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Filistin'e yardım konvoyu Kayseri'de
Ülkeden 100 aktivist tarafından oluşturulan 40 araçlık konvoy Kayseri'ye ulaştıf
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Filistin'e yardım götürmek için 25 ülkeden 100 aktivist tarafından oluşturulan 40 araçlık konvoy
Kayseri'ye ulaştı.
Kayseri'nin Boğasköprü mevkiinde ĐHH görevlileri tarafından karşılanan aktivistler, araç konvoyu ile
şehirde tur attı. Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile şehir turu atan aktivistler zafer işareti yaparak
Kayserilileri selamladı.
"NE FĐLĐSTĐNLĐYĐZ NE ARAP, SADECE YARDIM GÖTÜRÜYORUZ"
Şehir turu sonrasında mola veren gönüllülerden Đrlandalı Thomas Dougal, "Biz Filistin'deki
kardeşlerimize yardım amaçlı yola çıktık. Günlerdir yollardayız. Bizim amacımız oradaki insanlara
yardım götürmek. Bunun için bir araya geldik. Biz ne Filistinliyiz ne de Arap kökenliyiz. Sadece yardım
götürmek için buluştuk" diye konuştu.
Frank Heüs, "18 Eylül tarihinden itibaren yollardayız. Đrlanda'dan yola çıktık, Fransa'ya uğradık. Đtalya
ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptık. 25 farklı ülkeden birçok arkadaşımız var. Filistin'deki
kardeşlerimize yardım götürmek için Suriye'de buluşacağız" dedi.
Konvoyda bulunan Abdullah Zekeriya ise, niyetlerinin Allah rızası için Filistin'deki insanlara yardım
etmek olduğunu belirterek, "25 devletten katılan kardeşlerimiz var. Bu yolculuk sonrasında Filistin'e
sorunsuz gireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz sadece yardım malzemesi götürüyoruz" ifadelerinde
bulundu.
Abdul Vahid Refik ise, Đsrail'in ablukasını kırarak Filistinlilere ulaşmak ve yardımları teslim etmek için
yola çıktıklarını söyleyerek, "Đnşallah bir sorunla karşılaşmayacağız" temennisinde bulundu.
"SU VE TOPRAK ĐNSANLAR ĐÇĐN VE PAYLAŞMAK ĐÇĐNDĐR"
Konvoya Đngiltere'den katıldığını söyleyen Angela Becky, Filistin'de yaşanan olayların kendi
çocukluğundan beri sürdüğünü belirterek, "Ben bu konvoya daha önce sadece Đsrail topraklarından su
alan bir Filistinli erkeğin çok kötü bir şekilde dövülerek tutuklanması sonrasında katılmaya karar
verdim. Su ve toprak insanlar içindir. Su ve toprak paylaşmak içindir. O nedenle ben bu konvoyda
bulunuyorum. Filistinliler topraklarını paylaşıyor ama politikacılar paylaşamıyor" şeklinde konuştu.
25 ülkeden 100 aktivistin bulunduğu konvoy gece Erciyes Dağı'nda bulunan otellerde konakladı.
Aktivistler bugün, Mavi Marmara'da Đsrail askerlerinin saldırısı sonucu ölen Furkan Doğan'ın mezarını
ziyaret edecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8095
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Đncesu'ya 132 bin Euroluk proje
'Đkinci Baharın Çiçekleri Projesi' Kaymakam Erdinç Yılmaz tarafından tanıtıldı.
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Đncesu Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan, Đncesu Kaymakamlığı, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sağlık Đl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Đkinci
Baharın
Çiçekleri
Projesi'
Kaymakam
Erdinç
Yılmaz
tarafından
tanıtıldı.
Đncesu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına Vali Mevlüt Bilici, Đncesu Kaymakamı
Erdinç
Yılmaz
ve
çok
sayıda
vatandaş
katıldı.
Avrupa Birliği destekli projelerle meslek sahibi olmayan 60 bayana eğitim verileceğini söyleyen Đncesu
Kaymakamı Erdinç Yılmaz, "Proje kapsamındaki eğitimleri, proje ortağı Sağlık Đl Müdürlüğü'nün uzman
eğitimcileri tarafından verilecek. Kayseri Ticaret Odası (KTO) ise, bayanları girişimcilik konusunda
bilgilendirecek. Bayan kursiyerler 1 ay boyunca hastanelerde ve Kayseri Huzurevinde staj yapacaklar.
Projenin toplam bütçesi 132 bin 391 Avro olup bu tutarın 117 bin 926 Avro kısmı AB ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin katkısıdır. Projenin 14 bin 465 Avro'su ise Đncesu Halk Eğitim Merkezi desteği ile
yürütülecek"
dedi.
Đkinci Baharın Çiçekleri Projesinin temel hedefi işsiz bayanlara nitelik kazandırmak olduğunu ifade
eden Kaymakam Yılmaz, "Bu proje ile evde yaşlı bakım hizmetini yapabilen bayan sayısını arttırarak,
bölgemizdeki işsiz bayan sayısını azaltmaktır. Kayseri il merkezinde, Đncesu ilçesi ve köylerinde
ikamet eden 18-30 yaş grubundaki en az orta öğretim görmüş, mesleği olmayan işsiz bayanlar,
projenin
hedef
grubunu
oluşturmaktadır"
diye
konuştu.
Konuşmaların ardından verilen kokteyl ile tanıtım programı son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8096
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Kayseri'de şiddetli fırtına
Sağanak yağış öncesi 122 kilometre hıza ulaşan sert rüzgar, çatıdaki güneş enerjisi panelini uçurdu.
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Kayseri'de sağanak yağış öncesi 122 kilometre hıza ulaşan
sert rüzgar, çatıdaki güneş enerjisi panelini uçurdu.
Öğleden sonra başlayan sağanak yağış öncesi sert
rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50 kilometre hızdan 122 kilometre hıza yükselen fırtınayla bir

binanın çatısında bulunan güneş enerjisi paneli uçtu. Binadan yaklaşık 20 metre uzaklığa düşen
panel, iki otomobile zarar verdi. Orhan Doğru'ya ait 38 RK 991 plakalı otomobilin kaportası ezilirken,
Ahmet Karasakal'a ait 35 AD 7374 plakalı otomobilin arka camı kırıldı. Şans eseri kimsenin yara
almaması sevindirirken, yaklaşık 2 dakika süren şiddetli fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadılar.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre hafta sonu hava sıcaklıkları 10 derece düşecek.
Aralıklarla sağanak yağış görüleceği de belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8097
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Erciyesspor'a yeni başkan adayı
Turkuaz Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Aydoğan'ın, Kayseri Erciyesspor Başkanlığı'na aday olacağı öğrenildi.
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Turkuaz Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Aydoğan'ın, Kayseri Erciyesspor Başkanlığı'na
aday olacağı öğrenildi.
Bank Asya 1. Lig'de bulunan Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanlığı'na Turkuaz Havayolları Yönetim
Kurulu Başkanı Hidayet Aydoğan aday olduğu öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki ile görüşen Aydoğan'ın başkanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kayseri Erciyesspor'un Olağanüstü Genel Kurul'u 2 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8098
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı
2 bin 800 metreden yüksek kesimlerinde yer alan Hörgüçkayası, Çobanini, Şeytanderesi ile zirvesine gece kar yağdı.
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Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 metreden yüksek kesimlerinde yer alan Hörgüçkayası, Çobanini,
Şeytanderesi ile zirvesine gece kar yağdı. 5 santimetre yağan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı
Erciyes Kayak Merkezi ile kent merkezinde düştü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının hafta sonu 10 dereceye kadar
düşeceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8099
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Umuyorum doğru değildir !
Kaçırılan 3 çocuğun ailesi son ihbar mektubundan sonra Sivas adliyesine gelerek ifade verdi.
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Kayseri'de geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında kaybolan 3 çocuğun öldürüldükten sonra cesetlerinin
Fırat Nehri'ne atıldığı iddiaları üzerine Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin'in annesi Leyla Tekin ve babası
Hamza Tekin Sivas Adliyesi'ne geldi.
Adliye'ye gelerek savcılıktan gelişmeler hakkında bilgi alan acılı anne ve baba umutlarını hala
koruduklarını sonucun Kayseri'den gelecek ekiplerin araştırması sonucu belli olacağını söyledi.
Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan baba Hamza Tekin soruşturma sonucunun
Kayseri'den gelecek ekibin ardından netlik kazanacağını söyleyerek, "Yarın Kayseri'den gelecek ekibe
bağlı. Kayseri'deki gelecek ekibin soruşturmasından sonra belli olacak. Şuanda tam olarak bir bilgi
yok, Kayseri'deki ekibe bağlı. Olayın nasıl olduğunu burası bilmediği için Kayseri'den gelen ekibe
bağlı" şeklinde konuşarak mektubun içeriğinde nelerin yazdığını bilmediğini dile getirdi.
Adliye çıkışında soruları cevaplayan anne Leyla Tekin ise üzüldüklerini dile getirerek, "Haberin
içeriğini okuyan insan umutlanır mı? Ama umuyorum inşallah böyle bir bilgi yoktur. Yalan çıkar diye
umuyorum" şeklinde konuştu.
Daha sonra adliyeden ayrılan acılı anne ve baba soruşturmanın sonucunu beklemeye başladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8100
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Botaş Cup'ta düdük çalacaklar
Basketbol'da Kayseri Bölgesi klasman hakemlerinden Metin Aksoyak ve Esat Güneri ilimizin gururu oldular.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri Bölgesi klasman hakemlerinden Metin Aksoyak ve Esat
Güneri ilimizin gururu oldular.
24-25 Eylül 2010 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu sezon
öncesi hakem seminerinde yazılı ve spor testlerinde başarı kaydederek B Klasmanı Basketbol Hakemi
olan Metin Aksoyak ile Esat Güneri bu sezon ilimizin dışarıdaki temsilcileri olacaklar.
Sezon öncesi hakem seminerinde sıkı bir yazılı sınava ve spor testine tabi tutulan klasman
hakemlerimizin sınavı başarılı bir şekilde tamamlamaları spor kamuoyunun büyük takdirini toplarken
genç hakemlerimize yeni sezonda hakem şansı ve başarılar diliyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8101
Erişim Tarihi: 25.10.2010

3.9 TL'ye doyuran kampanya !
Kayseri ve Güneydoğu mutfağının seçkin yemek ve kebap çeşitlerini tatmak isteyenlerin dikkatine.
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Kayseri ve Güneydoğu mutfağının seçkin yemek ve kebap çeşitlerini tatmak isteyenler için ideal
mekanların başında gelen Lezzet-i Ala Cafe&Restoran’da başlatılan ‘Doyuran Kampanya’ yoğun ilgi
görüyor.
Kayseri’de lokantacılık sektörünün deneyimli işletmecilerinden Murat Demircioğlu ve seçkin işletme
ekibinin hizmet verdiği Lezzet-i Ala Cafe&Restoran’da misafirlerine servis edilen yemekler ve spesiyal
kebap çeşitleri ekonomik fiyatlardan sunuluyor.
3,9 TL’ YE DOYURAN KAMPANYA
Seçkin bir mutfağa ve hünerli ellere sahip işletmelerinde bulunan yaz ve kış bahçesinde en leziz tatları
çok ekonomik fiyatlarda misafirlerine sundukları ifade eden Lezzet-i Ala Cafe&Restoran Đşletmecisi
Murat Demircioğlu, mekanlarında Kayseri ve Güneydoğu mutfağının seçkin yemeklerinin
hazırlandığını kaydetti.
Demircioğlu,” Her müşterimizin kaliteli, hijyenik ve ekonomik yemek yeme hakkı olduğunu
savunuyoruz. Bu amaçla seçkin servis personelimiz ve deneyimli mutfak ekibimizin hizmet verdiği
Lezzet-i Ala Cafe&Restoran’da, lezzetli ve ekonomik bir kampanya başlattık. ‘Doyuran Kampanya’
adıyla başlatılan lezzetli ve ekonomik yemek kampanyamızda misafirlerimiz 3,9 TL’ye tavuk şiş, pilav
ve salata veya 2 lahmacun, acılı ezme ve ayran yiyebilecekler. Ayrıca Đskender kebabı, kaymaklı
ekmek kadayıfı ve kola’dan oluşan mönümüz ise 7,9 TL den misafirlerimize sunulmaktadır. 300 kişi
kapasiteli bahçe ve kapalı bölümlerden oluşan mekanımızda misafirlerimize Kayseri’de daha önce
tatmadıkları lezzetli yemekleri kış ve yaz bahçemizde sunuyoruz. Mekanımız toplu yemekler için ideal

