin
yükseltilmesidir" diyerek, 26 madde irdelendiği takdirde AK Parti'nin bunun için çaba
gösterdiğinin görüleceğini bildirdi.
Televizyonlarda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin açıklamalarının
yayınlandığını hatırlatan Sadık Yakut, "HSYK üyelerinin açıklamaları tamamen yasama ve
yürütmenin haricindeki yargının çekişmesinden gelen bir tartışmadır. Ülkenin bir tarafında
birileri özerklik isterken ve bunlarla ilgili yargı bir şey yapmazken, başka konularla ilgili
olarak tutuklama yapıyorsa bunun irdelenmesi gerekir. 12 Eylül'de yapılan referandum
sonrasında Anayasa'da yapılan değişikliklerle yargı daha bağımsız bir hal alacak. 12 Eylül
tarihinde millet bu konuda bir karar verecek" diye konuştu.
Bir gazetecinin Hantepe baskını ile ilgili olarak ortaya atılan son iddiaları sorması üzerine
ise TBMM Başkan Vekili Sanık Yakut, "Bu olayla ilgili olarak Kayseri'de ilk açıklamayı ben
yapmıştım. Görüntüler hakkında ortaya atılan iddiaların doğru mu, yalan mı olduğunun
açıklanmasını ve görüntüyü kimlerin düzenlediğinin açıklanmasını istemiştim. Ben halen
aynı noktadayım. Đddialar doğru ise bunu yapanlar terör örgütü mensupları mı yoksa
başka istihbarat örgütü mensupları mı? Bu açıklanmalı ve çürük
elmalar temizlenmeli. Kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakamaz"
değerlendirmesinde bulundu.
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Kulkuloğlu öyle bir soru sordu ki ?
Şapka giyerek halkçı olunmaz diyen Taner Yıldız'a "Sakal bırakılarak, müslüman olunuyor mu ?"
sorusu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de geçen cuma günü Memur-Sen
sendikasının iftar yemeginde CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'ye
yapacağı miting öncesi “Şapka giyerek halkçı olunmaz” dedi. CHP Kayseri milletvekili
Şevki Kulkuloğlu, bakanın bu açıklamasının komedi olduğunu ileri sürerken şöyle dedi:
“Bakan Yıldız'a hatırlatmak isterim; Sakal bırakarak, Müslüman olunuyor mu ? AKP
eski il başkanı Mahmut Cabat’a, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının ortağı
olduğu Çalık Holding'e, hocasının nuru, davetiyeci Koza Grubu'na ve Sebahattin Yıldız'a,
Türkiye’nin 1 trilyon dolarlık altın, gümüş ve bakır madenlerini sorumsuzca, sorgu,
sualsizce ruhsatlandırırken, aklına Müslümanlığın ve sakalın hiç gelmedi mi ? Sayın
Kılıçdaroğlu’nun kasketine dil uzatacağına, önce sen Müslüman olarak o sakalın hakkını
ver.”

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7902
Erişim Tarihi: 01.09.2010

Boykot EVET demektir !
Bölükbaşı: Erdoğan APO ile referandum pazarlığı yaparken suç üstü yakalandı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz Bölükbaşı, Đmralı
canisi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dolaylı yollardan 'evet' pazarlığı yaptığını ileri
sürerek, "Yapılan bu pazarlık sonrası BDP, sahte bir boykot yapıyor ve bu boykot ise

'evet' diyenlere yarıyor" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz Bölükbaşı, MHP Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Eraslan tarafından partililere yönelik verilen iftar yemeğinde bir araya
geldi. Burada 12 Eylül'de gerçekleştirilecek anayasa değişikliği ile alakalı referandum
hakkında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz Bölükbaşı, 'hayır' için iki
nedenlerinin olduğunu söyledi. Birincisinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli birlik
ve kardeşlik projesinin önünü açmak olduğunu ileri süren Bölükbaşı, ikincisinin ise AK
Parti hükümetinin yolsuzluklarındaki hesabını yargı önünden vermekten kaçmak olduğunu
savundu.
