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Onlar ancak ABD'nin imamı olur!
Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Malatya'nın Kürecik Đlçesi'nde kurulacak füze kalkanına tepki gösterdi
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Kayseri'de bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Malatya'nın Kürecik Đlçesi'nde kurulması
planlanan füze kalkanına 'maket füze' ile tepki gösterdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup yaklaşık 4 metre yüksekliğinde maket füze kurarak ABD ve
AK Parti aleyhinde slogan attı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD),
Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Hacı Bektaş Veli Derneği, Eğitim- Đş Sendikası ve Đşçi Partisi
tarafından ortaklaşa yapılan basın açıklamasında, füze kalkanının Türkiye için tehlike yaratacağı
vurgulandı. Füze kalkanının kurulmasının ülkeye en büyük ihanet olacağını öne süren Đşçi Partisi
Kayseri il Başkanı Nejdet Tosun, şöyle dedi:
"Biz, ABD ve Đsrail'i bu topraklarda istemiyoruz. Irak'ı işgal eden, 15 milyon insanı katleden
Amerika, bizim dostumuz değil düşmanımızdır. ABD emperyalizmi ve Đsrail, füze kalkanıyla
Türkiye'yi ateşe sürmek istiyor. Füze kalkanı Türkiye'ye yerleşsin diyenler, Türk olamaz.
Müslüman da olamaz. Ancak Amerika'nın imamı olur."
Ayrıca füze kalkanının Türkiye'ye kurulmasının dost ve kardeş ülkelerle aramıza düşmanlık girmesine
neden olacağını vurgulayan Başkan Tosun, şöyle konuştu:
"Milletimiz füze kalkanıyla Đsrail'in koruması olamaz. ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
böyle istiyor diye buna razı olamayız. 'BOP eşbaşkanı' Tayyip Erdoğan'ın Türkiye adına aldığı
kararlar hükümsüzdür. Bu kararlar Türkiye'yi bağlamaz. Füze kalkanının asıl hedefi Türk
ordusudur. Millet ordu el ele vererek Đsrail ve ABD'ye bir cevap verecektir. BOP, çökecektir;
ABD yenilecektir."
Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Kenan Akpınar ise iki gün önce şehit olan komiser yardımcısı Adem
Đlkkılıç dolayısıyla emniyet teşkilatına ve Türkiye halkına başsağlığı dileyerek, "Cumhuriyet'e sahip
çıkmadığımız sürece bu tür olaylar olacak ve analar hep ağlayacaktır" diye konuştu. Başkan Akpınar,
"Yine 1961 yılında da Malatya'ya NATO radar üssü kurulmuştu. Burada amaç emperyalist güçlerin
uşaklığını yapmak için Rusya'ya karşı kullanmaktı. O zaman Malatya halkı direndi ve yine direnecektir"
diye devam etti. Füze kalkanının Anadolu'nun bağrına saplanan bir ok olacağını dile getiren TGB
Kayseri Đl Başkanı Sinan Sungur da, "90 yıl önce nasıl emperyalist güçleri denize döktüysek, 68'de
nasıl 6'ncı filoyu denize döktüysek yine emperyalist güçlere geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.
Grup üyelire daha sonra 'Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye', 'Kahrolsun Amerikan emperlayizmi',
'Kahrolsun ABD, işbirlikçi AKP" diye slogan atarak dağıldı. - Kayseri DHA
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10379
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Erciyes'ten deplasman galibiyeti
Kayseri Erciyesspor Karşıyaka'yı Đzmir'de 1-0 yenerek puanını 9'a çıkardı
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Karşıyaka maçın ilk dakikalarında Özgür Can ile net bir pozisyondan yararlanamadı.5. dakikada golcü
futbolcu, kale sahasında Emrah’ın göğsüyle indirdiği topa gelişine vurdu.Erciyes kalecisi Ferhat’a
çarpan top kornere gitti.
20. dakikada bu kez Özgür Can indirdi, Emrah vurdu top kaleci Ferhat’da kaldı.
22. dakikada ani gelişen Karşıyaka atağında Emrah Şentürk kaleyi karşıdan gören bir yerden vurdu,
Ferhat topu zorlanmadan kontrol etti.
Đlk yarı golsüz sona erdi.
Đkinci yarıya konuk ekip etkili başladı. 47. Dakikada savunmanın arkasına atılan topla Fransız futbolcu
Hanni buluşur buluşmaz, Karşıyaka’nın genç kalecisi Necat,i iyi bir zamanlamayla kalesini terk ederek
net bir pozisyonu kurtardı.
Erciyes 63. dakika attığı golle Karşıya’ka tribünlerinde soğuk duş etkisi yaptı.
Sağ kanattan ani gelişen Erciyes atağında Serkan Atak, Özgür Bayer’den sıydıldıktan sonra arka
direğe doğru koşu yapan arkadaşı Sofiane Hanni’yi gördü. Fransız futbolcu bu güzel pası boş kaleye
yuvarlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
72. dakikada Erciyespor oyuna ikinci yarıda giren genç forvet Cenk Cengiz ile net bir pozisyondan
yararlanamadı.