bir mekan konumundadır. Yemeklerin ve kebapların gerçek tadını ekonomik fiyatlara tatmak isteyen
misafirlerimizi Lezzet-i Ala’ya bekliyoruz” dedi.
Cumhuriyet Mahallesi, Vatan Caddesi, Ülke Sokak’ta bulunan Lezzet-i Ala Cafe&Restoran’da işletme
sahibi olarak Murat Demircioğlu görev alırken, işletme müdürlüğünü Barış Yolci, mutfak ustalığını Fuat
Keskin, ızgara ustalığını Đsmail Yolci, fırın ustalığını ise Çetin Erek yürütüyor.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8102
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Erciyes'te kış hazırlığı
Erciyes Dağı ve etrafındaki bölgelerde yaz boyunca yaşayan bağ evi sakinleri de kış hazırlıklarını yapmaya başladı.
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Havaların soğumaya başlaması ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının giderek artmasıyla
Erciyes Dağı ve etrafındaki bölgelerde sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.
Ağaçların yapraklarının sararmaya başlaması, meyve ve sebzelerin en bol olduğu dönemin yaşandığı
Erciyes Dağı ve etrafındaki bölgelerde yaz boyunca yaşayan bağ evi sakinleri de kış hazırlıklarını
yapmaya başladı. Bağ evi sakinleri sonbahar mevsiminin gelmesi ile bağ evlerinden şehre göç
etmeden önce asmalık üzümlerini ve sonbaharın lezzetli salatalık ve acur’larını toplamaya ve
turşusunu kurmaya başladı. Dört mevsim boyunca bir hareketliliğin ve hazırlığın gözlendiği Erciyes
Dağı’nın en hareketli dönemleri ilkbahar ve sonbahar mevsiminde yaşanırken, Erciyes Kardelen Ekibi
üyeleri de Erciyes Dağı’ndaki bu hareketliliğe yürüyüşlerinde şahitlik yapıyor.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8103
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Tarihi kentler birliği zirvesi
Tarihi Kentler Birliği'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin açılışı yapıldı.
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Tarihi Kentler Birliği'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin açılışı yapıldı. Adana Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Yozgat Belediye
Başkanı Yusuf Başer, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, birliğin kurulmasıyla birçok tarihi yapının restorasyonunun sağlandığı görüşünü aktarırken,
gelecek nesillere kalan eserlerin korunması adına çalışmaların tüm hızıyla süreceğini kaydettiler.
Tarihi Kentler Birliği'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Adana Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, paneller ve toplantılar sayesinde birçok yeni bilgi edinildiğini, bunun da
katılımcı belediye başkanlarına yararlı olacağına inandığını kaydetti. Aldırmaz, "Çukurova bölgesini bir
bütün olarak ele alacağız. Burada çok kıymetli tarihi eserlerimiz var. '4 milyon turist 4 milyar dolar
turizm geliri' Çukurova için bir hayaldir" dedi.
Yerel yönetimler ile ilgili yazdığı kitaplarla dikkat çeken 45 yıllık belediyeci Aldırmaz, "Meslekte 45
yılım geçti. Zaman zaman eğitim ile alakalı yazılarım oldu. Belediyeler ile ilgili arkadaşlarımızın işini
kolaylaştırmak adına yazılar yazdım ve bunu kitapçık haline getirdik. Buradaki maksat belediye
çalışanlarının işini kolaylaştırmaktır" ifadelerini kullandı.
Bin yıllık tarihle Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini barındıran Sivas'ta birçok yapının 50
yıllık süreç içerisinde önemini kaybettiğini üzülerek aktaran Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,
göreve gelmesinin asıl nedenlerinden birinin eski yapıları korumak olduğunu kaydetti.
Göreve geldikten sonra 4 ayrı eserde çalışma başlattıklarının altını çizen Ürgüp, "Sivas açısından
Çorapçı Hanı'nın manevi değeri çok yüksektir. Bu Çorapçı Hanı'nın restorasyonu projesi ile ilgili ödül
aldık. Çalışmaların başlayarak önümüzdeki bahar ayında tamamlanmasını planlıyoruz. Göreve
geldikten sonra 4 ayrı eserde çalışmalara başladık. Son 50 yıl içerisinde Selçuklu, Osmanlı ve
cumhuriyet eserleri önemini kaybetti. Önemli bir kısmı taş haline geldi. Biz kalanları korumaya
çalışıyoruz ve bunun için
çok önemli faaliyet yürütüyoruz. Başkanlığa aday olmamın temel nedenlerden biride tarihi eserlerin
korunmasıydı. Biz ciddi bir şekilde ekimizle birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz ve artarak bu çalışmaları
daim ettireceği" diye konuştu.
Yozgat'ın tarih ve kültür kenti olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Başer, "Biz tarihi
mirasımızın restorasyonuyla onları gelecek nesillere aktarılması ile alakalı çalışmalarımız oldu.
Restorasyonunu tamamladığımız Hayri Đnal Konağı ve Çabanoğlu Büyük Cami'nin çevre düzenlemesi
ile alakalı Yozgat Belediyesi olarak bir teşekkür plaketi aldık. Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mehmet
Özhaseki'yebu manada sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.
Kentte bulunan eserlerin eskiden gerektiği gibi sahip çıkılmadığı yönünde serzenişte bulunan
Belediye Başkanı Başer, "Yozgat tarih ve kültür kenti olmasıyla birlikte turistlik alanlarda önemli bir
ilimiz ana malesef eskiden gerektiği gibi sahip çıkılmamış. Rant ve ekonomi gibi nedenlerle yıkılma
aşamasına gelmiş eserlerimiz var. Biz göreve geldiğimizde bütün eserlerimize sahip çıkmaya
çalışıyoruz. Bu kapsamda gelecek nesillere aktarılması yönünde gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz"
diye konuştu.
Tarihi Kentler Birliği'nin 10. yılını kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,
birliğin belediyeler için çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Bahçeci, "Tarihi kentler Birliği
özellikle tarihi eser bilincinin oluşmasına çok önemli katkı sağlayan bir birliktir. Önemli rehberdir. Birlik
Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi bu konuda tebrik ediyorum. Şehir içerisinde bulunan Ahi Evran'ın
proje çalışması, eski eserler, çarşı ve meydanlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Đnşallah kısa

sürede bunları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Ahilik kutlamalarına değinen Başkan Bahçeci, kutlamaların 11 Ekim'de başlayacağını söyledi.
Başkan Bahçeci, "Ahilik kutlamaları ile alakalı şehrimizde de 1 hafta boyunca çok önemli etkinlikler
yapılacak. Çeşitli kitaplar yayınlanacak, sempozyumlar, konferanslar, konserler olacak. Bakanlar,
Milletvekileri gibi çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, tüm Türkiye'de ki
vatandaşımızı Kırşehir'e bekliyorum" diye konuştu.
Birliğin önemine değinen Kayseri'nin Bünyan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özmen, "Birlik, bizim
taşa bakışımızı değiştirdi" diyerek sözlerine başladığı konuşmasında, "Çok farklı gözle bakmamızı
sağlayan önemli bir birlik. Başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet
Özhaseki'nin yapmasının ayrı bir önemi var. Tüm yerel yönetimlerde en önemli unsur; tarihi dokuya
bakışımızın değişmiş olması. O güzel yapının bizden sonraki kuşaklara iletilmesi adına çok önemli bir
birlik" şeklinde konuştu.
TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ'NĐN 10. YIL ETKĐNLĐKLERĐNDE BELEDĐYE BAŞKANLARI
GÖRÜŞLERĐNĐ BĐLDĐRDĐ
Tarihi Kentler Birliği'nin 10. kuruluş yıldönümü etkinliklerinin açılışı yapıldı. Adana Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Yozgat Belediye
Başkanı Yusuf Başer, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, birliğin kurulmasıyla birçok tarihi yapının restorasyonunun sağlandığı görüşünü aktarırken,
gelecek nesillere kalan eserlerin korunması adına çalışmaların tüm hızıyla süreceğini kaydetti.
Tarihi Kentler Birliği'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Adana Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, paneller ve toplantılar sayesinde birçok yeni bilgi edinildiğini, bunun da
katılımcı belediye başkanlarına yararlı olacağına inandığını kaydetti. Adana ve Çukurova olarak tarihi
kentler birliği açısından çok ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını söyleyen Aldırmaz, "Çukurova
bölgesini bir bütün olarak ele alacağız. Burada çok kıymetli tarihi eserlerimiz var. '4 milyon turist 4
milyar dolar turizm geliri' Çukurova için bir hayaldir" dedi.
Yerel yönetimler ile ilgili yazdığı kitaplarla dikkat çeken 45 yıllık belediyeci Aldırmaz, "Meslekte 45
yılım geçti. Zaman zaman eğitim ile alakalı yazılarım oldu. Belediyeler ile ilgili arkadaşlarımızın işini
kolaylaştırmak adına yazılar yazdım ve bunu kitapçık haline getirdik. Buradaki maksat belediye
çalışanlarının işini kolaylaştırmaktır" ifadelerini kullandı.
SĐVAS BELEDĐYE BAŞKANI DOĞAN ÜRGÜP: "BAŞKANLIĞI ADAY OLMAMDAKĐ TEMEL
NEDENLERDENR BĐRĐ DE TARĐHĐ YAPILARIN KORUNABĐLMESĐYDĐ"
Bin yıllık tarihle Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini barındıran Sivas'ta birçok yapının 50
yıllık süreç içerisinde önemini kaybettiğini üzülerek aktaran Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,
göreve gelmesinin asıl nedenlerinden birinin eski yapıları korumak olduğunu kaydetti.
Göreve geldikten sonra 4 ayrı eserde çalışma başlattıklarının altını çizen Ürgüp, "Sivas açısından
Çorapçı Hanı'nın manevi değeri çok yüksektir. Bu Çorapçı Hanı'nın restorasyonu projesi ile ilgili ödül
aldık. Çalışmaların başlayarak önümüzdeki bahar ayında tamamlanmasını planlıyoruz. Göreve
geldikten sonra 4 ayrı eserde çalışmalara başladık. Son 50 yıl içerisinde Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet eserleri önemini kaybetti. Önemli bir kısmı taş haline geldi. Biz kalanları korumaya
çalışıyoruz ve bunun için çok önemli faaliyet yürütüyoruz. Başkanlığa aday olmamın temel
nedenlerden biride tarihi eserlerin korunmasıydı. Biz ciddi bir şekilde ekimizle birlikte bu çalışmaları
yürütüyoruz ve artarak bu çalışmaları daim ettireceği" diye konuştu.
YOZGAT BELEDĐYE BAŞKANI YUSUF BAŞER: "YOZGAT TARĐH VE KÜLTÜR KENTĐ"
Yozgat'ın tarih ve kültür kenti olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Başer, "Biz tarihi
mirasımızın restorasyonuyla onları gelecek nesillere aktarılması ile alakalı çalışmalarımız oldu.
Restorasyonunu tamamladığımız Hayri Đnal Konağı ve Çabanoğlu Büyük Cami'nin çevre düzenlemesi
ile alakalı Yozgat Belediyesi olarak bir teşekkür plaketi aldık. Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mehmet
Özhaseki'yebu manada sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.
Kentte bulunan eserlerin eskiden gerektiği gibi sahip çıkılmadığı yönünde serzenişte bulunan
Belediye Başkanı Başer, "Yozgat tarih ve kültür kenti olmasıyla birlikte turistlik alanlarda önemli bir
ilimiz ana malesef eskiden gerektiği gibi sahip çıkılmamış. Rant ve ekonomi gibi nedenlerle yıkılma
aşamasına gelmiş eserlerimiz var. Biz göreve geldiğimizde bütün eserlerimize sahip çıkmaya
çalışıyoruz. Bu kapsamda gelecek nesillere aktarılması yönünde gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz"
diye konuştu.
KIRŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANI YAŞAR BAHÇECĐ: "TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ'NĐN 10. YILINI
KUTLUYORUM"
Tarihi Kentler Birliği'nin 10. yılını kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,
birliğin belediyeler için çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Bahçeci, "Tarihi kentler Birliği