Bölükbaşı, "Bu anayasa paketi sayın başbakanın ambalaj paketidir. MHP'nin 'hayır'
demesi için iki nedeni vardır. Bu iki gizli amaç nedeniyle MHP bu pakete karşı
çıkmaktadır. Birincisi sayın Başbakanın PKK açılımının önünü açmaktır. Đkincisi ise AK
Parti hükümetinin hırsızlıkları yolsuzlukların hesabını yargı önünden vermekten
kaçmaktır. 17 Nisan 2010 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği
paketi hakkında bir programda konuşarak 'anayasa değişikliği paketi bizim PKK açılımı
sürecinin önemli bir parçasıdır' diyor. Bunu 'PKK açılımı' demiyor, 'milli birlik ve kardeşlik
projesi açılımı' diyor. 'Açılım sürecinde atacağımız adımların anayasa değişikliği paketi ile
önünü açacağız' diyor. Açılım denen ihanet projesini sayın başbakan sis ve sır perdesi gibi
arkasında saklasa bile bunu Habur'da göstermiştir. Habur'un mimarı Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'dır. Bu PKK'nın taleplerini peyderpey yerine getirme anayasasıdır" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta MHP'yi karaladığını belirten Bölükbaşı,
"Başbakan Erdoğan her vesile ile anayasa değişikliği paketi ile ilgili MHP'yi hedef alan
sözler sarf ediyor. Başbakan Đmralı canisi ile referandum da 'evet' pazarlığı yaparken
suçüstü olmuştur. Başbakan, bir görüşme olduğunu ancak kendisinin görüşmediğini
devletin organlarının görüştüğünü söylüyor. Kimse başbakana 'bu cani ile kucaklaştı'
demedi. Senin adına senin gönderdiğin aracı ile Đmralı adasında 'evet pazarlığı
yapıyorsun' dendi. Yapılan görüşme sonrası BDP yetkilileri boykot yaparak sandığa
gitmeyeceklerini söylüyor. Boykot yaparak sandığa gitmemek 'evet' diyenlere yarar. Bu
AK Parti'ye yarar, ölçülü bir ittifakın soncudur buda sahte bir boykottur. Tabii ki bu
anayasa değişikliği paketinde Đmralı canisinin istediği yok. Başbakanda 'sen evet de bu
taleplerini ikinci kapsamda ele alacağım' diyor Đmralı canisine. Başbakan Đmralı canisine
açık çek veriyor. Sen evet de ondan sonra senin istediğin paket ile karşına çıkacağım
diyor. Biz bunlar için hayır diyoruz. Biz, AK Parti hükümetinin yolsuzluklarındaki hesabını
yargı önünden vermekten kaçmaması için 'hayır' diyoruz" diye konuştu.
Gerçekleştirilen iftar programına Milli Savunma eski Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu,
partililer, MHP'li belediye başkanları katıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7904
Erişim Tarihi: 03.09.2010

KPSS kepazelik sınavına döndü
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi : Karanlığa küfretme bir mum da sen yak. KPSS'de karanlık tek bir
nokta kalmasın"
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Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi öncülüğünde Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu
(AYÖP), "Karanlığa küfretme bir mum da sen yak. KPSS'de karanlık tek bir nokta
kalmasın" eylemi yaptı. AYÖP üyesi Müjde Ünsal, "AYÖP olarak KPSS skandalının bir an
önce sona erdirilmesini, faturanın biz öğretmenlere değil KPSS suç çetesine kesilmesini
istiyoruz" dedi.
Cumhuriyet meydanı'nda gece saat 24.00'te gerçekleştirilen ve MHP Genel Başkan
Yardımcısı Metin Çobanoğlu ile Sivil Toplum Örgütü (STK) temsilcilerinin katılımıyla AYÖP
tarafından "Karanlığa küfretme bir mum da sen yak. KPSS'de karanlık tek bir nokta
kalmasın" eylemi yapıldı. Yapılan basın açıklaması öncesi eyleme katılan grup, mum
yakarak KPSS'deki haksızlığın giderilmesi hususunda "KPSS'de karanlık bir tek nokta
kalmasın" dileğinde bulundu.
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde konuşan AYÖP
üyesi Müjde Ünsal, KPSS'deki haksızlığın bir an önce giderilmesini diledi. Ünsal, "Atama
rezaleti yine biz atama bekleyen öğretmenleri vurdu. Günlerdir tartışılan KPSS, kepazelik
sınavına dönüştü. Bozuk düzende sağlam çark olmayacağını bir kez daha kanıtlamış oldu.