Đlerleyen dakikalarda Karşıyaka rakip yarı alanına çok futbolcuyla gitmesine rağmen bir türlü istediği
net pozisyonları yakalayamadı ve karşılaşma Erciyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın sonlarına doğru bazı Karşıyakalı taraftarların takımlarını alkışlarla protesto ettiği
görüldü. Bazı taraftarlarda teknik direktör Reha Kapsal’ı istifa’ya davet etti.
Bu sonuçla Karşıyaka 100. Yılını kutlamaya hazırlandığı bu sezonda, Göztepe maçında aldığı 1
puanla ligin dibine demir atarken Erciyespor puanını 9’a çıkardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10380
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Kayserispor'da hayal kırıklığına devam
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, kendi evinde ağırladığı Mersin Đdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:1
: 68
: 03 Ekim 2011 07:05

MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
2. dakikada gelişen Mersin Đdman Yurdu atağında Da Silva'nın yaklaşık 24 metreden sert şutu yandan
auta gitti.
8. dakikada Amrabat'ın pasıyla topla buluşan Santana'nın ceza sahası dışından sert şutu yandan az
farkla auta gitti.
9. dakikada Sefa'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Khizanshvili'nin yükselerek yaptığı kafa
vuruşu direğin yanından az farkla auta çıktı.
10. dakikada Mustafa Keçeli'nin sol kanattan ortasıyla ceza sahası içerisinde yükselen Nduka'nın kafa
vuruşu üst köşeden az farkla auta çıktı.
23. dakikada Khizanshvili'nin ara pasıyla sol kanattan topla buluşan Amrabat ceza sahasına kadar
girdi. Amrabat'ın yerden ortasıyla Gökhan Ünal gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada gelişen Mersin Đdman Yurdu atağında Nduka'nın soldan ortasıyla ceza sahası
içerisindeki Nobre gelişine vurdu. Kaleci Navarro'dan dönen topu tekrar Nobre tamamladı ve takımının
beraberlik golüne imza attı. 1-1
41. dakikada Santana'nın hatalı pasını değerlendiren Moritz, kaleyi terk eden Navarro ile ceza sahası
dışında karşı karşıya geldi. Aşırtma vuruşa elle müdahale etmesiyle hakem Tolga Özkalfa, kaleci
Navarro'ya kırmızı kart gösterdi.
42. dakikada Mersin Đdman Yurdu'ndan Zurita'nın kullandığı serbest vuruşta Nobre, güzel bir vuruşla
kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR: (ĐKĐNCĐ YARI)
51. dakikada Gökhan Ünal'a faul yapan Đlhan, ikinci sarı kartı görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
55. dakikada ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşarak vuruş yapan Amrabat'ın şutunu kaleci
Hakan kucakladı.
66. dakikada Nduka'nın ara pasıyla topla buluşan Nobre'nin ceza sahası dışından şutu ile meşin
yuvarlak az farkla auta gitti.
71. dakikada Khizanshvili'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Troisi'nin sol çaprazdan
etkisiz vuruşunu kaleci Hakan kurtardı.
74. dakikada sol kanattan Amrabat'ın ortasıyla ceza sahası içerisindeki Gökhan Ünal'ın gelişine
vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Tolga Özkalfa xxx, Erdinç Sezertam xxx, Volkan Narinç xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro x, Hasan Ali xx, Eren xx, Khizanshvili x, Gökhan Ünal xxx, Amrabat xxx,
Santana x (Abdullah dk.46 xx), Nunez xx, Sefa xx (Troisi dk. 66 xx), Engin xx (Gökhan Değirmenci
dk.42 xx), Pekarik xx
YEDEKLER: Okan, Đlhan Eker, Nadir, Okay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
MERSĐN ĐDMAN YURDU: Hakan xx, Joseph Boum xx, Nduka xxx (Kamanan dk. 87 ?), Zurita xxx,
Moritz xx (Amoah dk. 70 xx), Nobre xxx, Yahia xx, Keçeli xxx, Soares Da Silva xx (Çağdaş dk. 56 xx),
Đlhan x, Đbrahim xx
YEDEKLER: Cengiz, Amoah, Mehmet, Cenker, Bayraktar
TEKNĐK DĐREKTÖR: Nurullah Sağlam
GOLLER: Gökhan Ünal (dk. 23 ve 74), Nobre (dk. 24 ve 43)
KIRMIZI KARTLAR: Navarro (dk. 41), Đlhan (dk. 51)
SARI KARTLAR: Eren Güngör, Santana, Gökhan (Kayserispor), Andre Moritz, Mustafa Keçeli, Đbrahim
Kaş, Nduka (Mersin Đdman Yurdu)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10381
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Pastırmaya % 10 zam
Bir dilimi 1 lira olan, kilosu ise 60 liradan satışa sunulan pastırmaya yüzde 10 zam geliyor
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Bir dilimi 1 lira olan, kilosu ise 60 liradan satışa sunulan pastırmaya yüzde 10 zam geliyor.
Yüzyıllardır Türklerin vazgeçilmezi olan pastırma ve sucuk, fiyat artışlarına rağmen alıcısını
eksiltmiyor. Özellikle kış ayının yaklaşmasıyla satışı hızlanan pastırmasının bir dilimi 1 liraya geliyor.