özellikle tarihi eser bilincinin oluşmasına çok önemli katkı sağlayan bir birliktir. Önemli rehberdir. Birlik
Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi bu konuda tebrik ediyorum. Şehir içerisinde bulunan Ahi Evran'ın
proje çalışması, eski eserler, çarşı ve meydanlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Đnşallah kısa
sürede bunları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Ahilik kutlamalarına değinen Başkan Bahçeci, kutlamaların 11 Ekim'de başlayacağını söyledi.
Başkan Bahçeci, "Ahilik kutlamaları ile alakalı şehrimizde de 1 hafta boyunca çok önemli etkinlikler
yapılacak. Çeşitli kitaplar yayınlanacak, sempozyumlar, konferanslar, konserler olacak. Bakanlar,
Milletvekilleri gibi çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, tüm Türkiye'de ki
vatandaşımızı Kırşehir'e bekliyorum" diye konuştu.
BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANI MEHMET ÖZMEN: "TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ, TAŞA
BAKIŞIMIZI DEĞĐŞTĐRDĐ"
Birliğin önemine değinen Kayseri'nin Bünyan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özmen, "Birlik, bizim
taşa bakışımızı değiştirdi" diyerek sözlerine başladığı konuşmasında, "Çok farklı gözle bakmamızı
sağlayan önemli bir birlik. Başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet
Özhaseki'nin yapmasının ayrı bir önemi var. Tüm yerel yönetimlerde en önemli unsur; tarihi dokuya
bakışımızın değişmiş olması. O güzel yapının bizden sonraki kuşaklara iletilmesi adına çok önemli bir
birlik" şeklinde konuştu.
KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY KAYSERĐ'DE
Kayseri'de Tarihi Kentler Birliği'nin kuruluşunun 10. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde
gerçekleştirilen "Koruma Projeleri Özendirme" yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Kayseri Büyükşehir ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen programa Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanlarının yanı sıra Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı. Düzenlenen programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin 6 bin yıl geriye giden tarihi ile
en kadim şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek "50 kurucu üye ile Osmanlı'nın başkenti Bursa'dan
yola çıkan ve bugün
Türkiye'nin en katılımcı ve atılımcı misyonunu üstlenen Tarihi Kentler Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü
kutluyoruz. 10 yılda çok güzellikler yaşadık. Aramıza kara kedi sokmadık, sokmayacağız. Biz istedik ki
çalışma yönetimimizle üretim anlayışımızla iş tutuşumuzla Türkiye'ye bir şeyler anlatım. Biz tarihten
ders alalım çıkmazların önünü keselim. Bir yönetim modeli kuralım. Bu kurum her kesime bir şeyler
söylesin. Farklılığın nasıl zenginlik olarak gösterilebileceğini gösterelim istedik. Bu yapı bu haliyle
kurulmuştu. Kimse bu yapıyı bu ekseninden çıkartamaz. Birliğimiz ne topluma ne de devletine yük olan
bir kurum olmadı. Sürekli pozitif enerji üreten bir kurum haline geldik. Bu şekilde de devam edeceğiz
"dedi.
Tarihi Kentler Birliği'nin 10. yıl sunumuna katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tarihi
Kentler Birliği toplantılarına katıldığında ufkunun genişlediğini hissettiğini belirterek "Türkiye için tarihi
bir dönemde Kültür ve Turizm Bakanı olduğumu hissediyorum" dedi.
Günay konuşmasında, "Türkiye'nin siyasal bakımından çeyrek yüzyılını yaşadığım için
anlatabileceğimi düşünüyorum. Benim çok sevdiğim güzel bir söz vardır. Hayat ileriye doğru yaşanır
ancak geriye bakarak anlaşılır. Tarihi Kentler Birliği kurulalı 10 yıl geçmiş. Belki 100 yıllık bir alana
mercek tuttu. Çeşitli nedenlerle ihmal edilmiş, tahrip edilmiş, kötü kullanılmış inanılmaz tarihi
eserlerimiz vardı. Şimdi birliğimiz geçmişe bakarak geleceği görmeye çalışıyor. 10 yıl içinde sadece
üye sayısı 50'den 300'e varmakla kalmamış, Anadolu'nun her tarafında sayı artmaya başlamış. Her
yerde tarihi olan yapıları yıkmama, tarihsel varlıklara sahip çıkma konusundaki bilinci Türkiye'nin dört
bir yanında yollarda gördüm. Tarihi Kentler Birliği 10 yıldan bu yana bu bilincin gelişmesini sağladı"
dedi.
"FONLARDAKĐ BĐRĐKĐMLERĐ BEKLETMEDEN KULLANIN "
Toplanan emlak vergilerinden yüzde 10 alarak bir fon oluşturulduğuna dikkat çeken Günay, "Bu çok
ciddi bir fon. Buradan belediye başkanlarına, valilerimize sesleniyorum. Bunun nemasını kullanmak
için bekletmeyin. Tarihi ve kültürel varlıklara hangi dönemden olduklarına bakmaksızın bizimdir diyerek
sahip çıkmaya çalışalım. Hangi dönemden, hangi inançtan, hangi uygarlıktan kalmış olursa olsun
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ne varsa hepsi bizimdir. Bunları geleceğe taşımak bizim
borcumuzdur" dedi.
Gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliğinin 10. yıl sunumu çerçevesinde TKB Koruma Projeleri
Özendirme Yarışması 2009 ödülleri Kültür ve turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8104
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Đkinci Ahmet'ini de kaybetti !
Kayseri Turan Mahallesinde, ehliyetsiz sürücünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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Kayseri'de, aşırı hız yaptığı iddia edilen ehliyetsiz sürücünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını
kaybetti. Acılı anne, yıllar önce yine 'Ahmet' adını verdiği ilk oğlunu da kaybettiğini belirterek, "Keşke
adını 'Ahmet' koymasaydım, onun ömrü de kısa oldu" diyerek gözyaşı döktü.
Kayseri'nin Turan Mahallesi Kemal Paşa Caddesi'nde meydana gelen kazada 4 yaşındaki Ahmet
Türküm, 18 yaşındaki Y.G.'nin hız merakı yüzünden canından oldu. Đddiaya göre, aşırı hız yapan Y.G.,
sokakta arkadaşlarıyla oynayan minik Ahmet'e çarptı. Bir başka otomobille hastaneye götürülürken
yolda hayatını kaybeden küçük Ahmet'in öldüğünü duyan anne Nuran Türküm, sinir krizi geçirdi.
Oğlu gözlerinin önünde trafik canavarına kurban giden acılı anne gözyaşlarına boğuldu. Feryatlarıyla
yürek dağlayan çaresiz anne Nuran Türküm, ilk oğlunun da adının Ahmet olduğunu söyleyerek, "Đlk
oğlumun adı da Ahmet'ti. Đlk Ahmet'imin ölümünden 10 yıl geçti. O sıralar 15 yaşında olan ilk Ahmet'im
de silahla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu. Bu acı yetmezmiş gibi bu olaydan birkaç sene sonra
ikinci oğlum Türkay (22) lösemiye yakalandı. Onun lösemi olduğu günlerde ben küçük oğlum Ahmet'e
hamileydim. Doktorlar, 'Yeni doğacak çocuğunuz, oğlunuzun iyileşmesine yardımcı olacak. Yeni
doğacak çocuğunuzdan alacağımız iliği oğlunuza vereceğiz. Đlik büyük ihtimal tutacak ve oğlunuz
iyileşecek' dediler. Ama oğlum çok şükür ilik nakline gerek kalmadan lösemiyi yendi" diye konuştu.
"KEŞKE ADINI 'AHMET' KOYMASAYDIM, ONUN ÖMRÜ DE KISA OLDU"
Đlk oğlu Ahmet'in ölmesinden sonra kayınpederinin isteği üzerine son oğlunun da adını 'Ahmet'
koyduğunu belirten anne Nuran, "Đlk oğlum Ahmet'in ölümünün ardından yıllar geçti. 5 yıl önce küçük
Ahmet'im dünyaya geldi. Kayınpederim, 'Torunum Ahmet e doyamadım. Bu oğlunun adını da 'Ahmet'
koy. Đlk Ahmet'in yaşayamadığı ömrü yaşasın, uzun ömürlü olsun' dedi. Biz de 'Ahmet' koyduk.
Yavrumun adını 'Ahmet' koymasaydım. Yavrumun ömrü çok kısa oldu. Allah'ım bu Ahmet'imi de
erkenden aldı. Yüreğim yanıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
Eşi Karabey Türküm'ün yurt dışında işçi olarak çalıştığını söyleyen anne Nuran, "Ey Karabey! Ne
kadar da kara bahtın varmış. Đkinci Ahmet'imizin acısını da gördük. Yavrum sanki öleceğini biliyordu.
Birkaç gün önce yanıma gelip, 'Anne ben öleceğim' dedi. Ben de çok kızdım. 'Bir daha böyle bir şey
söyleme' dedim. Ama öleceği oğlumun içine doğmuştu. Evim bomboş kaldı. Bütün neşemiz bitti.
Ahmet'im acılı doğdu, acılı öldü" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8105
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Dördüzlere bakmakta zorlanıyor !
Yahyalılı Tezcan ailesi, 3. bebeklerinin dördüz doğmasıyla geçim derdine düştü.
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Kayseri'de 2 çocuk sahibi olan Tezcan çifti, kavuştukları dördüz bebekleriyle sevinçten adeta havalara
uçarken diğer yandan artan masraflar nedeniyle kara kara düşünmeye başladı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Çubuklu köyündeki iki göz odada yaşamını sürdüren Tezcan ailesi,
kavuşmayı hayal ettikleri 3. bebeklerinin dördüz doğmasıyla geçim derdine düştü. Lisede öğrenim
gören Ayşenur ile Đlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Zeynep isminde 2 çocuk sahibi olan 40 yaşındaki
anne Fatma Tezcan'ın hamileliyle baba Mustafa Tezcan (48) adeta sevinçten havalara uçtu. Üçüncü
çocuklarının olacağı yönünde hazırlıklara başlayan Tezcan ailesi, hastanede bebeklerinin dördüz
doğacağını öğrenince şaşkına döndü.
Dünyaya gelen dördüz bebekle birlikte 650 TL emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Tezcan ailesi,
günlük 53 TL mama ve bez masrafı çıkınca zor günler geçirmeye başladı. Dördüz bebekle masrafların
maaşını bile geçtiğini söyleyen baba Mustafa Tezcan, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'her
aileden en az 3 çocuk' sözünden hareketle 2 kız çocuğumuza kardeş yapma kararının ardından
eşimin hamileliğine çok sevindim. Üçüncü çocuğumuz olacak derken Allah bize dördüz bebek verdi.
Binlerce şükürler olsun hepsinin sağlığı çok iyi ancak gelen bebeklerle birlikte masraflar emekli
maaşımı bile geçti. Şu günlerde 4 aylık olan bebeklerimizin masrafı bizi maddi açıdan sıkıntıya
düşürdü. 650 TL maaşla geçiniyorduk ancak sırf bebeklerin mama ve bez masrafı toplam bin 600 TL'yi
buluyor" dedi.
MAMAYI VERESĐYE ALDIĞI ĐÇĐN 2 BĐN 500 TL BORÇLANDI
Tanesi 18 TL olan mamanın günlük tüketildiğini belirten baba Mustafa Tezcan, "Eczaneye 2 bin 500
TL borcumdan ötürü ister istemez artık eczacıdan istemeye utanıyorum. Bebeklerin masrafı
konusunda Yahyalı Belediye Başkanı ve özellikle Kaymakam Bey'e durumumu izah ettim ancak
yardımcı olmadılar. Kaymakam Bey'in, 'Akrabalarınızdan yardım alan varsa ondan 100 TL'sini
keseyim size vereyim. Yoksa para yok' demesiyle talebim geri çevrildi. Artık ne yapacağımı
bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sonsuz saygı ve selamlarımı iletiyorum. Đnşallah bize
yardımcı olurlar" diye konuştu.
Köyde iki odalı evde yaşamını sürdürdüklerini söyleyen 40 yaşındaki anne Fatma Tezcan,
"Kayınvalidemin evinde kalıyoruz. Odanın birinde kayınvalidem, diğerinde ise biz çocuklarımızla
kalıyoruz. Sağlıksız ortamdan kurtulmak adına yardım talebi ile alakalı girişimlerimiz oldu ancak
sonuçsuz kaldı" diye konuştu.
Dünyaya gelen dördüz kızlara 'Aleyna', 'Nisa', 'Melike' ve 'Münevver' isimlerini koyduklarını kaydeden
Fatma Tezcan, "Đnşallah çaresizce kaldığımız bu durumdan yardımlar sayesinde rahatlarız. Çok büyük
maddi sıkıntılar içerisindeyiz" şeklinde konuştu.
Dördüz torun sahibi olmanın ayrı bir mutluluğu olduğunu ifade eden babaanne Eşe Tezcan, "Evleri
olmadığı için 2 göz odada kalan torunlarımın temiz bir ortamda yaşaması adına yardım talep ediyoruz"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8106
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Camiler resmi kurum değildir !
Bardakoğlu: Din adamlarının lojmanları, cami müştemilatı içinde olmamalı. Halkla iç içe olup komşuluk münasebetleri olmalıdır.
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Bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Diyanet Đşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Bardakoğlu, Vali Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret etti. Burada konuşan Prof. Dr. Bardakoğlu,
Kayseri'de diyanet işleri ile ilgili yatırımları önemsediklerini söyledi. Kayseri'nin sahip olduğu ilim
kültürünü diğer insanlara yansıtması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bardakoğlu, "Avrasya
coğrafyasında bizim kıvamımızda din eğitimi almak isteyenlere okul olmak istiyoruz. Avrasya'dan
gelen din adamlarına Kayseri'deki eğitim merkezimizde ev sahipliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda
Kayseri'deki Germirli Đmam Hatip Okulu'nda da 450 Afrikalı genci dini konuda eğitiyoruz. Önemli olan
tesislerimizin içini doldurmak, kendi kıvamımızda din eğitimi ve hizmeti vermektir" dedi.
Kürtçe Kur'an çalışmaları ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Bardakoğlu, "Biz 72 milyonun
diyanetiyiz. O çalışmaların her biri kendi kıvamında yürür. Herkesin yanında olmaya, Đslam'ın aydınlık
mesajını ulaştırmaya çalışıyoruz. Kürtçe Kur'an konusunda da yeri ve zamanı gelince açıklama yapılır"
diye konuştu.
Prof. Dr. Bardakoğlu, ziyaretinin ardından eski çevre yolu üzerinde 1 milyon 300 bin TL'ye mal olması
planlanan Kocasinan Đlçe Müftülüğü binası, cami ve kuran kursunun temel atma törenine katıldı.
''TOPLUMUN SOSYAL HAYATINDA OLAN KANAAT ÖNDERLERĐYĐZ"
Burada konuşan Prof. Dr. Bardakoğlu, "Camiler resmi bir kurum değildir. Diyanet Đşleri bile sivil bir
karakterdir, resmi karakter değildir. 100 bini aşkın din adamımızı sivil hayatın önderleri olarak
görüyoruz. Din işlerinin devlet bürokrasinden uzak tutulmasının amacı budur. Daha halkla iç içe, onları
anlayan ve çare olmaya çalışan bir sivil kurum olmak istiyoruz ve bunu giderek daha öne çıkaracağız.
Din adamlarının lojmanları, cami müştemilatı içinde olmamalı. Halkla iç içe olup komşuluk
münasebetleri olmalıdır. Din hizmetleri sadece ezan ve namazdan ibaret olmamalı, caminin dört
duvarı arasında olmamalıdır. Din hizmeti, hayatımızın 24 saatini kaplayan bir çağrıdır. Din görevlimiz
sadece namaz kıldıran değil, toplumun içinde olan, çevre bilincini, temizliği aşılayan gönül doktoru
olmalıdır. Artık biz imamlarımızı din görevlilerimizi, filanca caminin din görevlisi değil, o bölgenin,
mahallenin din adamı olarak görmek istiyoruz. Biz kucaklamak, kucaklatmak istiyoruz. 72 milyonun
hepsini içimize almalıyız.
Siyasi, etnik kökeni, kılığı kıyafeti bizim için önemli değildir. Bizim için Allah'ın kulu olması yeterlidir"
dedi.
Toplumdaki bütün insanları insan olduğu için sevmenin toplumsal barışı sağlayacağını vurgulayan
Prof. Dr. Bardakoğlu, ''Türkiye'de Hıristiyanların kendi kiliselerinde ibadetlerini etmeleri, bizim ali
cenaplığımızın bir örneğidir. Biz bunu, geleneğimizin bir parçası, dinimizin bir gereği olarak görüyoruz.
Đnsanlar hangi dini inanışta olursa olsun ibadetlerini yapabilme özgürlüğü olmalıdır. Dini özgürlüklerin
gelişmesi ve genişlemesi, toplumsal barışın da kaynağıdır. Baskı sadece ve sadece ikiyüzlü insanların
sayısını artırır. Baskı kurarak değil, insanları bağrımıza basarak toplumsal barışı sağlayabiliriz. 72
milyonun Diyanet Đşleri Başkanlığı olmak demek, herkese gönül dünyamızı açmak, herkesi
kucaklamak demektir'' ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Prof. Dr. Bardakoğlu ile Vali Mevlüt Bilici, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız, eski Diyanet Đşleri Başkan Vekili Necmettin Nursaçan ve Đl Müftüsü Şaban Đşlek, hizmet
binasının temel atma törenini gerçekleştirdi.
Daha sonra Boydak ailesi tarafından yaptırılan Hacılar Müftülüğü hizmet binasının açılışını

gerçekleştiren Prof. Dr. Bardakoğlu, hayırseverlik açısından dünyaya en güzel örneği sunan Kayseri
halkı ile her zaman gurur duyduğunu kaydetti. Yapılan konuşmalar ve verilen teşekkür belgesinin
ardından yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Prof. Dr. Bardakoğlu daha sonra kentten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8107
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Bazı konularda ön plandayız !
Mehmet Özhaseki, Tarihi Kentler Birliği'nin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempoyumda konuştu.
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Tarihi Kentler Birliği'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Tarihi Kentlerde Yönetim
Planları ve Yerel Katılım' konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.
Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen uluslararası sempozyuma; Kayseri Büyükşehir Belediye ve Tarihi
Kentler Birliği Başkanı Mehmet Özhaseki, Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği Başkanı Louis
Roppe, vali, belediye başkanı ve yardımcıları ile birlikte yaklaşık 800 kişi katıldı.
Burada konuşan Avrupa Tarihi Kentler Birliği Başkanı Louis Roppe, Türkiye'deki çalışmaların dikkat
çekici olduğunu söyleyerek, "Kültürel mirasın korunmasında aşamasında tüm toplumun katılımının
sağlanması gerekiyor" dedi.
"Türkiye'den alan yönetim plan örnekleri" konulu oturumda 'Edirne Selimiye Camii Külliyesi Alanı
Yönetim Planı' konusu ile ilgili açıklama yapan Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Namık
Kemal Döleneken, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası'nın aday listesine alındığını söyleyerek, "2005
yılında Edirne yönetimi ile iş birliği içinde çalışmalara başladık. Edirne, Batı ile Doğu arasında bir geçiş
noktasıdır. Zamanında Roma Đmparatorluğu bile burada eserler yapmış. Edirne bu konumuyla Türkiye
ve Avrupa arasında bir köprü konumunda" dedi.
Geçici kararların pek faydalı olmadığını dile getiren Döleneken, "Önemli olan sürekliliği sağlayacak
kararlar alınmasıdır. Süreliliği sağlayacak kararlar almanın yolunu bulmak da çok önemlidir. Ulusal ve
yerel birçok aktörler var. Onları mutlaka ciddiye almalıyız. Sivil yerli ve mahalli örgütler dikkate
alınmalı. Cübbemizi, unvanlarımızı bırakıp onlara karışmalıyız. Alanlık oluştururken bir başkanlık,
krallık yapmamalıyız" diye konuştu.
Tarihi kentlerin yönetiminin çok komplike bir durum olduğundan bahseden 'Kentlerde Bütünleşik
Yönetim Planları ve Yerel Katılım' konulu oturumun başkanı Brian Smith, "Yerel yönetimlerin bütün
sorunlara cevap vermesi gerekir. Kentlerde bulunan alanlarımızın çoğu yüzyıllar önce var olan şeylerin
zamanla gelişerek oluşmasından var oluyor. Tarihi miras çalışmalarına tüm vatandaşlar dahil
edilmelidir. 'HERO' projemiz, dünya çapında bir projedir. HERO, Tarihi Kentler Birliği çalışmasının
kısaltılmasıdır" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Mehmet Özhaseki, bazı
konularda ön planda olduklarını ifade ederek, "Bazı konularda ön planda olduğumuzu görüyorum. Ön
planda olmak ve yapılan çalışmalar beni ümitlendiriyor. Çalışmaların devam etmesini diliyorum"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8108
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Đskele çöktü : 2 yaralı
Talas'ta bina üzerine yalıtım yapan işçilerin kurduğu iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 363