Yaklaşık 300 bin öğretmen adayının işsizlik ve geleceksizliğe mahkum edilmesinin yanı
sıra binlerce öğrenci ve veli de mağdur durumda. Yıllardır yılan hikayesine dönen
öğretmen atamalarındaki usulsüzlükler bu yıl ayyuka çıktı. Sadece biz öğretmenler değil
bu ülkedeki herkes özelde KPSS'nin genelde tüm sınavlarının güvenilir olmadığını bir kez
daha görmüş durumda. Yaklaşık 6 bin kişinin kopya çektiğini yetkililer kabul etmemeye
çalışsa da belgelerle kanıtlanmış durumda. KPSS'nin eğitim bilimleri sorularını hazırlayan
komisyon bilgisayarlarına ana belleklerini kopyaladıkları öğrenildi. Atama bekleyen
binlerce öğretmenin hayalleri bilinmez bir tarihe atıldı. Zaten referandum rüşveti olarak
sunulan 30 bin öğretmenin kadrosunun durdurulup yerine ücretli öğretmen alınacağı
bildirilmesi biz öğretmenleri mağduriyetini gidermek bir yana daha da katmerleştirdi"
ifadelerini kullandı.
Yürütülen soruşturma bedelinin kopyacılara değil öğretmen adaylarına ödetildiğini öne
süren Ünsal, "Đncelemeyle skandalın gerçek failleri bulunabilecek mi? Yaşanan kriz üç beş
öğretmen adayının başına mı patlayacak. Sınavın iptali söz konusu olsa bile kurumların
sınav ilgili olarak sorumluluğunu taşıyan her düzeydeki görevli istifa etmelidir. Aynı suç
şebekesi görevde kaldığı sürece haksızlıklar silsilesi devam edecektir. Sürdürülen
soruşturmanın bedeli kopyacılara değil bizlere ödetiliyor. AYÖP olarak talebimiz KPSS
skandalının bir an önce sona erdirilmesi, faturanın biz öğretmenlere değil KPSS suç
çetesine kesilmesidir. Ataması yapılmayan binlerce öğretmen olarak şimdi içimizde
kapanmanın, çığlıklarımızı içimizde boğmanın, bir bir dizlerimizi dövmenin, bireysel çıkış
yolları aramanın zamanı değil. Bu yıl 18 öğretmen daha KPSS'ye kurban verdik. Artık
kurtuluşun tek başına olmayacağı aşikar. Geleceğimiz için birleşme zamanı çoktan
gelmiştir. Bu bilinç ile geleceğimize sahip çıkalım" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7905
Erişim Tarihi: 03.09.2010

3 çocuktan hiç haber yok!
Talas'ta 1 yıl önce kaybolan 3 çocuktan ikisi olan Ahmet ve Dilruba Tekin'in babası, ikinci kez kalp
krizi geçirdi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için
evden çıktıktan sonra kaybolan çocuklardan Ahmet ve Dilruba Tekin'in babası, ikinci kez
kalp krizi geçirdi.
Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evden çıkan ve kendilerinden bir daha
haber alınamayan Türkan Ay (11), Ahmet Tekin (8) ve Dilruba Tekin'in (7)
kaybolmalarının üzerinden 1 yıl geçti. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile Tekin ailesinin
acısı daha da derinleşti. Çocuklarından 1 yıldır asılsız iddialar dışında bir haber alamayan
Hamza Tekin, ikinci kez kalp krizi geçirdi. 3 gün önce kalp krizi geçiren acılı baba, bugün
yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyiye giden Tekin, önceden bir
hastalığının bulunmadığını belirterek, "Önceleri bir kalp rahatsızlığım yoktu. Son 1 yıldır
bu haldeyim. Çocuklarımın kaybolmasından sonra bu hale geldim. Çocuklarımın
kaybolmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti ama hala bir haber yok. Acılarına
dayanamıyorum. Bayram yaklaşıyor. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarımızı bulun"
şeklinde konuştu.
"EVLATLARIM OLMADAN NASIL BAYRAM YAŞAYACAĞIM?"
Çocuklarının kaybolmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen bir haber
alamadıklarını kaydeden Leyla Tekin, "Çocuklarımdan bir haber yok. 21 Eylül'de
kayboldular. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 2. günüydü. Aradan 1 yıl geçti. 1 hafta
sonra bayram ama bizim için bir önemi yok. Çocuklarım olmadan nasıl bayram yaşarım?
Onlar olmadan nasıl gülebilirim? Bu bayramı nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Bayrama
kadar çocuklarım bulunsun. Bizim de bayramımız olsun. Onlar olmadan bir bayram
yaşamak çok ağır olur" dedi.