Birinci sınıf pastırma olan kuşgömü ve bonfile 60 liradan, sırt pastırma 58 liradan, şekerpare 52 liradan
satışa sunuluyor. 35 liraya kadar satışa sunulan pastırmalara bu hafta içersinde zam gelecek.
Kayseri'de pastırma ve sucuk satışı yapan Murat Beğendik, etin sertliği ve sinir sayısına göre fiyatın
azaldığını söyleyerek, iyi pastırma yemek için birinci sınıf pastırmaların tercih edilmesiyle memnun
kalınacağını belirtti. Beğendik, yaklaşık 3-4 aydır bu fiyattan satışa sundukları pastırmaya da yüzde 5
ila yüzde 10 arasında zam geleceğini bildirdi. Şu an bazı üreticilerin zam uyguladığını, ancak toplu
olarak bu haftadan sonra zama geçileceğini belirten Beğendik, "Bayramdan sonra pastırma-sucuk
satışlarında bir azalma olmuştu. Ancak kış ayının gelmesiyle satışlar yükselir" dedi.
Beğendik'in kuşgömü pastırmanın bir dilimini teraziye koymasıyla bir dilimin 1 liraya geldiği görüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10382
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Kayserisporlu kaleciye baba şoku
Kayserisporlu kaleci Gökhan'ın babası dünkü Mersin Đ.Y. maçını tribünden izlerken beyin kanaması geçirerek
vefat etti
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Dün oynanan Kayserispor - Mersin Đdmanyurdu karşılaşmasında görev alan Sarı-kırmızılı takımın file
bekçisi Gökhan Değirmenci'nin babası Ahmet Değirmenci tribünde maçı seyrettiği anda geçirdiği beyin
kanaması sonucu yaşamını yitirerek Đzmir'de toprağa verildi.
Kayseri'de tribünde maçı seyrettiği anda beyin kanaması geçirdiği öğrenilen ve hastaneye
kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan kaleci Gökhan Değirmenci'nin
babası Ahmet Değirmenci (55) için Đzmir Bornova Çarşı Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze
törenine Ahmet Değirmenci'nin oğlu Gökhan, Ali Rıza ile anneleri Hatice Değirmenci ile yakınları ve
çok sayıda vatandaş katılırken, cenaze namazına katılamayan çeşitli spor kulübü yöneticileri de çelenk

gönderdi. Sinir krizi geçiren Hatice Değirmenci'ye oğulları Gökhan ve Ali Rıza ile yakınları
sakinleştirmeye çalıştı.
Đkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı ile Ahmet Değirmenci, Bornova Yeni Mezarlık'ta
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10383
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Hırsızlar yakayı ele verdi
Kayseri'de otomobil, motosiklet, akü, jant ve müzik sistemi çalan 2 kişi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı
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Kayseri'de otomobil, motosiklet, akü, jant ve müzik sistemi çalan 2 kişi, polisin sıkı takibi sonucu
yakalandı.
Şehrin ayrı bölgelerinde artan otomobil, akü ve oto teybi ile müzik sistemi hırsızlığı olayları, Emniyet
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. Gözaltına alınan D.K. (20) ile V.A. (22); 17
oto, 5 motosiklet, 20 ayrı araçtan toplam 37 akü, 4 adet oto teybi, 4 adet jant ve oto müzik sistemi
çaldıklarını sorguda itiraf etti.
Şahısların çaldıkları akü, çelik jant ve müzik sistemlerini H.T. (22), F.T. (19), O.T. (34) ve Đ.D.'ye (23)
sattığı öğrenildi. Çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken, 3 otomobili de çalmaya teşebbüs ettiklerini
itiraf eden zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10387
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Tırın altında can verdi
Kayseri'de bir oto tamircisi, krikonun kayması sonucu tamir ettiği TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti
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Kayseri'de bir oto tamircisi, krikonun kayması sonucu tamir ettiği TIR'ın altında kalarak hayatını
kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Anbar Nakliyeciler Sitesi'nde oto bakım ve tamirciliği yapan 45 yaşındaki M.B.,
krikoyla kaldırdığı TIR'ın altına yattı. Bu sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kalan M.B. ağır
yaralandı. Esnaf tarafından özel bir hastaneye getirilen M.B., buradan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne sevk edildi. M.B. yapılan tüm müdahalelere karşı hayatını kaybederken, polis olayla ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10388
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Tasavvuf korosu mest etti
Melikgazi ve Kocasinan Müftülüğü'nde çalışan personelden oluşan koro adeta kulakların pasını aldı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış töreninde din görevlilerinin oluşturduğu tasavvuf musikisi
korosu adeta kulakların pasını aldı.
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ile Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve din görevlilerinin katıldığı törende, yine
din görevlilerinin oluşturduğu 10 kişilik tasavvuf musikisi korosu performansı ile büyük beğeni topladı.
Birbirinden güzel ilahileri profesyonellere taş çıkarırcasına seslendiren koroyu dinleyen
meslektaşlarından bazıları ilahilere eşlik ederken, bazıları ise cep telefonları ile arkadaşlarını kayda
aldı.