Tarih

: 02 Ekim 2010 18:31

Kayseri'de bina üzerine yalıtım yapan işçilerin kurduğu iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Hayyam Caddesi üzerindeki Vatan
Apartmanı'na ses ve ısı yalıtımı yapmak için bina dışına kurulan iskele belirlenemeyen bir sebepten
dolayı çöktü. Đskele üzerinde bulunan işçiler Adem ve Erdal Gençarslan, iskele demirleri altında
kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Adem ve Erdal
Gençarslan, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Arkadaşlarının iskele üzerinde düşerek altında kaldığını gören 4 işçi ise olay yerinde şoka girdi. Polis
ekipleri olabilecek tehlikeye karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, şoka giren 4 kişi de Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından firma yetkilileriyle
irtibata geçerek, yaralanan işçiler hakkında bilgi verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8109
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Manisa'yı evinde dağıttık
Kayserispor Manisaspor'u Ömer ve Moritz'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Manisaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Kayserispor rakibini Ömer ve Moritz'in golleriyle 2-0 mağlup etti
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
6. dakikada ceza sahası içinde Manisaspor'un kullandığı en direkt serbest vuruşta meşin yuvarlak
barajdan döndü.
11. dakikada Manisasporlu Yiğit Đncedemir'in sağ kanattan meşin yuvarlağı içeriye ortaladı.

Makukula'nın vuruşunda top savunmadan geri geldi.
22. dakikada Kayserisporlu Moritz ceza sahasına çalımlarla girdi. Moritz'in vuruşunda top kaleci
Đlker'de kaldı.
28. dakikada Kayserisporlu Zalayet sol kanattan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı Ömer'le
buluşturdu. Ömer topu filelere yolladı ve Kayserispor'u öne geçirdi. 0-1
32. dakikada Manisasporlu Makukula'nın sol kanattan ortaladığı meşin yuvarlak savunmanın ters
vuruşu sonucu kaleci Hamidou'da kaldı.
37. dakikada Kayserisporlu Moritz ceza sahası dışında sert vurdu, top üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada Kayserisporlu Mehmet Eren'nin sol kanattan yaptığı ortaya ayağını uzatan Zalayet'ın
vuruşunda top dışarı çıktı.
55. dakikada Mehmet Eren sol çaprazda topla buluştu. Mehmet Eren'in sert vuruşunda top Đlker'de
kaldı.
70. dakikada ceza sahası içinde Manisasporlu Makukula'nın eline çarpan topta, mücadelenin orta
hakemi Özgür Yankaya yardımcısının da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada penaltı atışını kullanan Moritz meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Kayserispor'u 2
farklı üstünlüğe taşıdı. 0-2
88. dakikada Manisasporlu Kahe'nin ceza sahası dışından etkisiz vuruşunda kaleci Hamidou topu
rahatlıkla kontrol etti.
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Özgür Yankaya x, Nihat Mızrak xx, Mustafa Đspiroğlu xx
MANĐSASPOR: Đlker xx , Yiğit Đncedemir xx, Mehmet Güven xx, Sımpson xx, Isaac x (Gökhan xx),
Kalabane xx, Murat Erdoğan xx (Semavi dk. 85 ?) , Eren Aydın xx (Kahe dk. 67 x), Yiğit Gökoğlan xx,
Dixon xx, Makukula xx
YEDEKLER: Bulut, Burak, Momha, Ferhat
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hikmet Karaman
KAYSERĐSPOR: Hamidou xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Amisulashvili xx, Ufuk xx, Zalayet xx (Savaş
dk. 90 ?), Mehmet Eren xx, Jonathan Santana xx (Abdullah dk. 80 x), Moritz xx, Ömer xx (Ali Bilgin dk.
67 x), Önder xx
YEDEKLER: Volkan, Semih, Furkan, Mehmet Bezircioğlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOLLER: Ömer (dk.28), (Moritz) (dk. 71) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Mehmet Güven, Makukula (Manisaspor), Zalayet, Jonathan Santana (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8110
Erişim Tarihi: 25.10.2010

13 ton dinamit patlattılar !
Malatya-Kayseri Karayolunda yol çalışması nedeniyle 13 ton dinamit patlatılırken, yol ise 5 saat trafiğe kapandı.
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Malatya-Kayseri Karayolu üzerindeki duble yol çalışması nedeniyle 13 ton dinamit patlatılırken, yol ise
5 sata trafiğe kapalı tutuldu.
Malatya-Kayseri Karayolu'nun Darende ilçesinin Gümüşlüdere mevkiindeki duble yol çalışması
nedeniyle kaya parçalarının parçalanması için müteahhit firma 13 ton dinamit kullandı.
Dinamit patlatılması öncesinde bölgede trafik tamamen kesilirken, polis ve trafik ekipleri bölgede
yoğun güvenlik önlemleri alarak vatandaşları patlama sahasından uzak tuttu.
Patlama esnasında büyük bir ses çıkarken, havaya yüksele toz dumanı, çevreyi etkisi altına aldı.
Patlamanın ardından yol temizlenerek, kontrollü olarak trafik akışı verildi.
Çalışma nedeniyle Malatya-Kayseri Karayolu 5 saat trafiğe kapalı tutuldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8111
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Tutukluk yapan silah cinayeti önledi
Kıskançlık krizi geçiren bir kişi sevgilisini silahla vurmak istedi.
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Kıskançlık krizi geçiren bir kişi sevgilisini silahla vurmak
istedi. Silahın tutukluk yapması cinayeti önledi.
Đddiaya göre, sevgilisiyle birlikte yaşayan S.D.'nin (36), kıskançlık krizi geçirerek sevgilisi E.K.'yı
ruhsatsız silahıyla vurmak istediği ileri sürüldü. S.D., sevgilisini vurmak isterken silahının tutukluk
yapması ile E.K.'nın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. E.K.'nin olayı polise bildirmesi üzerine yakalanarak
gözaltına alınan S.D. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8113
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Altay : 2 K.Erciyes : 3
Kayseri Erciyesspor Đzmir deplasmanından 3 puan çıkardı.
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Kayseri Erciyesspor'un gollerini 22.akikada Kemal Dulda, 24. dakikada Bikoko ve 45.dakikada Özgür
Yıldırım attı. Ev sahibi Altay'ın golleri ise 51. dakikada Murat Hacıoğlu ve 57. dakikada Thernand
Bakouboula'dan geldi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8114
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Gülşah 6 gündür kayıp !
Kayseri'de 6 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Gülşah Yıldız'ın ailesi gözyaşları içinde kızlarını arıyor.
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Kayseri'de 6 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Gülşah Yıldız'ın ailesi gözyaşları içinde
kızlarını arıyor. Kaybolan kızına seslenen anne Firdevs Yıldız, “Kınalı kuzum her
nerdeysen bize haber ver” dedi.
Kayseri'nin Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nden 'Kırtasiyeye gidiyorum” diyerek
evden çıkan 17 yaşındaki Gülşah Yıldız'dan halen bir haber alınamıyor.
Kızlarının kaybolması sonrasında aramalara başlayan Yıldız ailesi, polis ekiplerinden de
yardım istediklerini ancak 6 gündür kızlarından haber alamadıklarını söyledi.
Kızı ile herhangi bir problemi olmadığını söyleyen baba Yusuf Yıldız, “Kızımdan 6 gündür
haber alamıyoruz. Arkadaşları ile de konuştuk. Emniyet arkadaşları ile görüştü ancak
kimse nerde olduğunu bilmiyor. Onun hayatından endişe ediyoruz. Kızımın sağ salim eve
dönmesini istiyorum” diye konuştu.
Anne Firdevs Yıldız ise gözyaşları içinde kızına seslenerek, “Kınalı kuzum her nerdeysen
bize haber ver. Başına ne geldiyse, neler yaşadıysan bizim için önemli değil. Biz seni her
şartta kabul ediyoruz. Senin hayatından endişe ediyoruz. Ne olur bize bir haber ver” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8115
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Aşırı hız ölüm getirdi
Özürlü sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
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Kayseri’de, özürlü sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada bir kişi hayatını
kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, özürlü Musa T.’nın (45) kullandığı 38 EZ 969 plakalı otomobilin,
Kayseri-Niğde karayolunun 23. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta
refüjde bulunan ağaçlara çarptığı ve takla attığı öğrenildi. Kazada, 38 yaşındaki Fatma
T.’nın otomobilin camından fırladığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Musa T., Mahir T. (70), Hacet T.(65)
ve 10 yaşındaki Mahir T.’nın yaralandığı ve yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8116
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Karısını bıçaklayarak öldürdü !
Talas'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri’de tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren bir kişi polis tarafından yakalanarak
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre,
Fatma A. (40) ile eşi Hasan A.’nın (47) ailevi nedenlerle tartışma çıktığı öğrenildi.
Bahçelievler Mahallesi 4. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Hasan A.’nın karısını 4
bıçak darbesi vurarak öldürdüğü bildirildi.
Yetkililer, yapılan araştırmada Hasan A.’nın eşi Fatma A.’ya boşanma davası açtığını
bildirirken, Hasan A.’nın yapılan sorgulama sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8118
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Kayserispor göz kamaştırıyor !
Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, istikrarlı futboluyla takdir topluyor.
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Spor Toto Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor,
istikrarlı futboluyla takdir topluyor.
Ligde 14 puan toplayan Kayserispor, Manisaspor deplasmanından aldığı 3 puan ile milli
maç arasına moralli girdi. Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA
muhabirine yaptığı açıklamada, Manisaspor karşısında Ömer ile penaltıdan Moritz'in
golleriyle aldıkları 3 puan ile ligte iyi konuma yükseldiklerini kaydetti.
Ortaköylüoğlu, "Đyi başladığımız ligde son iki haftada puan kayıpları yaşamıştık.
Hedeflerimiz doğrultusunda ligin formda takımlarından olan Manisaspor deplasmanından
galip gelmek istiyorduk ve bunu başardık. Takımımız özellikle maçın ilk 10 dakikasından
sonrasında, oyuna ağırlığını koydu, futbol adına yapılması gereken ne varsa bunu sahaya
yansıttı. Alının 3 puan kadar oynan futbolda bizi fazlasıyla memnun etti" dedi.
"KENDĐ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIMIZ 2 MAÇTAN ALINACAK SONUÇ ÇOK
ÖNEMLĐ"
Milli maç arasına moralli bir şekilde girdiklerini söyleyen Ortaköylüoğlu, "Milli karşılaşma
sonrası 8. hafta Sivasspor ve 9. hafta Beşiktaş ile kendi sahamızda oynayacağız.
Önümüzdeki haftalarda saha ve seyirci avantajımızı kullanırsak çok daha farklı bir
pozisyona geleceğimizden inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"TROĐSĐ LĐGĐN ĐLK YARISINA KADAR OLMAYACAK"
Trabzonspor karşılaşması sonrasında kronik rahatsızlığı sebebiyle rahatsızlanan başarılı
forvet oyuncusu James Troisi'nin Avustralya'da ameliyat olacağını kaydeden
Ortaköylüoğlu, "Cangale'nin ardından Troisi'de sakatlığı bizi üzdü. Bu hafta içi
Avustralya'ya gidecek olan Troisi, ameliyat olacak ve ligin ilk devresine kadar sahalardan
uzak kalacak. Öte yandan Hamza Çakır'ın sakatlığı var ancak milli maç arasına kadar
iyileşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8119
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Avukattan ilginç savunma
Maksat adam öldürme değildi. Sonuçtan kimse memnun değil. Đşin tadı kaçtı.
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Kayseri'de, domuz bağı ile bağlanarak işkence yapıldıktan sonra ölen Murat Yıldızhan'ın
katil zanlılarının son yargılanması yapıldı. Duruşmada, Hacı Y.'ın avukatı Vedat Özcan,
“Maksat adam öldürme değildi. Sonuçtan kimse memnun değil. Đşin tadı kaçtı” dedi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, öldürülen Murat Yıldızhan'ın
yakınları ile, tutuklu yargılanan sanıklar Hacı Y. ve Nusret Y. ile tutuksuz yargılanan Bekir
C. ve Gökhan K. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, Hacı Y.'nin avukatı Vedat Özcan, ceza evinde müvekkili ile 3 kez
görüştüğünü belirterek, “Kendisinden olayla ilgili olarak bilgi almakta zorlandım.
Amcasının oğlunun ölümünün acısını bizzat içinde yaşadı. Olay kasten adam öldürme
değil, kastı aşan etkili eylem olduğunu düşünüyoruz. Olay sırasında öldürme kasıtları
yoktu. Uyarıcı ve yola getirici eylem içindeydiler. Amaçlarını aştılar ama sonuçtan kimse
memnun değil. Đşin tadı kaçmış” diyerek, müvekkilinin kastı aşan eylem suçundan
cezalandırılmasını talep etti.
25'ER YIL 10'AR AY HAPĐS CEZASI
Avukatların savunmaları yapmasından sonra Nusret Y. ve Hacı Y.'nin son kez sözlerini
sordu. Nusret Y. ve Hacı Y. mahkemenin vereceği karara saygılı olduklarını bildirdi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında Nusret Y. ve Hacı Y.'ye kasten adam
öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, sanıkların duruşmalardaki iyi
halleri göz önünde bulundurularak 25 yıla indirildi. Ayrıca Nusret Y., HacıY., Bekir C. ve
Gökhan K.'ya olay günü konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 1 yıl hapis cezası verildi.
Bu ceza da, sanıkların duruşmalardaki iyi durumları nedeniyle 10 aya indirildi.
25 YIL KARARINI AZ BULDULAR
Talas ilçesinde meydana gelen olayda Murat Y.'yi bir bağ evine götürerek domuz bağı ile
işkence ettikleri ve öldürdükleri iddiasıyla yargılanan, Nusret Y. ve Hacı Y.'ye 25'er yıl
10'ar ay hapis cezası verilmesine maktül yakınları isyan etti.
Adliye çıkışında karara tepki gösteren, öldürülen Murat Y.'nin babası Şenel Y., “Biz bu
kararı temyize götüreceğiz. Bunların en ağır şekilde cezalandırılması lazım” diye bağırarak
verilen kararın az olduğunu ileri sürdü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8120
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Çıra Sanat Atölyesi
"Sanatın her alanı bir oyun bahçesidir" ilkesiyle ücretsiz kurs vererek,halka sanat sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Kategori