"ASILSIZ HABER VERENLERĐN HĐÇ MĐ VĐCDANI YOK?"
Anne Leyla Tekin, asılsız iddialarda bulunanlara da tepki göstererek, "Çocuklarımdan bir
haber yok. Hep asılsız haberler var. Kimi diyor, 'Kapıcı kaçırdı', kimi diyor, 'Yandı, öldü.'
Ama bunları söylerlerken hiç mi vicdanları sızlamıyor? Demiyorlar mı, 'Bu ana baba bu
acıya nasıl dayanır?' Bu asılsız haberleri verenlerin hiç mi merhameti yok? Siz de anababasınız. Sizin başınıza böyle bir durum gelse ne yaparsınız? Biz her asılsız haberde
kahroluyoruz. Öldüler, yandılar, ne kadar ağır kelimeler. Bunları söylemek onlara kolay
ama duymak bize çok zor. Yalvarıyoruz, artık bulun çocuklarımızı. Eşim üzüntüsünden
ikinci kez kalp krizi geçirdi. Eşimin önceden bir rahatsızlığı yoktu. Son 1 yıldır, çocuklar
kaybolalı böyle oldu. 3 gün önce rahatsızlandı. Yoğun bakımda yatıyordu. Bugün servise
aldılar. Sağlık durumu iyi ama bu acıya dayanamıyoruz. Bayram yaklaşıyor. Yetkililer
bizimle hiç ilgilenmiyor. Hepsi kendini düşünüyor. Seçim için oy istemeye geliyorlar.
Yoksa bizi düşünen hiç kimse yok" ifadelerini kullandı.
Kardiyoloji uzmanı Atlan Koç ise, Hamza Tekin'in durumunun iyiye gittiğini belirterek,
"Hamza Bey 3 gündür yoğun bakımda yatıyordu. Durumu kritikti ama şimdi iyi. Sabah
yoğun bakımdan çıkardık" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7906
Erişim Tarihi: 03.09.2010

Taraftara Fenerbahçe çağrısı
Kayserispor, kendi evinde ağırlayacağı Fenerbahçe karşılaşması için taraftardan destek istedi
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Kayserispor, kendi evinde ağırlayacağı Fenerbahçe karşılaşması için taraftardan destek
istedi.
Spor Topo Süper Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, 3 hafta gösterdiği başarı ile 7
puanla ligin 3. sırasında bulunuyor. Ligin başlangıç maçı olan Büyükşehir Belediyespor'u
deplasmanda 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Karabükspor'u 1-0 yenerek Ankaragücü
karşılaşmasında 1-1 berabere kalmıştı.
Đstikrarlı gidişatı sürdürmeyi planlayan ekip, 4. hafta kendi evinde ağırlayacağı

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürüyor. 11 Eylül'de
yapılacak karşılaşmada taraftar desteği isteyen Kayserispor yönetimi, resmi internet
sitesinde yaptığı açıklama ile müsabakada taraftarın stadı doldurmasını beklediğini
duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kayserispor taraftarları, 11 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile
oynayacağımız müsabakada stadı doldurmanızı bekliyoruz. Sizlerden alacağımız güçle
büyük başarılar elde edeceğimizden eminiz. Yine bazı kesimler Fenerbahçe fiyatının
yüksekliğinden bahsediyor. Değerli Kayserisporlular, kale arkası 20 TL ve maraton 40 TL
olan bilet fiyatlarının ülkemizde en ucuz bilet fiyatlarıdır" ifadelerine yer verildi.
GRUP 38 KAYSERĐSPOR BAŞKANI RECEP MAMUR'DAN AÇIKLAMA BEKLĐYOR
Grup 38 Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Yaldızlı, yaptığı açıklamasında Önder
Turacı'nın neden Kayserispor-Fenerbahçe maçında oynamayacağının açıklanmasını istedi.