Melikgazi ve Kocasinan Müftülüğü'nde çalışan personelden oluşan koro adeta kulakların pasını aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10389
Erişim Tarihi: 06.10.2011

10 TL için nefes kesen kovalamaca
Cebinin kabarıklığını görerek 80 yaşındaki yaşlı adamı soyan 3 hırsız, nefes kesen kovalamamanın ardından
enselendi
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Kayseri'de cebinin kabarıklığını görerek 80 yaşındaki yaşlı adamı soyan 3 hırsız, nefes kesen
kovalamamanın ardından enselendi.
Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi bölgesinde 80 yaşındaki A.M. isimli yaşlı adamın cebinin
kabarıklığını gören C.G., A.Y., Z.D., "Oğlunun bize borcu var" diyerek yanına yaklaştı. Kargaşa
çıkararak A.M.'nin üzerine atlayan şahıslar ceketin cebindeki kağıtları alarak Ankara'dan kiraladıkları
34 AB 4201 plakalı otomobille kaçmaya başladı.
Olayı görerek plakayı ihbar eden duyarlı vatandaş sayesinde, polis şahısları kovalamaya başladı.
Kovalamaca sonunda şahıslar, kullandıkları otomobille bariyere çarparak kaza yaptı. Otomobilden
inerek tarlaya doğru kaçmaya çalışan şahıslar, polisin tabancayla ihtar ateşi açmasıyla teslim oldu.
Gözaltına alınan şahısların daha öncede çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, büyük
miktarda para olduğunu sandıkları kağıtların arasından da 10 lira çıktı.
10 TL A.M.'ye teslim edilirken, şahıslar ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10390
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Pompalı tüfekle cinayet
Kocasinan ilçesi Beyazşehir mahallesinde K.D., henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından pompalı
tüfekle vuruldu
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Kayseri'de 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Beyazşehir mahallesinde K.D., henüz kimliği belirlenemeyen
kişi yada kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan K.D., Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Polis, cinayeti işleyen kişi yada kişiler için geniş çaplı araştırma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10391
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Camiler bir ülkenin tapu senedidir
KESOB Başkanı Mustafa Alan: Bir ülkenin Müslüman ülkesi olduğunun, mührü, tapu senedidir
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Camiler ve Din
Görevlileri Haftası nedeniyle yaptığı açıklamasında, “Bir ülkenin Müslüman ülkesi olduğunun, mührü,
tapu senedidir” dedi.
“Đslam toplumu kardeşlik, eşitlik, yardımlaşma ve karşılıklı fedakarlık üzerine kurulmuştur” diyen
Mustafa Alan, “Camiler ise bunun omuz omuza saflarda bir araya gelinmesi ve Hak Tealaya ibadet
edileceği mekânlar olarak yeryüzünün en şerefli yerleridir” diyerek açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Din görevlilerimiz de camilerden bu önemli mana ve değerleri kazanmamıza vesile olan, cemaatin
eda ettiği ibadetlerde hep ön sırada yer alan kimselerdir. Din görevlilerimiz, insanlar arasında hiçbir
ayrım yapmadan, insanların mezhebine, eğitimine, kültürüne ve cinsiyetine aldırmaksızın, toplumun
her kesimine eşit mesafede yaklaşarak dini ihtiyaçların giderilmesine öncülük etmektedirler.
Din görevlilerimiz, evrensel bir din ve evrensel bir anlayış olan yüce dinimiz Đslam hakkında toplumu
bilgilendirmek ve topluma örneklik etmenin yanında, toplumda çevre bilinci oluşturma, insan hakları,
eşitlik, hoşgörü, sevgi ve barış gibi evrensel değerleri pekiştirme yönünde gösterdikleri çabaları da
iftiharla izlemekteyiz.
Bu vesileyle tüm din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor ve hizmetlerinde
başarılar diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10392
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Doğalgaz zammına tezekli protesto
Türkiye Kamu-Sen Đl Temsilciliği, doğalgaza yüzde 15 ve elektriğe yüzde 10'luk zammı ilginç bir şekilde protesto
etti
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Türkiye Kamu-Sen Đl Temsilciliği, doğalgaza yüzde 15 ve elektriğe yüzde 10'luk zammı ilginç bir
şekilde protesto etti. Đlk olarak gaz lambasının nasıl kullanacağını uygulamalı olarak anlatan Türkiye
Kamu-Sen Đl Temsilcisi Ali Đhsan Öztürk, yaktığı tezekte ısıttığı su ile oyuncak bebeği yıkadı.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan protestoda konuşan Ali Đhsan Öztürk, zamların yüzde 1 ve 1.5
olduğunu zannettiğini söyleyerek, "Yüzde 10 ve 15'lik zamma tüketicilerin karşı çıkacağını ve
Türkiye'yi ayağa kaldıracağını sanıyordum. Ancak zamlar gerçekten yüzde 10 ve 15 oranında ama
herkes bu zam karşısında sessiz sedasız kaldı" dedi.
Yapılan zamlar sonrasında vatandaşların geriye dönüş yaşayacağını söyleyen Öztürk, gaz lambası ve
tezek kullanımının artacağını söyledi. Öztürk, bu nedenle yanında getirdiği gaz lambasının nasıl
temizleneceğini ve nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı.