: Kültür-Sanat

Yorum Sayısı : 2
Okunma

: 123

Tarih

: 04 Ekim 2010 16:20

Kayseri'de bulunan Çıra Sanat Atölyesi, "Sanatın her alanı bir oyun bahçesidir" ilkesiyle
ücretsiz kurs vererek, halka sanat sevgisini aşılamayı hedefliyor.
Resim, şiir ve heykel eğitimi vererek insan hayatında önemli yer tutan sanatı halka
sevdirmek ve hayata farklı bakış açılarıyla bakabilmeyi öğretmek amacıyla çalışmalarını
sürdüren Çıra Sanat Atölyesi, sanat severleri ücretsiz kursa davet ediyor. Usta-çırak
ilişkisinden uzak, hiçbir öğreticiyi bünyesinde bulundurmayan Çıra Sanat Atölyesi, her
bireyin kendi içindeki sanatı ortaya çıkarmasını hedefliyor. Üretilen her çalışmanın
elemeye tabi tutulmadan sergilendiği atölyede, resim, heykel, şiir ve bağlama alanında
kurslar veriliyor.
Kişisel yetenekleri ortaya çıkarmak için zorlama ve baskıdan uzak bir tutum
sergilediklerini söyleyen Edebiyat öğretmeni ve Çıra Sanat Atölyesi Yöneticisi Uygur
Orhan, " Atölyemiz, atölye kavramının içerisine yerleşmiş usta-çırak ilişkisinden tamamen
uzak, hiçbir öğreticiyi bünyesinde barındırmayan, her giren bireyin sanatın her alanını bir
oyun bahçesi gibi görmesini ve bu bahçenin içinde kendi kurallarıyla oynamasını sağlayan
bir yapıdadır. Bu şekilde kimsenin kimseyi yadırgamadığı ve küçümsemediği özgür bir
çalışma ortamı hazırladık. Amacımız her bireyin, içindeki sanatçı kişiliğini ortaya
çıkarmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.
Hemen hemen her meslekten kişilerin sanatsal çalışmalar yapmak için başvuruda
bulunduğuna değinen Orhan, " Üniversitenin her bölümünden bu çalışmalar yapmak için
gelen arkadaşlarımız bulunuyor. Yalnızca öğrenciler değil, üniversite öğretim görevlileri
ve birçok vatandaş da sanatsal çalışma yapmak ve sergilemek için bizimle birlikte
çalışıyor. Önümüzdeki aylarda tüm çalışmalarını halkla buluşturmak için sergi açacaklarını
söyleyen Orhan, " Arkadaşlarımın yaptıkları tüm çalışmaları vatandaşlarımıza sergilemek
için 27-28 Kasım 2010 tarihini bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8121
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Emniyet Müdürünü küstürdüler
Polis Okulu açılışında kendisine ayrılan yere tepki gösteren Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, kokteyle
katılmadı.
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Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu 2010-2011 Akademik Eğitim Öğretim Yılı açılışı
nedeniyle düzenlenen törende kendisine ayrılan yerin şaşkınlığını yaşayan Đl Emniyet
Müdürü Cuma Ali Aydın, kokteyle katılmadı.
Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Seminer ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene;
Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, AK Parti
Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, Baro Başkanı Ali Aydın, Çevre
Orman Đl Müdürü Ali Rıza Baykan, şube müdürleri ile çok sayıda polis adayı katıldı.
Törenin yapılacağı salona gelen ve protokolde orta sıralarda oturan milletvekillerinin
yanındaki boş koltuğa yönelen Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, isminin en sonda
olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Polis adayları, açılış töreni çerçevesinde heyecan dolu
anlar yaşarken, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, kendisine ayrılan koltukta yalnız
başına oturdu. Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Şahin'in protokolün yanına
gitmesi yönündeki teklifini geri çeviren Aydın, etkinlik sonunda yapılan kokteyle de
katılmadı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Polis
Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 252 polis
adayı ile birlikte toplam 511 öğrencinin, eğitim-öğretim yılına bugün itibarı ile
başladıklarını söyledi.
Okul Müdürü Şahin'in konuşmasının ardından, Prof. Dr. Ali Toksarı tarafından polis
adaylarına ilk ders olarak anayasa değişikliği anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8122
Erişim Tarihi: 25.10.2010

3 bin öğrenciye kırtasiye yardımı
Kayserili hayırsever işadamı tarafından, ilköğretim okulundan 3 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.
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Kayserili hayırsever işadamı tarafından, ilköğretim okulundan 3 bin öğrenciye kırtasiye
yardımı yapıldı.
Kayseri'de bulunan yaklaşık 60 köy okuluna son 5 yıldır, zengin-fakir ayrımı yapmadan 3
bin öğrenciye kırtasiye ve kışlık giyim yardımı yapan Kayserili hayırsever işadamı Şaadet
Temel, "Tek amacımız öğrencilerin okullarını başarılı bir şekilde bitirerek, ailelerine ve
memleketlerine faydalı olmalarına katkıda bulunmaktır. Đleride bir gün bu öğrenciler
başka öğrencilere yardım edebilecek duruma geldiğinde, onlar da hayırlara vesile olarak
borçlarını ödeyebilirler" şeklinde konuştu.
Kırtasiye yardımı, Kayseri'nin Tomarza, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinden yaklaşık 60 köy
okuluna yapılmaya başlandı. Yardım yapılan okullardan biri olan Tomarza ilçesi Dadaloğlu
Đlköğretim Okulu müdürü Murat Önder, "Hayırsever iş adamımız Şaadet Temel,
okulumuza 4 yıldan beri kırtasiye ve çocuklar için ayakkabı ve kaban yardımı
yapmaktadır. Kendisine 5. yılında da yaptığı yardımlardan ötürü sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum" dedi
Dadaloğlu Đlköğretim Okulu öğrencileri de hayır sever iş adamı Şaadet Temel'e yardımları
için teşekkür ederden, yeni kırtasiye malzemeleriyle sevinçle derslere başladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8124
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Yahyalı'ya referandum teşekkürü
AKP Đl teşkilatının referandum sonrası teşekkür ziyaretleri Yahyalı ilçesi ile devam etti.
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AK Parti Đl teşkilatının referandum sonrası teşekkür ziyaretleri Yahyalı ilçesi ile devam
etti. Ziyarete Đl yönetimi ile birlikte AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’de katıldı.
Karayel, ilçe teşkilatında düzenlenen toplantıda anayasa değişikliği referandumda yüzde
85.9 evet oyu alan Yahyalı ilçe teşkilatına teşekkür ederek 2011’de yapılacak seçimlerde
de ilçede yakalanan istikrarı devam ettirmelerini istedi.
AK Parti Yahyalı Đlçe teşkilatında düzenlenen toplantıda konuşan Đlçe Başkanı Kemal
Şahin, "Referandumda ilçeler bazında en yüksek oy oranını almanın gururunu yaşıyoruz.
Referandum sürecinde özellikle ilçe kadın kollarımızın gayretli çalışmalarından dolayı
kendilerine teşekür ediyorum. Yüzde 86 evet oyu veren vatandaşlarımıza teşekkür
ediyoruz. Hayır diyen vatandaşlarımıza da demokrasiye sağladıkları katkılardan dolayı
teşekkür ediyoruz” dedi.
Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç’ta AK Parti iktidarı ile birlikte Yahyalının daha
kolay hizmet aldığını ve ilçede birçok eksiğin tamamlandığını söyledi ve ilçeye yapılan
bazı yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yayar Karayel ise anayasa referandumunda yüzde 85.9’luk oy
oranı ile tüm ilçeler arasında rekor kıran Yahyalı ilçe teşkilatına teşekkür etti. Karayel
2011’de yapılacak olan sivil anayasa çalışmalarından da bahsederek ilçe teşkilatına daha
demokratik bir ülke için gayretli çalışmalarının devamını diledi. Karayel, “Türkiye
demokratikleşiyor. Demokratikleşmeye devam ediyor, sivil bir anayasayla bu taçlanacak.

Önümüzdeki seçimlerde ister benimsesinler ister benimsemesinler bütün siyasi partilerin
birinci gündem maddesi mutlaka sivil anayasa olacaktır. Bunu şimdiden MHP, CHP ve BDP
dahil olmak üzere sahiplendiler. Bizim zaten bir taslağımız vardı. Bu taslak üzerinde
yapılacak iyileştirmelerden sonra meclise gelecek. Biz AK Parti olarak istiyoruz ki bu
çalışma bir uzlaşma ile olsun. Çünkü anayasalar milletin mutabık kaldıkları metinlerdir.
Eğer birlik beraberlik içinde sivil bir anayasa yapabilirsek, bundan sonra savaş ve ihtilaller
sonrasında yalpan anayasalardan kurtulmuş oluruz. Zaman içinde her şey yenileniyor,
zamanla ihtiyaca cevap veremiyorsa anayasalarda yenilenebilir. Bunlar Allah’ın koyduğu
mukaddes metinler değil kulların yazdığı maddelerdir. Devletin birlik beraberliğini ve
üniter yapısının bozulmaması şartıyla her türlü değişiklik yapılabilir” dedi.
Toplantının sonunda AK Parti Đl Başkan Yardımcısı Bülent Ünsal, referandumda
sağladıkları başarı nedeniyle tüm ilçe teşkilatı adına AK Parti Yahyalı Đlçe Başkanı Kemal
Şahin’e teşekkür belgesi verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8125
Erişim Tarihi: 25.10.2010

15 bin yumurta dağıtılacak !
'Dünya Yumurta Günü' etkinlikleri kapsamında Kayseri'de bilim adamları tarafından 15 bin yumurta dağıtılacak.
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'Dünya Yumurta Günü' etkinlikleri kapsamında Kayseri'de bilim adamları tarafından 15
bin yumurta dağıtılacak.
Erciyes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Dünya Yumurta Günü etkinlikleri
kapsamında Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği
tarafından 'Kümes Hayvanları Kongresi' yapılacağı bildirildi. Kongrede Türkiye ve dünyada
tavukçuluk, organik tavukçuluk, yem katkı maddeleri, yem işleme teknolojileri, kanatlı
besleme ve yetiştirmede güncel gelişmeler, kanatlı genetiği, alternatif kümes hayvanları
üretim sistemleri, hayvan refahı, alternatif yem kaynakları, GDO'lu yemlerin kullanımı,
beslemeye bağlı problemler, kümes hayvanları ürünleri işleme, kanatlı sektörüne
uygulanan destekler ve örgütlenme ve biyogüvenlik gibi konuların ele alınacağı belirtildi.
07-08 Ekim 2010 tarihinde ERÜ Türkan -Tuncer Hasçalık Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılacak kongreye Memorial Hastanesi Kalp Damar
Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği
Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları yanında Türkiye Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri ve Veteriner
Fakülteleri öğretim üyeleri ile tavukçuluk sektörünün önemli kuruluşları ve
temsilcilerinin katılacağı duyuruldu.
Öte yandan 08 Ekim 2010 Cuma günü, saat 15.30'da, Hunat Hatun Camii yanındaki
Migros Mağazası önündeki alanda 'Dünya Yumurta Günü' etkinlikleri kapsamında
kongreye katılan Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Bingür Sönmez, Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay

ve diğer katılımcı bilim adamları tarafından vatandaşlara 15 bin adet yumurta
dağıtılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8126
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Anadolu'yu yeniden fethederiz !
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Ani harabelerinde kılınan Cuma namazını değerlendirdi.
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'nin Kars'ta bulunan Ani Harabeleri'ndeki Fethiye caminde namaz kılınması
ile ilgili olarak, "'Genel Başkanımız Devlet Bahçeli aslında orada Anadolu'yu yeniden
fethederiz mesajını verdi'' dedi.
MHP Đl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Korkmaz, geçtiğimiz hafta
Kars'ta Ani Harabeleri'ndeki Fethiye Cami'nde kılınan Cuma namazı ile ilgili
değerlendirmede bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında kamuoyuna yansıyan bazı
haberler hakkında konuşan Korkmaz, yapılan gezi süresince MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin topluma mesajlar verdiğini ancak bazı basın kurum ve kuruluşlarının bunu
farklı değerlendirdiğini söyledi.
Fethiye Cami'nde seccade bulunmadığına dikkat çeken Korkmaz, gece saatlerinde halı
yerleştirildiğini ifade etti. Korkmaz, "'Liderimiz Devlet Bahçeli seçim startını Sultan
Alparslan'ın cuma namazı kıldığı yerde vermiştir. Aslında Genel Başkanımız burada
Anadolu'yu yeniden fethederiz mesajını vermiştir" diye konuştu.
Son olarak Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'in tutuksuz yargılanması kararı
hakkında açıklamada bulunan Korkmaz, "Belediye Başkanı Mehmet Özmen ile hukuki bir
süreci takip ettik. Başkan Özmen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugüne
kadar AK Partili belediye başkanları hakkında açtığımız davalar sümen altında kalıyor.
Fakat gözümüz AK Partili belediye başkanlarının üzerinde olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8127
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Anne kucağından düşen çocuk yaralandı
Kayseri'den kısa kısa haberler..
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ANNE KUCAĞINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI
Kayseri'de anne kucağından düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuzlar mahallesindeki evlerinde anne kucağından kafası üzerine
düşen 1 yaşındaki Defne E. ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ilk
müdahalesi yapılan Defne E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Defne E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- ELEKTRĐK AKIMINA KAPILAN ÇOCUK YARALANDI
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sümer mahallesi 2. cadde de 5 yaşındaki
Salih G. evlerinin arka tarafında bulunan elektrik panosundaki kabloya temas etmesi
sonucu elektrik akımına kapıldı.
Ailenin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Salih G.'nin hayati tehlikeyi
atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- ĐNŞAATTAN DÜŞEN ĐŞÇĐ YARALANDI
Kayseri'de çalışırken inşaatın 1. katından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lokman caddesinde bulunan bir inşaatta çalışan Müjdat K. (37) 1.
kattan dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Eğitim
ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Müjdat K.'nın sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8128
Erişim Tarihi: 25.10.2010