"Her transfer döneminde sattığı futbolcularla gündeme gelen Kayserispor bu sezon öyle
bir sermaye olmadığından transfer döneminde sansasyon yapamadı" diyen Hasan Yaldızlı,
"Ama öyle bir olaya imza atıyorlar ki inanılır gibi değil Kayserispor'a faydalı olsun diye
Fenerbahçe'den transfer edilen Önder Turacı sözleşmede herhangi bir madde olmamasına
rağmen Başkan Recep Mamur'un Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verdiği söz üzerine
önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçında
oynamayacak" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bizim bildiğimiz bu tür maddeler sözleşmelere konur. Menajer Süleyman Hurma geçen
yıl Mehmet Topuz'un transferinde neden 'Topuz Fenerbahçe maçlarında oynamaz'
maddesi koydurmadı ve akabinde neden rica edilip oynaması engellenmedi ? Eğer bu
durum basındaki gibiyse, Kayserispor'un Karpuzatan'dan yönetilmesi söz konusu olmayıp
Kadıköy'den yönetilmektedir. Hiçbir zaman kendi camiasının istek ve ricasını yerine
getirmeyen her kulüple kavgalı olan Kayserispor'un sayın Aziz Yıldırım'a karşı bu denli
nazik olması taraftarlarımız tarafından manidar karşılanmaktadır.
Kayserispor Kulübü bu konuyla ilgili açıklama yaparak bizleri rahatlatmalı ve Önder
Turacı'nın oynayacağını ilan etmelidir. Spor kamuoyu ve Kayserispor taraftarlarının
beklentileri bu yöndedir. Başkan Recep Mamur'a bu tür bir açıklama yakışır çünkü
Kayserispor Başkanı kendisidir Sayın Aziz Yıldırım değildir"

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7907
Erişim Tarihi: 03.09.2010

Kadir Geceniz Mübarek olsun !
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her
türlü iş için iner de iner.
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Bugün mübarek Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Öyle bir gece ki; ömre bedeldir. Öğle bir
gece ki bin aydan daha hayırlıdır. Đşte müslümanın bu gece yapması gerekenler...

Nebiyyi Muhterem (sav) tarafından Ramazan’ın yirmisinden sonraki gecelerde aranması
tavsiye edilen Kadir Gecesi, öteden beri yirmi yedinci gecesi kabul edilerek kutlana
gelmiştir. Bu konuda Rasûlü Ekrem (sav)’den bazı hadisler nakledelim. Efendimiz buyurur
ki:
“Đçinizden bazı insanların rüyasında Kadir Gecesi ilk yedide gösterildi. Yine içinizden bazı
kimselere de son yedide gösterildi. Siz onu son onda arayın” (Müslim, Siyam, 208).
“... Siz onu son ondaki tek gecelerde arayın ...” (Müslim, Siyam, 212).
Bu konuda en kapsamlı rivayetlerden biri Ashâbı Kiram’dan Ebû Said ElHudrî
Hazretleri’nin rivayetidir. Bu zât şöyle nakleder:
Ashâbı Kiram’dan Ubeyy b. Kâ’b Hazretleri, kardeşinin, Kadir Gecesinin yirmi yedinci
geceye rastladığını, Peygamber Aleyhisselâm’ın o günün alâmetlerine dair verdiği bilgilere
dayanarak tespit ettiğini söyler (Müslim, Siyam, 220).
Đslâm kaynaklarında yer alan bilgiye göre Kadir Gecesi’nden başka “Cuma günü içinde
icabet saati, beş vakit içinde sâlâti vustâ, ilâhi isimler arasında Đsmi Azam, bütün tâat ve
ibâdetler içinde rızâyı ilâhî, zaman içinde kıyamet, hayat içinde ölüm” gizlenmiştir. Bunun
gayesi, mü’minleri Allah’a karşı olan kudsi vazifelerinde sürekli bir hassasiyet içinde
bulundurmaktır.
Müminlere hediye
Kadir Gecesi, Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka
peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir
Allah’ın Resulü şöyle buyuruyor; “Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce
kimseye vermedi.”Ve devam ediyor: “Allah indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir.”
Resulullah efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu
bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin
işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ Ona bin aydan hayırlı
olan Kadir gecesini ihsan etti.
Resulullah efendimiz, “Beni Đsrail peygamberlerinden 80 yıl Allahü teâlâya ibadet eden
oldu” buyurunca, ashab–ı kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip;
“Ya Resulallah, senin ümmetin bu peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allah sana
ondan iyisini gönderdi” diyerek, “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır” mealindeki âyeti
okudu.
“Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün
günahları bağışlanır. Đkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.”
Bu Geceyi Nasıl Değerlendirelim?
Sevgili Peygamberimiz: “Kim Kadir Gecesi’ni sevabına inanarak içtenlikle ihya ederse,
geçmiş günahları yarğılanır” buyurmuştur (Riyâzü’sSâlihin, II, 464, BuhâriMüslim). Bu
mübarek gecede:
Đbâdet edilmeli, geçmiş namazlar kaza edilmeli, geçmiş namazı olmayanlar nafile kılmalı.