Protesto sırasında Ali Đhsan Öztürk'ün yanına yaklaşan vatandaş gaz lambasını nasıl alabileceğini
sordu. Vatandaşa telefon numarasını veren Öztürk, "Ne kadar lazımsa beni ara, tanesini 20 TL'den
veririm" dedi. Numarayı alan vatandaş, protestonun bitmesini beklemeden uzaklaştı.
Protestonun ikinci bölümünde, "Atalarımız mutfakta ve banyoda doğalgaz kullanmıyordu. Tezek ve
keven kullanıyordu" diyen Ali Đhsan Öztürk, kurduğu ocakta tezek ve kevenin nasıl yakılacağını da
gösterdi. Yaktığı ateşte su ısıtan Öztürk, nasıl duş alınacağını oyuncak bir bebek üzerinde uygulamalı
olarak gösterdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10393
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Haydi çocuklar camiye
1 ve 7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası düzenlenen törenle başladı
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1 ve 7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası düzenlenen törenle başladı.
Törende konuşan Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, dini ve milli günlerin diri tutulması gerektiğini belirterek, “Bu
şekilde devletin manevi geleceği garanti altına alınabilir” dedi.
Đl Özel Đdaresi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Đl Müftüsü Ali
Maraşlıgil, müftü yardımcıları ve din görevlileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal
Marşı'nın okunmasından sonra hafta nedeniyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda
Kayseri birincisi olan Kadir Sağırkaya, Kur'an-ı Kerim okudu.
Tasavvuf Müziği Korusu'nun birbirinden güzel ilahileri okuması sonrasında kürsüye gelen Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, çocukların camiye alıştırılması için talimat verildiğini söyledi.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise yaptığı konuşmasında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın 1986 yılından
beri kutlandığını söyledi. Haftalar ve günlerin her devlet için önemli olduğunu vurgulayan Maraşlıgil,
“Dini ve milli günler sürekli olarak diri tutulmalıdır. Dini ve milli günlerin diri tutulması ve sürekli olarak
kutlanması, bu duygunun gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Dini ve milli ruhun gelecek
nesillere aktarılması devletin manevi geleceğinin garanti altına alınmasıdır” diye konuştu.
Đnançlı insanlar gibi inançsız insanların da küfürlerini kutladıkları günlerde canlı ve diri tutmaya
çalıştıklarının altını çizen Maraşlıgil, “Bu nedenle bizim de dini ve milli günlerimizi kutlamak ve diri
tutmak görevimizdir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10394
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Tv Kayseri yeni yayın dönemine başladı
Tv Kayseri, Elif Tv, Kent Haber Gazetesi ve Radyo Plus'ı barındıran Medyanet Grup, yeni yayın dönemine başladı
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Tv Kayseri, Elif Tv, Kent Haber Gazetesi ve Radyo Plus'ı barındıran Medyanet Grup, yeni yayın
dönemine muhteşem bir kokteyl ile ‘merhaba’ dedi. Medyanet, yeni yayın dönemine yeni stüdyoları,
yeni dekorları ve yepyeni programlarıyla giriş yaptı.

Medyanet Grup yeni yayın dönemine muhteşem bir kokteylle ‘merhaba’ dedi. Medyanet'in Alparslan
mahallesinde bulunan merkez stüdyolarında gerçekleştirilen kokteyle çok sayıda davetli katıldı. Vali
Mevlüt Bilici, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı, Melikşah
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim
Güney, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü, MÜSĐAD Başkanı
Đsmail Ruhlukürkçü, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, KESOB Başkanı Mustafa Alan, siyasi parti il
temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, sanayici ve iş adamları, spor dünyasının önde gelen isimleri ile kalabalık bir davetli
topluluğu katıldı.Açılışta konuşma yapan Medyanet Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kökenek,
“Doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. “Ortada bir başarı
varsa, bu başarı tüm Medyanet ailesinindir” diyen Kökenek, Medyanet'in bugünlere kolay gelmediğini
ifade etti. “Kuruluşumuz Elif Tv ile yola başladı” diye konuşan Kökenek, Elif Tv'nin yıllar önce çok
temiz duygularla kurulduğunu ifade etti. Kökenek, belli bir olgunluktan sonra Medyanet Grup'a bağlı
olan Tv Kayseri'yi kurduklarını sözlerine ekledi. “Tüm çalışanlarımız işlerini ibadet aşkıyla devam
ettirmektedir” diye konuşan Kökenek, tüm Medyanet çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür etti. “Đnşallah nice yeni yayın dönemlerine birlikte imza atarız” diyen Kökenek, “Allah yeni
yayın dönemimizi hayırlı mübarek etsin” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10395
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Kayseri KASKĐ Fenerbahçe'ye mağlup
'8. Botaş Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe, Kayseri Kaski'yi 76-75 yendi.