ERÜ'de başörtüsü sorunu yok !
YÖK kararının ardından Erciyes Üniversitesi'nde başörtülü öğrenciler derslerine hiçbir sıkıntı yaşamadan
rahatlıkla girdi.
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Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) kararının ardından Erciyes Üniversitesi'nde başörtülü
öğrenciler derslerine hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla girdi.
YÖK'ün üniversitelere kılık kıyafetle ilgili gönderdiği yazının ardından derslerine hiçbir
sıkıntı yaşamadan giren Erciyes Üniversitesi öğrencileri, alınan kararla mutlu olduklarını
dile getirdiler. Özellikle Đlahiyat Fakültesi'nde çoğunlukta olan başörtülü öğrenciler, geç de
olsa alınan kararın sevindirici olduğunu belirttiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8129
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Đhbar mektubu asılsız çıktı!
Kaybolan çocukların organ mafyası tarafından kaçırıldığına ilişkin yazılan ihbar mektubu asılsız çıktı.
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KAYSERĐ’de geçen yıl Ramazan Bayramı’nda şeker toplamaya çıktıktan sonra kaybolan
çocukların organ mafyası tarafından kaçırıldığına ilişkin Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’nde
kalan mahkum N.A. tarafından yazılan ihbar mektubu asılsız çıktı.
N.A.’nın, kendisinin yakalanması için polise yardım eden ağabeyi, diş teknisyeni N.A.’dan
intikam almak için böyle bir yola başvurduğu belirlendi.
Sivas Cezaevi’nde hükümlü N.A.'nın, Kayseri’de geçen yıl Ramazan Bayramı’nın 2’nci
günü şeker toplamak için evlerinden ayrılan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin ve 6 yaşındaki

kardeşi Dilruba Tekin ve aynı sitede oturan 11 yaşındaki Türkan Ay ile ilgili olarak yazdığı
ve cezaevinden Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne göndermek istediği, ‘Çocukları organ
mafyası kaçırdı. Đç organlarını da aldıktan sonra Fırat nehrine attı” yazılı ihbar mektubu
asılsız çıktı. N.A.'nın, ağabeyi N.A.’dan intikam almak için böyle bir yola başvurduğu
belirlendi.
SAVCI CEZAEVĐNDE ĐFADESĐNĐ ALDI
1 Ekim’de olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden gelen
ekipler N.A.'nın 1.5 saat süreyle ifadesini aldı. Đfadesinde N.A., “Sahte diş hekimliği
yaptığım için 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezam vardı. Polis tarafından aranıyordum. Bu
sırada ağabeyim beni polise ihbar ederek yakalanmama sebep oldu. Yakalandıktan sonra
Sivas Cezaevi'ne gelerek yatmaya başladım” dedi.
Ağabeyinin çocukları kaçırdığına ilişkin iddiaları da cevaplandıran N.A., “Diş teknisyeni
olan ağabeyim N.A. kayıp olan çocuklara yakın mahallede oturuyordu. Bu durumdan
dolayı bu olayı ağabeyimin gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü altına yeni son model
bir araba almış. Zannedersem bu çocukları ağabeyim kaçırdı” diye konuştu.
Olayı inceleyen ekipler, N.A.’nın ağabeyinden intikam almak için böyle bir iddiada
bulunduğunu belirlerken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8130
Erişim Tarihi: 25.10.2010

En pahalı kırmızı biber kurutma alanı
Kadir Has Stadyumu açık otopark alanı zeminini kırmızı biber kurutma alanı olarak kullanılıyor.
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Kayserili kadınlar kışlık kırmızı biberlerini yerlerde kurutmaya başladı. Bazı kadınların
kırmızı biberlerini kurutmak için alışılagelmişin dışında farklı bir yol denemeleri ise ilginç
görüntülere sahne oluyor.
KADĐR HAS STADYUMU AÇIK OTOPARK ALANI BĐBER KURUTMA ALANI OLDU
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’na yakın bölgede ikamet eden
kadınlar, kırmızı biberleri kurutmak için Kayseri takımlarının müsabakalarının olmadığı
haftalarda açık otopark alanını kullanıyor. Türkiye’nin en modern spor komplekslerinin
başında gelen Kadir Has Stadyumu açık otopark alanı zeminini kırmızı biber kurutma alanı
olarak tercih eden bazı kadınların bu uygulaması stadyumu ziyarete gelen misafirlerinde
şaşkın bakışlarına yol açıyor.

Kadir Has Stadyumu yakınlarında oturan mahalle sakinleri ise sonbahar mevsiminde açık
ve güneş gören alanın zor bulunması sebebiyle kadınların bu yola başvurduklarını
belirtiyorlar. Küçük çocuklar ise asfalt zeminde serilen bezlerin üzerinde güneşte
kurutulmaya bırakılan kırmızı biberlerin etrafında oyun oynayarak zaman geçirmeye
çalışırken renkli görüntüler oluşturuyor.
Kurutulan kırmızı biberler, kurutma işleminin ardından hem kıyma makinelerinde
çekilerek evlerin pul biber ihtiyacını karşılamak amacıyla hem de kış aylarında yapılan
yemeklere ilave edilerek yemeğin lezzetini artırmak için kullanılıyor.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8131
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Domates ve et el yakıyor !
Domates ve ette son dönemdeki durdurulamaz fiyat artışı lokanta işletmecilerini kara kara düşündürüyor.
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Domates ve ette son dönemdeki durdurulamaz fiyat artışı lokanta işletmecilerini kara kara
düşündürüyor. Özellikle domates fiyatının son 10 gün içerisinde 3 kat artması nedeni ile oluşan maliyet
artışı esnafı çok zor durumda bırakıyor. Lokantacı esnafı domateste yaşanan bu olumsuz
gelişmelerden çok kötü etkilendiklerini belirtirken hükümet görevlilerinin ve üretici birliklerinin acil
önlem alması gerektiğini belirtiyorlar.
Son günlerde Kayseri’de ‘Doyuran Kampanya’ ile adını duyurmaya çalışan lokantacı esnaflarından
Lezzet-i Ala Cafe&Restoran Đşletme Müdürü Barış Yolci, ve Izgara Ustası Engin Yolci domates ve ette
yaşanan aşırı fiyat artışından dolayı işletme maliyetlerinin yüzde 30-35 artış gösterdiğini belirtti.
Đşletme Müdürü Barış Yolci,” Lokantacı esnafı olarak her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Bırakın kar
etmeyi işletme giderlerini karşılayabilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz. Domatesi 10 gün öncesine
kadar kilosunu 1 TL ye temin ederken bugünlerde kilosunu 2,5-3 TL ye temin edebiliyoruz.
Mutfağımızda domatesin kullanılmadığı bir yemek yok diyebilirim. A dan Z ye yaptığımız her yemek,
kebap ve salatada domatesi mutlaka kullanmak zorundayız. Örneğin; ezme ve çoban salatada,
ızgaraların yanında ve Đskender tabağının üzerinde köz halinde, pide çeşitlerinin içerisinde, soğuk
salata çeşitlerinin içerisinde, bazı yemeklerimiz de görsellik açısından süsleme yaparken kullanıyoruz.
Domatesi bugünkü fiyatlarıyla almaya korkar olduk. Đnanın domates etten daha kıymetli hale geldi.
Gözümüz gibi saklıyoruz. Önceden kırmızı ve beyaz etimizi itina ile saklardık, ama şimdi bu itinayı
domates içinde göstermeye başladık. Domates fiyatlarındaki aşırı artışı mümkün olduğu kadar
müşterilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Bu artış başta turizm sektörünü ve lokantacılık sektörünü
olumsuz etkiliyor. Çünkü domates, kalem biber gibi sebzelerin günlük değişen fiyat artışlarında
maliyetlerimiz aniden yükselebiliyor. Ama biz yemek fiyatlarımızı günlük yükseltemiyoruz. Önceden
belirlemiş olduğumuz fiyatlarımız ne ise o fiyatı müşterimize uyguluyoruz. Dolayısı ile bu fiyat
artışlarındaki doğan maliyet artışlarını hep sinemize çekiyoruz. Domatesin aşırı artışının durdurulması

yönünde üreticiler birliği ve hükümet yetkililerini göreve çağırıyoruz. Turizm ve lokantacılık sektörü
zaten sürekli kan kaybeden bir sektör, gerekirse fiyatlar sübvanse edilmeli, eminim ki tüm lokantacı
esnafı da benimle aynı görüştedir. Domatesin aşırı artışı maliyetimizi yüzde 30-35 artırdı. Bu
sıkıntımızın sera ürünlerinin tezgahlara konması ile biraz hafiflemesini bekliyoruz. Đnşallah daha
öncesinde yetkililer bu konu ile gerekli tedbirleri alırlar” diye konuştu.
Lezzet-i Ala Cafe&Restoran Đşletme Sahibi Murat Demircioğlu ise tüm bu olumsuzluklara rağmen
hizmetlerini devam ettireceklerini belirtirken, işletmelerinde ’Doyuran Kampanya’ adıyla başlattıkları
ekonomik yemek kampanyasına Kayseri halkının gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
HABER: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8132
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Üniversiteli genç ölü bulundu
Öğrenci evinde kalan Faruk Karadaş sabah saat 09.00 sıralarında arkadaşları tarafından ölü bulundu.
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Kayseri'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Talas ilçesi Anayurt'ta 3 arkadaşıyla birlikte öğrenci evinde kalan
Faruk Karadaş (23), sabah saat 09.00 sıralarında arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Önceki akşam arkadaşlarına sabah erken kalkacağını söyleyen Faruk Karadaş, duş
aldıktan sonra uyumaya gitti.
Sabah saat 09.00 sıralarında arkadaşlarının Faruk Karadaş'ın odasına bakmasıyla,
üniversiteli gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın polise bildirilmesiyle üniversiteli
gencin cesedi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Faruk Karadaş'ın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mağaralı Köyü'nde yaşadığı ve Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi olduğu
öğrenildi.
Üniversiteli gencin ölüm sebebi araştırılıyorken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8133
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Toplu taşıma ücretlerine zam!
Tek binişlik bilet 1.50 liraya, aktarmalı bilet 1.60 liraya, öğrenci biletleri 1 liraya yükseltildi.
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Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karara göre
toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Alınan kararda, yeni yapılan zamla 1.35 lira olan tek binişlik bilet 1.50 liraya çıkartılırken,
aktarmalı bilet 1.50 liradan 1.60 liraya, öğrenci biletleri 85 kuruştan 1 liraya yükseltildi.
Çoklu kartlarda da belediye indirime gitme kararı alırken 2'lik biletler 2.80, 5'lik biletler 7
lira ve 10'luk biletler ise 14 liradan satışa çıktı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8134
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Kayıp kız bulundu !
Kırtasiyeye giderken bir otomobile bindirilip boğazına bıçak dayanarak kaçırılmış ve iki katlı bir eve hapsedilmiş.
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Kayseri'de 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek evden
ayrılan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Gülşah Yıldız, hastane
önünde bulundu.
Evladının kaçırıldığını söyleyen baba Yusuf Yıldız, "Günlerce bir evde nedensizce tutulan
kızımın psikolojisi bozulmuş. Polis, kızımı kaçıran 3 kişiyi arıyor" dedi.
Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nden 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 17
yaşındaki Gülşah Yıldız, bir daha eve dönmemiş, evladının hayatından endişe duyan ailesi
ise durumu polise bildirmişti.

Kızının Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunduğunu söyleyen baba Yusuf Yıldız,
"Kızım, kırtasiyeye giderken bir otomobile bindirilip boğazına bıçak dayanarak kaçırılmış
ve iki katlı bir eve hapsedilmiş. 'Sana bir şey yapmayacağız' diyen kişiler günler sonra
kaldıkları yerden çıkartarak bırakmışlar. Kızımda hastaneye sığınmış" dedi.
Hiçbir düşmanının bulunmadığını söyleyen baba Yıldız, "Neden ve kim tarafından böyle bir
şey yapıldığı polis tarafından araştırılıyor. Kızımın psikolojisi bozulmuş. Kaçan şahıslar
inşallah en kısa sürede yakalanır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8135
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Kayseri'de 'dev' operasyon
Emniyet Müdürlüğü ekipleri 96 bin 500 paket kaçak sigara ile hap ele geçirdi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük kaçak sigara
operasyonunda, 96 bin 500 paket kaçak sigara ile hap ele geçirdi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, B.Ç. ve A.B. isimli şahısların Van plakalı kamyon ile Doğu Anadolu Bölgesi'nden
temin ettikleri gümrük kaçağı sigaraları batı illerine kamyon aracılığıyla sevk edecekleri
bilgisine ulaştı. Dün gece saatlerinde Sivas yolu girişinde gerekli tedbirler alan polis,
kamyonun uygulama noktasına gelmesi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda, değişik
marka ve cinste toplam 9 bin 650 karton (96 bin 500 paket) kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyonda ayrıca çok sayıda uyarıcı hap elde edildi. B.Ç. ve A.B. gözaltına alınırken,
olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
"MÜCADELEMĐZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTĐR"
Oparesyonu değerlendirmek üzere toplantı düzenleyen Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın,
kaçak sigara içenlere seslenerek, "Tiryakilerimize sesleniyorum; buradan bu kaçak
sigaraya verdikleri paralar, Türk polisi ve askerine mermi olarak geri dönüyor" dedi.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçak sigara yakalama çalışmaları doğrultusunda
gerçekleştirilen operasyonlarda 2009 yılı içerisinde toplam 42 bin 395 paket, 2010 yılının
10. ayına kadar 30 bin 144 paket kaçak sigara ele geçirildiğini kaydeden Aydın, "Son
olarak gerçekleştirilen operasyonda 96 bin 500 paket olmak üzere toplam 126 bin 644
paket gümrük kaçağı sigara elde edilmiştir. En son yapılan operasyon neticesinde,
Kayseri ilinde bugüne kadarki en yüksek kaçak sigara yakalaması yapılmıştır. Gümrük
kaçağı