Kur’ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kur’ânı Kerim’e sevgi ve bağlılıklar
tazelenmeli.
Peygamberimiz’e salâtü selâm getirmeli, O’nun şefaatini ümid etmeli, onun ümmetinden
olmanın şuuruna ermeli.
Kalbi istilâ etmiş olan gaflet sisleri dağıtılmalı.
Tevbe ve istiğfar yapılmalı, ciddi bir nefs muhasebesi ile hatalardan dönmeye
azmedilmeli, hayra yönelme istikâmetinde irâdeler kuvvetlendirilmelidir.
Allahü Teala’nın adı zikredilmeli. Tefekkür edilmeli. Zira Allah Teâlâ’nın zikriyle kalbler
itminan bulur.
Bol bol dua yapılmalı. Zira dua, kulları, Cenâbı Hakk’a yaklaştıran en ulvi vâsıtadır.
Peygamber Efendimiz’in, şu duayı bu gece çok çok okuduğunu kaynaklar naklederler:
“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’lafve fa’fü anni"
(Allah’ım; Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle)
Bu gece’nin hürmetine, Rabb’imizden bütün müslümanların bağışlanmalarını dilemeliyiz.
Kadir gecesinin hayırlara vesile olmasını, Đslâm âleminin birliğine vesile olmasını niyaz
etmeliyiz.
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Gözyaşlarıyla uğurlandı
Diyarbakır'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Akın Sevli son yolculuğuna
uğurlandı
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Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden
Jandarma Onbaşı Akın Sevli, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kuruköprü Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Mevlüt Bilici, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Murat Kırkaya, MHP Đl Başkanı
Süleyman Korkmaz, CHP Đl Başkanı Enver Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Đkindi namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninde Şehit Jandarma Onbaşı'nın
annesi Ayşe Sevli'nin feryatları yürekleri dağladı. Anne Sevli, "Herkes küçük bayrakla
askere gitti, sen büyük bayrakla askere gittin. Çok mu seviyordun büyük bayrağı, çok mu
seviyordun şehit olmayı" dedi.
Son olarak tabutun başına gelen anne Sevli, "Oğlum sana kız bakıyordum. Seni
nişanlayacaktım askerden gelince ama aldın ciğerimi gittin. Diyarbakır'da vurdular seni,
ölmeden mezara koydular seni. Gadalarını alırım canım oğlum. Sen ölmedin biliyorum.
Kekliğim benim" ifadelerini kullandı.
Gözyaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Onbaşı Akın Sevli'nin
cenazesi, Kuruköprü Mezarlığı'nda defnedildi.
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Kaçak avcı bu kez avlandı!
Kaçak olarak avlanan ve internet üzerinden satışı yapılan yaban hayvanlarına el konuldu
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Kayseri'de bir ihbarı değerlendiren Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
baskında, kaçak olarak avlanan ve internet üzerinden satışı yapılan yaban hayvanlarına el
konuldu.
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin internet üzerinden yaban hayvanı satıldığı
ihbarını değerlendirmesi üzerine, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde Haseyin K.'nin evine
baskın düzenlendi.
Polis ekipleri ile birlikte yapılan baskında, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen 31 adet
keklik, 31 adet sülün ve 4 adet tavus kuşu ele geçirildi.
Kafeslerin içinde bulunan ve internet üzerinden satışları yapıldığı belirlenen yaban
hayvanları, Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından özel kafeslere konuldu.
Baskın ile neye uğradığını şaşıran Hüseyin K. görevlilere, "Ben bunları satmıyorum. Bu
hayvanların meraklısı olduğum için besliyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Đl
Çevre ve Orman Đl Müdürü Ali Rıza Baykan ise yaban hayvanlarının yakalanmasının ve
beslenmesinin yasak olduğunu söyleyerek, "Kekliklerin dahi beslenmesi özel izne tabidir"
dedi.Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulan 31 keklik ve 31 sülün ile
4 tavus kuşu bugün tekrar doğal ortama bırakılırken, kaçak avlanan ve hayvanları
internet üzerinden pazarlayan Hüseyin K.'ye her bir keklik ve sülün başına 400 TL ve
tazminat cezası kesildi.