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Salon: Menderes
Hakemler: Erman Erdemli, Mustafa Akıllıoğlu, Funda Teoman
Fenerbahçe: Özge 5 (2 ribaunt 2 asist), Elina 5(2 ribaunt 3 asist), Zene Temame 12(3 ribaunt 1 asist),
Birsel Vardarlı 2 (1 ribaunt 5 asist), Esmeral Tuntluer 14(2 ribaunt 4 asist), Kübra Siyahdemir 7(3
ribaunt 4 asist) Emel Türkyılmaz 2(3 ribaunt), Devran Taşcan10(5 ribaunt), Đvana Matoviç 15(1
ribaunt), Olcay Çakır 2(2 ribaunt 5 asist), Kristin Nevlin 2(3 ribaunt 1 asist)
Kaski Kayseri: Pınar Demirok 5(2 ribaunt 2 asist), Dila Akşin 14(2 asist), Bahar Öztürk 5(4 ribaunt 3
asist), Gizem Yavuz 9(1 ribaunt 1 asist), Nazlı Bircan 2 (3 ribaunt), Anna Deforge 11(2 ribaunt 1 asist),
Esra Ural 3 (7 ribaunt), Tuğçe Canbaz 2(5 ribaunt), Aysu Yararbaş 10(1 ribaunt 2 asist), Layota Pingel
14(8 ribaunt) 1. Periyot: 19-20 2. Periyot: 19-12 3. Periyot: 20-20 4. Periyot: 18-23
Botaş Spor tarafından organize edilen '8. Botaş Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe,
Kayseri Kaski'yi 76-75 yendi. Turnuvanın açılış maçında ise Botaş Spor, Tarsus Belediyespor'u 61-48
mağlup etti.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10396
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Kadın sürücü öldü
DU-TS 5050 Almanya plakalı otomobil, Serbest Bölge Kavşağı'nda kamyonla çarpıştı.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgilere göre, Ambar semtinden Boğazköprü mevkisine seyir halinde bulunan Emel
Koşmaz yönetimindeki DU-TS 5050 Almanya plakalı otomobil, Serbest Bölge Kavşağı'nda
Menderes K'nın kullandığı 38 PT 596 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Emel Koşmaz hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Menderes K. ise gözaltına alındı.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐkameramanoner@hotmail.com-0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10397
Erişim Tarihi: 06.10.2011

Genç Liderler Akademisi..
Kayseri ABĐGEM'den yeni bir proje..
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Öğrenmek,Büyümektir! sloganıyla eğitime yeni bir bakış açısı getirmek için, yeni projeler geliştirmeye
devam eden Kayseri ABĐGEM'in son Projesi ise Genç Liderler Akademisi..
Kayseri ABĐGEM Genel Müdürü Mete TAŞTAN,proje ile ilgili sitemize şu açıklamalarda bulundu
''ABĐGEM Genç Liderler Akademisi, gençlere, içindeki lider ruhu ortaya çıkarması ve geliştirmesi için
kurulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası,
Kayseri Sanayi Odası, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği,
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Bünyan Ticaret Odası ve Develi Ticaret Odası
tarafından desteklenen bir projedir.
Yine Kayseri ABĐGEM Genç Liderler Akademisi, Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü ve Aktif Gençlik
Kulübü ile beraber hareket etmektedir.

ABĐGEM Genç Liderler Akademisi, 21. Yüzyılda lider ülke Türkiye hedefi ile vizyonunu belirleyen Türk
Toplumunun, bu hedefe emin adımlarla yürüyebilmesi ve hedefe ulaşması için bilgili ve bilinçli
gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
2023 yılına gelindiğinde “Ekonomide ilk 10 ülke arasında olan, ihracatta 500 milyar doları geçen,
huzurlu ve ferah bir topluma sahip, güçlü ve bilgin bir Türkiye’ye, bilgi ve görgüsüyle katkı sağlayacak
genç beyinler “KAYSERĐ ABĐGEM GENÇ LĐDERLER AKADEMĐSĐ”nde buluşturuyoruz.'' dedi
Kayıt Bilgi için;
Tel: 232 11 59
http://abigemliderlerakademisi.com/index.asp
Haber/ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10398
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Đlk 500'de 37 Kayseri firması
Ekonomist dergisinin gerçekleştirdiği Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması sonuçlandı
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Ekonomist dergisinin, TEB (Türk Ekonomi Bankası) işbirliği ile gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük
500 Şirketi Araştırması” sonuçlandı. “Anadolu Kaplanları” olarak da ifade edilen şirketler için önemli bir
gösterge olarak kabul edilen araştırmada; Aşkale Çimento 54’üncü sırada yer aldı. Şirket geçtiğimiz yıl
78’inci sırada bulunuyordu.
BÖLGE ĐÇĐN MORAL DEĞERĐ
1993 yılında Erzurum ve bölge insanının kolektif çalışma ruhu ile satın alınan Aşkale Çimento,
başarılarına başarı katıyor. Türkiye’deki özelleştirme uygulamaları açısından bir çok akademik kurum
ve kişi tarafından ‘özelleştirmede örnek kuruluş’ olarak gösterilen Aşkale Çimento, Anadolu’nun en
büyük 500 sanayi kuruluşu içindeki yerini yıllar geçtikçe zirveye doğru taşıyor. 2007 yılında 128, 2008
yılında 81 ve 2009 yılında 78’inci sırada yer alan Aşkale Çimento 2010 rakamlarına göre 54’üncü
sıraya yerleşti. Bölge için adeta moral kaynağı olan Aşkale Çimento, yatırımlarını Erzurum, Aşkale,
Trabzon, Van, Erzincan, Gümüşhane, Ağrı, Giresun ve Batum’da büyüterek devam ettiriyor. Bölgesel
anlamdaki yatırımlar ve istihdama katkı şirket için en önemli iki unsur.