sigara satışı ve ticaretine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Ben burada
polis arkadaşlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Bu kaçak sigaralar Kuzey Irak sınırından
hayvan sırtında, insan sırtlarında sınıra yakın köylere getiriliyor. Oralarda depolanıp
yurdun iç kesimlerinde piyasaya sürülüyor. Tabii ki bu geçiş sırasında, terör örgütü PKK
bu kaçakçılık olayından pay alıyor. Bu kaçak sigaralardan da pay almıştır. Kaçak sigara
içen tiryakiler, verdikleri paranın mermi olarak döndüğünü unutmasın istiyorum" diye
konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8136
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Felahiye'nin sorunları konuşuldu
Felahiye Belediye Başkanı Gürsel Kısır, Vali Mevlüt Bilici'nin ilçeyi ziyaretinde sorunları anlattı.
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Kayseri'nin Felahiye ilçesi Belediye Başkanı Gürsel Kısır, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den
randevu talep ettiklerini belirterek, “Kendisinden ilçenin sıkıntılarının giderilmesi için
destek isteyeceğiz” dedi.
Felahiye Belediye Başkanı Gürsel Kısır, Vali Mevlüt Bilici'nin ilçeyi ziyaretinde, çözülmesini
istedikleri sorunları anlattı. Kısır, ilçeye yeni bir lisenin yapılması gerektiğini, mevcut
lisenin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Đlçemizin çözülmesi gereken
bir çok sıkıntıları bulunuyor. Mevcut bütçelerle bunları çözmek biraz zor oluyor. Biz
sıkıntılarımızı iletmek ve çözüm yollarında destek istemek için Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül'den randevu talep ettik. Bu talebe henüz cevap gelmedi. Eğer olumlu cevap
gelirse, kendisine sıkıntılarımızı anlatarak çözüm için destek isteyeceğiz” dedi.
Felahiye Belediye Başkanı Gürsel Kısır, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur ile de görüştüklerini belirterek, “Đlçemize bir enstitü kurulması için talepte
bulunduk. Bu enstitü su ürünleri konusunda da olabilir. Eğer ilçemize bu yönde bir yatırım
olursa bir canlılık olacağını düşünüyoruz. Ayrıca ilçemizde gurbetçi vatandaşlar tarafından
yaptırılan bir ayakkabı fabrikası var. Bunun da faaliyete geçirilmesi için çalışmalar
yapmayı düşünüyoruz. Eğer bu fabrika faaliyete geçirilirse, ilçemizdeki göç biraz olsun
engellenmiş olur” diyerek sıkıntıları anlattı.
Vali Mevlüt Bilici, önceliğin eğitimde olduğunu belirterek, eğitimdeki sıkıntının çözülmesi
için gerekenlerin yapılacağını, diğer sıkıntılar için de çalışmaların yapılacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8137
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Sahabiye'de kavga: 1 yaralı
Kavgada burnu kırılan şahıs Hastaneye kaldırılırken, diğer şahıs gözaltına alındı.
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Sahabiye Mahallesi’nde meydana gelen kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde Yaşar R. Ve Feyzullah T.
arasında kavga çıktığı öğrenildi. Kavgada, Feyzullah T.’nin Yaşar R.’nın burnunu kırdığı
bildirildi.
Kavgada burnu kırılan Yaşar R. Ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılırken, Feyzullah T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kavganın Fatma B. Đsmindeki bayan yüzünden çıktığı iddia edildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8138
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Referandum paraları ödeniyor
Sandık başkanlarına 53 lira 60 kuruş, üyelere ise 47 lira 15 kuruş ücret ödeniyor.
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Kayseri’de, 12 Eylül tarihinde yapılan yeni anayasa referandumunda sandıklarda görevli
olanlara ücretleri ödenmeye başlandı.
Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde, sandık görevlileri ve
referandumda görev yapan memurlar ücretlerini alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.
Nüfus cüzdanı fotokopisi ile gelen sandık başkanlarına 53 lira 60 kuruş, üyelere ise 47 lira
15 kuruş ücret ödeniyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8140
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Okul servislerine sıkı denetim
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri servis araçlarında denetimlerini sıklaştırdı.
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Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri servis
araçlarında denetimlerini sıklaştırdı.
Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde taşınması ve velilerin rahat etmeleri açısından servis
aracının özel izin belgeleri yenilendi. 793 araçta yapılan denetimlerde, araç sürücülerinden sabıka
kaydı, alkol-hız raporu ve araç uygunluk belgeleri ile ehliyet yeterliliği istendi. Aracı ve sürücüsü uygun
olmayanlara özel izin belgesi verilmedi.
"ŞĐKAYETLER TEK TEK DĐNLENĐYOR"
Servis araçlarının denetlenmesinin yanında, öğrenci ve velilerden gelen şikayetleri de göz önünde
bulunduran zabıta ekipleri, okulları gezerek, okul yöneticileri ve öğrencilerle görüşüyor.
Sorunsuz bir taşıma ortamı oluşturmak için çözüm yolları üreten Zabıta Daire Başkanlığı, telefon,
dilekçe ve e-mail yoluyla gelen şikayet ve aksaklıkları da en kısa zamanda çözüme kavuşturuyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8141
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Kayseri'de Kümes Hayvanları Kongresi
Türkiye yumurta üretiminde dünya 11'incisi, kanatlı et üretiminde de dünya 13'üncüsü.
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Kayseri'de düzenlenen 'Kümes Hayvanları Kongresi'nde konuşan Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Đbrahim Özcan, Türkiye'nin
yumurta üretiminde dünyada 11'inci sırada olduğunu söyledi.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Seyranı Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Bilimsel
Tavukçuluk Derneği tarafından 'Kümes Hayvanları Kongresi' düzenlendi. Turizm
Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen kongre, saygı
duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı
Prof. Dr. Rüveyda Akbay'ın konuşması ile başladı. Derneğin kuruluş amacı ile nitelikleri
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akbay, "Bilimsel Tavukçuluk Derneği; 1973 yılında
kurulmuş, 1978 yılında uluslararası nitelik kazanmıştır. Bu dönem zarfı içerisinde
tavukçuluk sektöründe birçok bilimsel araştırmanın yanı sıra, her yıl ulusal ve uluslararası
toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantılar sayesinde üretici, dernek üyeleri ve firmalar
bilgilendirilerek stratejik program çıkarılmıştır. Şimdiki kongrenin de çok faydalı
geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Đrfan Đlbaş ise, sektörün
bel kemiği olan küçük işletmecilerin risk döneminde kalkındırılması, entegre tesislerin ise
teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Đlbaş, üretimin kaliteli olduğunu ancak iyi
pazarlama yapılamadığından tam manasıyla dünya pazarında Türkiye'nin yerini
alamadığını vurguladı.
"ÇOK ZENGĐN KAYNAKLARIMIZ VAR ANCAK BUNDAN FAYDALANAMIYORUZ"
Türkiye'nin birçok konuda zengin kaynağı olduğunu ancak bundan nasıl
faydalanabileceği hususunda bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Güneş ve hayvancılık sektöründen yeterince
yararlanamıyoruz. Bilimsel dergilerde, Amerika'da yaşayan insanlarda yeterince güneşe
çıkılmadığından ve süt ürünleri tüketimi yapılmadığından D vitamini eksikliği oluştuğu
yazıyor. Dünya, D vitamini eksikliği ve buna bağlı hastalıkları yeni keşfetti. Türkiye'de de
bu kadar güneş ve süt ürünü tüketme imkanı olmasına karşın D vitamini eksikliği
sebebiyle birçok hastalıkla uğraşmak zorunda kalınıyor. Eldeki imkanların iyi
değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
"YUMURTA ÜRETĐMĐNDE DÜNYA 11'ĐNCĐSĐYĐZ"
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Đbrahim
Özcan, Türkiye'de 1980 yılından sonra tarım sektöründe anlayış değişikliği yaşandığını
anlatarak, "O tarihten bu yana Türkiye, 'Tarım sektöründe ben de varım' diyerek kendini
kanıtladı" dedi.
Türkiye'nin dünya pazarında sayılı ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Özcan,
"Türkiye yumurta üretiminde dünya 11'incisi, kanatlı et üretiminde de dünya 13'üncüsü.
10 bin 269 işletmemizde 16 bin 500 kümesimiz var. 1980'lerde başlayan devlet destekli
yatırımların kullanım kapasitesi yüzde 80 civarında. Ülkemizin nüfusu 71.4 milyonken, bu
nüfusun yüzde 26'sı tarımla uğraşıyor. Bu durum ABD'de yüzde 1 durumundadır"
ifadelerini kullandı.
Kongre arasında düzenlenen kokteylde katılımcılara pişmiş yumurta ikram edilmesi ise
dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8142
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Birden fazla alfabe kullanan tek ırkız !
Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni düzenlenen törenle başladı.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen Uluslar arası Türk Dilinin ve
Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni düzenlenen törenle başladı.
Sabancı Kültür Sitesi'ndeki törende Düzenleme Komitesi adına açılış konuşmasını yapan
Doç. Dr. Bayram Durbilmez, programı düzenlemedeki amaçlarının, Türkiye ile akraba
olan topluluklar ile bir köprü oluşturmak olduğunu bildirdi.
Eş Başkan Prof Dr. Nevzat Özkan ise yaptığı konuşmasında, dünyada her şeyin çok hızlı
bir şekilde değiştiğine dikkat çekerek, “Dünyada şu anda 6 bin dil var. Yapılan
araştırmalarda bu dillerin yaklaşık 3 bin tanesinin önümüzdeki 50 yıl içinde yok olacağı
tahmin ediliyor. Bir çok ülkenin de Đngilizce, Fransızca ve Almanca gibi dillere geçeceği
belirtiliyor. Bizim açımızdan Türk dili kaybolan dillerden mi olacak bu en büyük sorundur”
dedi. Türkçe'nin şu anda 12 milyon metrekare alanda kullanıldığını bildiren Prof. Dr.
Özkan, “16. yüzyılda Türkçe biraz önce söylediğimin 3 katı büyüklüğünde bir coğrafyaya
hükmediyordu. Ama geldiğimiz şu günlerde ise Türkçe, Hint kıtasında ve Orta Avrupa'da
tamamen silindi” dedi.
Türk Dil Kurumu adına konuşan ve Bilgi Şöleni Eş Başkanı olan Prof. Dr. Şükrü Haluk
Akalın, “Türklerin kendilerine öz güveni çoktu. Bu öz güven alfabe kullanımında da
kendini göstermiştir. Türkler, dünyada birden fazla alfabeyi kullanan tek ırktır. ” diye
konuştu.
Türk dili üzerine çalışma yapabilmek için sadece Türkçe bilmenin ve Türkçe konuşmanın
yeterli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Akalın, “Türkoloji alanında çalışma yapabilmek
için diğer dilleri de bilmek gerekmektedir” dedi. Türkçe'nin bir köprü vazifesi gördüğünü
de söyleyen Prof. Dr. Akalın, Đngilizce ve Fransızca'daki Farsça kökenli dillerin Türkçe
üzerinden geçtiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8143
Erişim Tarihi: 25.10.2010

1 kilometreye 1 trilyon TL!
Özhaseki: Kayseri geniş yollarıyla biliniyor. Kayseri geliştikçe ferahlayacak.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı
tamamlanan 4 yol için brifing düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
“Kayseri geniş yollarıyla biliniyor. Kayseri geliştikçe
ferahlayacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 4 adet yol yaptıklarını ve bu yolların uzunluğunun 12
kilometre olduğunu belirterek, “Bu yollar için 12 milyon lira para harcadık” dedi.
Yapılan çalışmalarda ilk olarak Devlet Demir Yolları’nın şehir içinde kalan ve Hava Đkmal
Bakım Merkezi ile Gar bağlantısını sağlayan bölümün çevre düzenlemesinin yapıldığını
bildiren Başkan Özhaseki, “Bu yol bize şehir içinde büyük sıkıntı veriyordu. Devlet Demir
Yolları, Hava Đkmal Bakım Merkezi ve askeriye ile Büyükşehir arasında yazışmalar oldu.
Bu yazışmalar sonrasında bu demir yolu kaldırıldı ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Đkinci olarak da Organize Sanayi Bölgesi ve Hacılar arasındaki yolda çalışmalar yapıldı. Bu
yol Güney Korniş yolu olarak da adlandırılıyordu. Bu yolun diğer bölümünde Karayolları
çalışacak ve Adana ile bağlantısı olacak. Çok geniş bir yol ağının bir bölümünü biz yapmış
olduk” diye konuştu.
Kayseri’nin geniş yolları ile ünlü olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, “Biz eski başkanlardan kalan geleneği sürdürüyoruz. Kayseri’ye
gelenler, şehrin geniş yollarından bahsediyor. Kayseri büyüdükçe ferahlayan bir şehir
olacak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir otobüs satın aldıklarını da söyleyen Başkan
Özhaseki, “Bu otobüs ile şehir dışından gelen misafirleri gezdireceğiz. Bir ihtiyaçtı ve
büyük bir faydasını göreceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8145
Erişim Tarihi: 25.10.2010

Erciyes'te kar kalınlığı 8 cm !
Erciyes Kayak Merkezi'nde bazı kesimlere kar yağdı. Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 8 santimetre oldu.
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Erciyes Kayak Merkezi'nde bazı kesimlere kar yağdı. Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 8 santimetre oldu.
Erciyes Kayak Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam başlayan yağış sonrasında
Erciyes Dağı'nın bazı kesimlerine kar yağdığı öğrenildi.Erciyes Dağı'nın Çobanini, Şeytan deresi ve
zirveye kar yağdığı ve kar kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8146
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Yine okey salonu, yine cinayet !
Umut Okey Salonunda 25 yaşındaki Sadettin Yıldız ile A.K. ve K.Y. arasında tartışma çıktığı öğrenildi.
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Kayseri’de meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi’nde bulunan Umut Okey Salonu’nda 25 yaşındaki
Sadettin Yıldız ile A.K. ve K.Y. arasında tartışma çıktığı öğrenildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.K. ve K.Y. tarafından Sadettin Yıldız’ın
bıçaklandığı ileri sürüldü. Sadettin Yıldız’ın 6 bıçak darbesi aldığı ve bir bıçak darbesinin
kalbinin altına isabet ettiği bildirildi.
Sadettin Yıldız’ın hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, olayla ilgili
olarak plakası alınamayan beyaz Doğan marka otomobilin arandığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8147
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Türk toplumuna yumurta testi
65 deneğin katıldığı araştırmaya göre gün aşırı veya günde bir adet yumurta tüketimi Türk toplumuna uygun.
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Kalp-damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Modern Tavukçuluk Derneği, yumurtanın kalp ve
damar sağlığına hiçbir zararı bulunmadığına dair 4 ay süren bir araştırma yaptı. 65 deneğin katıldığı
araştırmada, gün aşırı veya günde bir adet yumurta tüketiminin Türk toplumuna uygun olduğu tespit
edildi.
Kalp-damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Modern Tavukçuluk Derneği'nin 4 ay süren
araştırmaları sonucunda, günde veya gün aşırı bir adet yumurta tüketiminin kalp ve damar sağlığına