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Sarrafların ışığı söndü
Kuyumcu:Gurbetçi vatandaşların artık bize hiç faydası yok. Yaz aylarında satışlarımız da bir artış
olmuyor
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Sarraf Tansel Turgut, sarrafın ışığının ne kadar aydınlık olursa o kadar iş yaptığını söyledi.
Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte ülkelerine dönen gurbetçilerin sarraflara hiçbir fayda
sağlamadığını belirten Sarraf Tansel Turgut, "Önceleri yaz olacak da gurbetçi vatandaşlar
ülkelerine gelecek. Gurbetçiler, ülkelerine geldi mi çok para bırakırlardı. Önceden
Almancıların durumları çok iyiydi. Onlar gelince çok altın satardık. Ama, şimdi öyle değil.
Gurbetçilerin durumu bizden daha kötü. Almanya'da ekonomik kriz var. Eskisi kadar
kazanamıyorlar. Buraya gelince zor idare ediyorlar. Hemen geri gidiyorlar. Kendilerini zor
geçindiriyolar. Onların acınacak hallerini görünce yardım etmek istiyorum. Gurbetçi
vatandaşların artık bize hiç faydası yok. Yaz aylarında satışlarımız da bir artış olmuyor"
diye konuştu.
Sarrafın ışığının ne kadar açık olursa o kadar iş yaptığını kaydeden Sarraf Turgut, "Bir
sarrafın ışığı ne kadar çok açık yanarsa o kadar satış yapar. Işığın açık olması müşterinin
dikkatini çeker. Işığımızın kapalı olması bizim için dez avantajdır. Işığı çok yanan sarraf,
satışı iyi olan sarraf demektir. Önceleri hep ışığımız yanardı. Hem de çok parlak yanardı.
Artık, ışığımızı yakamıyoruz. Yakacak durumda değiliz. Düğünler olmasa
kazanamayacağız. Yazın düğünler çoğalıyor. Mecburen altın almak için geliyorlar. O
zaman satış yapabiliyoruz" dedi.
Altının çok pahalı olduğunu söyleyen Sarrafçı Turgut, "Altın çok pahalı. Vatandaşlar, bu
krizde nasıl alsın. Her yıl yüzde 25-40 arası atıyor. Vatandaşın durumu zaten kötü. Böyle
de fiyat artışı olunca hiç alamıyorlar. Satış yapamadığımız için durumlarımız hiç iyi değil.
Gelirlerimiz, giderlerimizi karşılamıyor. Dükkan kiralık değilse geçinebiliyoruz. Eğer,
dükkanda kiralıksa hiç geçinemiyoruz. Kazandığımız parayı kiraya yatırıyoruz. Bide
ramazan ayındayız. Satışlarımız tamamen düştü. Ramazanda düğün filan olmuyor. Hiç
altın satamıyoruz. Ramazandan sonra belki satışlar biraz artar" şeklinde konuştu.
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Yine tramvay, yine kaza!
Yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, tramvayın çarpmasıyla yaralandı
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Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, tramvayın çarpmasıyla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine giden Yalçın Y.'nin kullandığı tramvay,
Yeni Sanayi DSĐ durağında yaya geçini kullanarak karşıya geçmek isteyen Eyüp Başol'a
çarptı.
Dalgınlıktan farkına varamadığı tramvayın çarpmasıyla sürüklenen Eyüp Başol, olay
yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Eyüp Başol'un durumunun ciddiyetini
koruduğu gerekçesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı
öğrenildi.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
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Mezarlıkta ölü bulundu
Kayseri'de 19 yaşındaki genç belirlenemeyen bir sebepten dolayı mezarlıkta intihar etti
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Kayseri'de 19 yaşındaki genç belirlenemeyen bir sebepten dolayı mezarlıkta intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Melikgazi Đlçesi Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Asri
Mezarlık'ta yakınlarının mezarını arayanlar tarafından, 155 Polis Đmdat telefonuna yerde
cansız şekilde yatan birinin bulunduğu ihbar edildi. Polis ekipleri ihbar sonrasında heman
olay yerine geldi ve güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar sonrasında yerde yatan kişinin 19 yaşında
ki Abdurrahman Karakuş olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde Abdurrahman
Karakuş'un önceki gün gece saatlerinde kafasına tek el ateş edilerek öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri Abdurrahman Karakuş'un yakınlarına ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili olarak
geniş çapta araştırma başlatıldı. Karakuş'un cesedi otopsi yapılmak üzere Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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