“PAYLAŞMA ĐKLĐMĐ OLUŞTURDUK”
Ekonomist ve TEB tarafından Anadolu’nun en büyük 500 firmasını belirlemek amacıyla yapılan
araştırmada Aşkale Çimento‘nun istikrarlı ve başarılı yükselişinin tesadüf olmadığını söyleyen Yönetim
Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, “ERÇĐMSAN oluşumu çok önemli. Burada bir “paylaşma” iklimi
oluşturduk. Aşkale Çimento’nun ruhunu özümseyenler “paylaşmak” ifadesinin manasını en güzel
şekilde hissetmiştir. Birliğin ve dirliğin harcı ile buralara geldik. Çıktığımız yolda, yaşadığımız o kadar
olumsuzluğa ve çıkmaza rağmen geldiğimiz nokta, ancak paylaşma ve birliktelikle tarif edilebilir. Bunu
sıkça dile getiriyoruz. Çünkü; bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda refaha çıkması kolektif çalşıma ile
ancak olur. ” dedi.
SEKTÖRÜNDE ĐLK 3’TE
Anadolu 500 araştırmasının sektörlerle ilgili analizinde ise Aşkale Çimento, sektöründe 3. sırada yer
aldı. Bu tespitin kendileri için anlamlı ve bir o kadar keyif verici olduğunu söyleyen Başkan Yücelik,
“Allah’ın yardımı ve insanların hayır duaları ile yolumuza devam ediyoruz. Allah’a şükürler olsun bize
güvenenleri mahçup etmedik, etmemeye de gayret ediyoruz. Çalışanlarımız, yöneticilerimiz,

ortaklarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve bize her anlamda destek olanlar ortaya çıkan bu başarıları
da paylaşmaktadır. Aşkale Çimento’da “ben” yoktur. Herşeyi beraber yapar ve sonuçlarını paylaşırız.
Bizleri farklı kılan ve bu güne getiren gerçek bunun altında saklıdır. ” şeklinde konuştu.
“AŞKALE ÇĐMENTOLAR ARTMALI”
Uzun yıllardır Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Lütfü Yücelik,
“Bölgenin Aşkale Çimento tarzı oluşumlara ve şirketlere ihtiyacı var. Bizim bölge insanı olarak hem
işimizi, hem de birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Dedikodu yapmak yerine işimize bakmalıyız. Birbirimizi
kıskanmak yerine kendimizden daha başarılı olan insanlara gıpta ile bakmalı, onun elde ettiği başarıyı
yakalamak için çaba göstermeliyiz. Esasında bu bölgeyi birileri kurtaracaksa o gene bölgenin
insanıdır. Aşkale Çimento bu anlamda gerçekçi ve bir o kadar anlamlı bir örnektir.” dedi.
ĐŞTE ANADOLU’NUN EN BÜYÜKLERĐ
Anadolu’nun En Büyük 500’ü Đstanbul, Ankara ve Đzmir dışındaki Anadolu şirketlerine yönelik ve 2010
yılı net satışlar dikkate alınarak hazırlanıyor. Anadolu genelinde iller karşılaştırıldığında, listede birinci
sırada 144 şirketle Bursa’nın, 48 şirketle Gaziantep’in ikinci, 37 şirketle Kayseri’nin 3’üncü, 33
şirketle Kocaeli’nin dördüncü sırada yer aldığı görülüyor. Denizli ise 23 firmayla, listede 5’inci sırada
yer alıyor. Listede Konya 22, Kahramanmaraş 18, Eskişehir 12, Manisa 10, Uşak 7 firmayla yer alıyor.
Erzurum’dan ise listeye sadece Aşkale Çimento girmeyi başardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10399
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Sokaktan dünya ringlerine
19 yaşındaki Ali Batmaz, muay thai şampiyonasında dünya üçüncüsü olmanın sevincini yaşıyor
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Kayseri'de kendinden büyüklerle kavgaya tutuştuğu sırada antrenörler tarafından keşfedilerek spora
yönlendirilen 19 yaşındaki Ali Batmaz, muay thai şampiyonasında dünya üçüncüsü olmanın sevincini
yaşıyor. Başarı hikayesi şaşırılacak türden olan genç sporcu, gece gündüz çalışarak Türk bayrağını
her yerde dalgalandırma hedefinde.
Milli Takım Antrenörü Muay Thai Kayseri Temsilcisi Halil Demir ile Milli Takım Antrenörü Göksel
Cingöz, 2 yıl önce bir çay bahçesinde otururken küçük yaştaki gencin büyüklerle kavgaya tutuştuğunu
gördü. Hemen müdahale ederek o yıllar 17 yaşında olan Ali Batmaz'ı ayıran antrenörler, çay
bahçesinde davet ettiği genci sakinleştirmeye çalıştı.