hiçbir zararı olmadığı tespit edildi. 65 denek üzerinde yapılan araştırmada, deneklere bir ay hiç
yumurta yedirilmediğini, bir ay gün aşırı bir yumurta yedirildiğini, bir ay günde bir yumurta, bir ay da
günde iki yumurta yedirildiğini söyleyen Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türk toplumuna en uygun tüketim
şeklinin ancak bu şekilde olabildiğini belirtti.
Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA Türkiye) tarafından Kayseri Erciyes Üniversitesi Turizm Meslek
Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kümes Hayvanları Kongresi"ne katılan Sönmez,
panelde yaptığı konuşmada yaptıkları araştırmadan ve protein içeriği en fazla yiyecek olan yumurtanın
öneminden bahsetti.
Panel öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sönmez, yıllardır doktorlar ve kardiyologlar
olarak yumurtayı yasakladıklarını ama son yapılan araştırma neticesinde yeni sloganlarının, "Gün aşırı
bir yumurta, doktor bana dokunma" olduğunu ifade etti. Yumurtanın tabiatta yüzde 95 protein içeren
tek yiyecek olduğunu vurgulayan Sönmez, "Yıllarca kolesterol bombası olarak gösterilen yumurtanın
son yapılan araştırmalarda böyle olmadığı tespit edildi. Doktorlar, kardiyologlar olarak yıllarca
hastalara yumurtayı yasak ettik ama bugün diyoruz ki, 'Gün aşırı bir yumurta, doktor bana dokunma.'
Bugünkü panelde Modern Tavukçuluk Derneği ile yaptığımız çalışmanın sonucunu sunacağız. 65
deneklik bu çalışmada ciddi bir şekilde tespit ettik ki, gün aşırı bir yumurta veya günde bir yumurta,
kötü huylu kolesterol seviyesini yükseltmiyor, iyi huylu kolesterol seviyesini yükseltiyor. Yaklaşık bir yıl
süren çalışmanın devamında günde iki yumurtanın Türk toplumu için uygun olmadığına karar verdik.
Sağlık için gün aşırı mutlaka bir yumurta yiyiniz" açıklamasını yaptı.
Araştırmanın sadece damar sertliği ve kalp rahatsızlarına yönelik olduğunu söyleyen Sönmez, "Bu
araştırmayı Silivri'de bir yumurta paketleme servisinin elemanları üzerinde yaptık. Çünkü 65 insanı 4
ay boyunca yumurtayla beslemek gerçekten çok zor. Birinci prensip, hastaneye çok yakın olması
gerekiyordu. Çünkü her gittiğinizde 16 parametre alıyorsunuz. Bine yakın tahlil yapıldığını
düşünürseniz, hastaneye yakın olması gerekiyor. Bir de işin maddi yönü var. O firma hem yumurtaları
verdi hem de personeli görevlendirdi. Personelin çalışmaya katılması için ayda 100 lira harçlık
vermişler" şeklinde konuştu.
Yumurtanın yararı hakkında vatandaşlara seslenen Sönmez, "Yıllarca insanları kolesterol manyağı
yaptık, kolesterofobiye neden olduk. Asıl kolesterol düşmanı katı yağlar ve karbonhidratlardır. Özellikle
katı yağları yemesinler ve şekerle karbonhidratları hayatlarından çıkarsınlar. Sigarayı bırakmak için de
hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız" ifadelerini kaydetti.
Sönmez'in ardından söz alan kongrenin düzenleyicilerinden Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA
Türkiye) Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay ise, yapılan bu araştırmadan ve deneylerden sonra
Türkiye'de yumurta tüketiminin arttığını belirterek, yumurtanın kalp ve damar sağlığına hiçbir zararı
olmadığını söyledi. Yumurta sayısında artış hakkında net bir istatistik almadıklarını ifade eden
Rüveyde Akbay, "Đstatistik tutmadık ama yüzde 30'un üzerinde arttığı söyleniyor. Yumurtanın 175 kişi
başı kullanım miktarı var.
60-70'lerden sonra hocamızın araştırmasıyla bu sayıya ulaşmıştır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8151
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Her okulu 24 saat beklemeyiz !
Emniyet Müdürü Aydın: Okul ile ilgili olan her konuda 24 saat beni arayabilirsiniz. Telefon numaralarımı boşuna
vermedim.
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Đl Emniyet Müdürlüğü, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim’ projesinin toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Đl
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, okul müdürlerine cep telefon numarasını vererek, “Okul ile ilgili olan
her konuda 24 saat beni arayabilirsiniz. Telefon numaralarımı boşuna vermedim” dedi.
Đl Özel Đdare Tiyatro salonunda gerçekleştirilen toplantıya Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Đl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Elmalı, Đl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü
Şahin Ertarhanacı, Emniyet Müdür Yardımcıları ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, güvenli okul ve güvenli bir eğitimin
sağlanması için bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, “Okulda ne kadar tedbir alsak da öğrenci
velilerinin ve okul idarecilerinin desteği olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Okul çevresinde
öğrencilerin olumsuz yetişmesine neden olan internet kafeler falan var. Bizler bunun denetlemesini
yapıyoruz ancak okul idaresi tarafından da bu yerlerin denetlenmesi gerekiyor. Böylece öğrenciler,
öğretmenlerinin de denetlediğini görerek kendilerine çeki düzen verebilirler” dedi.
Okul servis araçları üzerinde de gereken denetimleri yaptıklarını bildiren Cuma Ali Aydın, “Okul
servislerinin karıştıkları kazalarda hatalar onlarda ise trafik polisi arkadaşlarımız gereken cezayı
kesiyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de bu tip olayları göz önüne alarak, okul servisleri ile
yapılan sözleşmelerde bazı maddeler koymalı” diye konuştu.
Bazı okulların özel güvenlik görevlileri tutabilmek için maddi imkanlarının bulunduğunu söyleyen Cuma
Ali Aydın, “Biz 24 saat her okulu bekleyemeyiz. Giriş ve çıkış saatlerinde riskli okulların önüne ekipler
gönderiyoruz. Ayrıca benim diğer görev yaptığım yerlerde okullarda güvenlik kameraları bulunuyordu.
Ancak bazıları bu kameraları çalıştırmıyorlar. Okulların güvenlik kameraları 24 saat çalışmalı ve kayıt
yapmalı. Güvenlik kamerası konusunda biz, Emniyet Müdürlüğü olarak gereken teknik yardımı
yapmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.
Okul müdürlerine cep telefonu numarasını veren Cuma Ali Aydın, “Benim telefon numaram artık
hepinizde var. Okulların güvenliği ile ilgili her konuda beni 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Bir sorun
olduğu zaman da aramaktan çekinmeyin. Cep telefonumun numarasını boşuna vermedim” dedi.
Konuşmasında, Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerine öğretmenler ve müdürlerle ilgili talimat
da veren Cuma Ali Aydın, “Polis merkezlerine gelenler bizim başımızın tacıdır. Onlara, ekiplerimiz
gerekli yardımı ve kolaylığı sağlayacaklar” diye konuştu.
Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Elmalı ise yaptığı konuşmasında, okullarda güvenliğin nasıl
sağlanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, “Kayseri’de 268 bin öğrenci var
ve bunlarla okul müdürleri ile öğretmenler uğraşıyor. Maksat üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.
Emniyet Müdürlüğü’de burada hem bizi hem çocuklarımızı korumak istiyor. O nedenle okul
müdürlerimiz yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini açıklayabilirler” dedi.
Osman Elmalı’nın konuşmasından sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Erdal Güler,
“Kayseri’de geçen yıl okullarda 152 olay oldu. Bunların 75’i okul içi, 77 okul dışı. Bunlardan 119 kasten
yaralama, 7 tehdit, 6 adedi hırsızlıktır. Đlimizde 136 kafeteryada yapılan denetlemelerde 97’sine idari
işlem yapıldı. 181 iş yerinde adli işlem yapıldı ve market, büfelerden 101’ine ceza kesildi. Kabahatler
Kanununa uymayan 104 kişiye para cezası kesildi. Đl Emniyet Müdürlüğü ve okullar işbirliği ile 633
öğrenciyi rehberlik araştırma merkezinde tedavi için yönlendirildi” diyerek yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8152
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Okumak yerine yurt dışına gidiyorlar
Felahiye Kaymakamı Murat Öztürk, ilçe halkının çocuklarını okutmak yerine yurt dışına göndermeye çalıştığını
söyledi.
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Kayseri'nin Felahiye Đlçe Kaymakamı Murat Öztürk, ilçe halkının çocuklarını okutmak
yerine yurt dışına göndermeye çalıştığını söyledi.
Vali Mevlüt Bilici'nin ziyaretinde Felahiye ilçesinde 7 bin 136 kişinin bulunduğunu
söyleyen Kaymakam Murat Öztürk, ilçenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu ve bu
nedenle ilçenin göç verdiğini söyledi. Öztürk, ilçe halkının eğitim ve sağlık gibi
hizmetlerden faydalanmak istediğini belirterek, “Đlçede öğretmen açığı var. Daha çok
ücretli öğretmenler görevlendiriliyor. Bunun nedeni de KPSS sınavının ertelenmesi.
Okullardaki yöneticilerin büyük bir çoğunluğu görevlerine vekaleten bakıyor. Genç
öğretmenler ise tayin sebebiyle ilçeden ayrılıyorlar. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında
14 ücretli öğretmen, 21 sözleşmeli öğretmen ve 24 kadrolu öğretmen ilçemizde görev
yapıyor. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin çok olması KPSS sınavının ertelenmesi
nedeniyledir” dedi.
Đlçe halkının çocuklarını okutmak yerine kısa yoldan yurt dışına göndermeye çalıştığını
söyleyen Kaymakam Öztürk, “Bunun asıl nedeni, ilçe nüfusunun birçoğunun Hollanda,
Belçika, Almanya gibi ülkelerde bulunmasıdır” diye konuştu.
Đlçenin spor salonuna ihtiyacı bulunduğunu bildiren Kaymakam Öztürk, öğrencilerin kış
mevsiminde açık havalarda spor yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Öztürk, ayrıca
Felahiye ve Kayseri arasındaki 58 kilometrelik yolu 40 kilometreye düşürecek olan
Göğdere yolunun da yapılması gerektiğini bildirdi.
Vali Bilici, Felahiye Kaymakamı Murat Öztürk'ün ilçenin sorunları hakkında bilgi
vermesinden sonra, önceliğin eğitim ve ağaçlandırmada olduğunu belirterek, ilk olarak
spor salonu yapılması için girişimlerde bulunulacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8153
Erişim Tarihi: 26.10.2010

3 günlük bebeği sokağa attılar
Bebek üzerindeki eşyaların incelenmesi için Kayseri Kriminal Laboratuarı'na gönderildi.

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 232

Tarih

: 09 Ekim 2010 18:42

Sivas'ta üç günlük olduğu tahmin edilen bebek, poşet içerisinde sokağa terk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Şehit Ebubekir Ekinci Sokak'ta evine gireceği sırada
ağlama sesi duyan Osman Koç, merdiven üzerindeki poşete baktığında kundağa sarılmış bir bebek
buldu. Đhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, poşet içindeki yeni doğmuş bebeği alarak Sivas
Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kız olduğu öğrenilen 3 günlük bebek tedavi altına alınırken, sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin üzerindeki eşyaların incelenmek üzere Kayseri Kriminal
Laboratuarı'na gönderileceği bildirildi.
Bebeğin göbek bağının iple kesildiği belirlenirken, doğumun hastane dışında yapıldığı ihtimali
üzerinde duruluyor. Polis, bebeğin annesini bulmak için soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8154
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Eşiyle helalleşerek intihar etti
80 yaşındaki Ayşe Ceylan, eşi ile birlikte kahvaltı ettikten sonra helalleşerek evlerinin balkonuna bağladığı iple
intihar etti.
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Kayseri'de, 80 yaşındaki Ayşe Ceylan, eşi ile birlikte kahvaltı ettikten sonra helalleşerek
evlerinin balkonuna bağladığı iple intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Kılıçkaya Caddesi
Şahin Apartmanı'nda meydana geldi. 80 yaşındaki Ayşe Ceylan, kahvaltı ederken 55 yıllık
hayat arkadaşı Hakkı Ceylan'dan helallik istedi. Yaşlı kadın, daha sonra kendisini evlerinin
balkonuna bağladığı çamaşır ipiyle asarak intihar etti.
Apartmanın altında eczanesi bulunan Abdullah Turaç, "Sabahleyin Ayşe teyzeye selam
vermeye gidiyordum. Bu sırada onu balkonda asılı şekilde gördüm. Daha sonra polis
ekiplerine haber verdim. Kendisi çok iyi birisiydi. Çok üzgünüm" diye konuştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık görevlileri ile birlikte Ayşe Ceylan'ın cesedini asılı
olduğu yerden indirildi.
Ayşe Ceylan'ın 55 yıllık hayat arkadaşı olan ve mahalle sakinleri tarafından 'Hakkı dede'
olarak bilinen talihsiz eş, "Sabahleyin beraber kahvaltı yaptık. Daha sonra benimle
helalleşti. Benim de dizlerimde kireçlenme olduğu için yürümem gerekiyordu, bu yüzden
evden çıktım. Geldim ki Ayşe'm kendini asmış. Ben ne yapacağım şimdi bilmiyorum" dedi.
Yakınları tarafından teselli edilen Hakkı Ceylan'ın hayat arkadaşının cenazesi ambulansa
götürülürken döktüğü gözyaşları herkesi üzüntüye boğdu.
Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, Ayşe Ceylan'ın cesedi
otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8155
Erişim Tarihi: 26.10.2010

25 yaşında Erciyesspor'a başkan oldu
1. Lig'de mücadele den K.Erciyesspor'da kulüp başkanlığına 25 yaşındaki Kayserili işadamı Hidayet Aydoğan
seçildi.
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Bank Asya 1.

Lig'de mücadele den Kayseri Erciyesspor'da kulüp başkanlığı görevine 25 yaşındaki
Kayserili işadamı Hidayet Aydoğan seçildi.
Melikgazi Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da, eski
Başkan Necmettin Apaydın yerini 25 yaşındaki genç işadamı Hidayet Aydoğan'a bıraktı.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın Divan Başkanlığını üstlendiği Genel Kurul'da,
oybirliği ile Kayserili genç işadamı Hidayet Aydoğan yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
Yönetim sayısı 14+1 olan Erciyesspor'da tüzük değişikliğinin de onaylanması ile yönetim
kurulu sayısı 20+1'e yükseldi.
Erciyesspor'un yeni başkanı 25 yaşındaki Hidayet Aydoğan, başkan seçildiği için gurur
duyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kayseri'ye borcumu ödemek için görev almak istedim. Đş yaşantımdaki başarımı burada
da sürdürüp Erciyesspor'u Süper Lig'e çıkartacağımıza inanıyorum. Đnşallah hak ettiğimiz
yerde yer alırız" diye konuştu.
Yeni başkan Aydoğan'ın konuşmasının ardından taraftarlar "Hem Genç Hem Yakışıklı"
"Đki takım tek yürek" şeklinde pankartlarla genç başkana destek verdi.
Genel Kurul'dan sonra Başkan Aydoğan, Erciyesspor Tesisleri'ne giderek futbolcular ile
sohbet etti.
Hidayet Aydoğan ile yönetime seçilen isimler ise şöyle:
"Şadi Büyükkeçeci, Nusret Poyraz, Mehmet Çifçi, Nurettin Arslan, Ali Süslü, Mehmet
Everekli, Hayri Naziksoy, Naşit Doğan, Cuma Polat, Gökhan Çetinsaya, Emre Erciyas,
Serkan Elitaş, Coşkun Tatlıoğlu, Kadir Uslu, Mehmet Gazezoğlu, Ali Koç, Selahattin Kılıç,
Hacı Bedir, Ömer Uyar ve Kaan Savru"
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8156
Erişim Tarihi: 26.10.2010