Şiddetin doğru olmadığı ve kavganın yersiz olduğunu anlatarak genci spora davet eden antrenörlere
Batmaz ilk önce olumsuz yanıt verdi. Ailesi ile görüşülerek ikna edilen Batmaz, muay thai ring sporuna
başladı. Đki yıl azimle çalışan ve sporu sevdikçe yaşamı olumlu yönde ilerleyen Batmaz'ın kavgadan
keşfedilip spora yönlendirilmesinden sonra şampiyonluklar elde etmeye başladı.
3 kez Türkiye şampiyonu olan Batmaz, son olarak 19-29 Eylül 2011 tarihlerinde Özbekistan'ın
Taşkent kentinde yapılan ve 87 ülkenin katıldığı Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda dünya
üçüncülüğü elde etti.
Başarı hikayesini anlatan Ali Batmaz, "Hocalarım beni keşfetmeseydi belki 17 yaşındayken kötü
arkadaşlar yüzünden başka yerlerde olabilirdim. O yıllarda liseden de ayrılmıştım. Hocalarım
sayesinde şimdilerde açık lisede okuyorum. Đnşallah üniversiteye de başlayıp öğretmen olacağım.
Hayatım bir anda olumlu yönde değişti. Bugünlerde elde ettiğim başarı ile Türk bayrağını

dalgalandırmam bana en büyük sevinci yaşatıyor. Hedefim daha çok çalışarak Türk bayrağını ulusal
şampiyonalıklarda dalgalandırmak" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10400
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Bıçaklar tezgahlara çıktı
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kurban kesimlerinde kullanılacak olan bıçaklar da tezgahtaki yerlerini
aldı
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kurban kesimlerinde kullanılacak olan bıçaklar da
tezgahtaki yerlerini aldı. Bıçakçı esnafı, vatandaşların bıçaklarını biletmek için erken gelmeleri
konusunda uyardı.
Camii Kebir Mahallesi'nde bıçak satan Yalçın Baklaya, Kurban Bayramı için henüz erken olduğunu
ancak bıçakların tezgahlardaki yerlerini aldığını söyleyerek, “Biz şimdiden hazırlıklarımızı yapmış
olduk” dedi.
Vatandaşların bıçaklarını biletmek için şimdiden gelmeleri gerektiği çağrısında bulunan Baklaya, “Son
haftaya sıkıştığı zaman işler yoğun oluyor. O zaman da bilenen bıçakların durumu da malum oluyor.
Ayrıca son zamanlarda da anahtarcısından demircisine kadar herkes bıçak bilemeye çıktığı için
sağlıklı bir şekilde bileme olmuyor” diye konuştu.
Kurbanlıkların kesiminde ucuz ve büyük bıçakların kullanılmasından kaçınılması gerektiği uyarısını
yapan Baklaya, “Büyük bıçak elde çabuk dönmediği için kurbanı kesen kişiyi zorlar. Bu da
yaralanmalara neden olur. Özellikle Çin yapımı bıçaklar ve marketlerde satılan ucuz bıçaklar kurban
kesiminde kullanılmamalı. Bunlar da acemi kasapların sayısının artmasında büyük etken oluyor”
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10401
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Ahırlar ilçe ve belde dışına çıkıyor
Đl Genel Meclisi'ne ahırların il merkezi, ilçe ve belde merkezlerinin dışına taşınması için çalışma yapılması teklif
edildi
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Đl Genel Meclisi'ne MHP gurubu tarafından ahırların il merkezi, ilçe ve belde merkezlerinin dışına
taşınması için çalışma yapılması teklif edildi.
Đl Genel Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda MHP Gurup Başkan Vekili Halit Demir tarafından verilen
teklifte, ahırların il, ilçe ve belde merkezlerinin dışına çıkarılması istendi. Halit Demir, ahırların
merkezlerde çirkin bir görüntü oluşturduğunu ve sıkıntı yaşattığını söyledi. Ahırların merkezlerin
dışında belirlenecek bir yere taşınması durumunda daha güzel bir görüntü olacağı ve çiftçilerin de
rahatlayacağını bildirdi. Demir, Đl Genel Meclisi'nin bu yönde bir çalışma yapmasını talep etti.
Konu hakkında söz alan AK Parti Gurup Başkan Vekili Şahin Yetikcan da teklife destek verdiklerini
söyleyerek, “Şehrimizin faydasına ve güzelleşmesine katkı sağlayacak olan her türlü çalışmaya destek
veririz. Bu teklifin gündeme alınması konusunda olumlu yönde oy kullanacağız” diye konuştu.
MHP'nin teklifi oy birliği ile Đl Genel Meclisi'nin gündemine alındı ve konu ile ilgili komisyon raporu
hazırlanması kararlaştırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10402
Erişim Tarihi: 10.10.2011

5 kazada 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri'de meydana gelen beş ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen beş ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
Kaza, Kocasinan ilçesi Oymaağaç mahallesi Osman Kavuncu bulvarı Serbest Bölge kavşağında
yaşandı. T.Ş. idaresindeki DU TS 5050 plakalı otomobil, ile M.K. yönetimindeki 38 PT 596 plakalı
kamyon ile çarpıştı. Kaza sonrası DU TS 5050 plakalı otomobilde bulunan E.K. hayatını kaybederken,
sürücü T.Ş. ve otomobilde yolcu olarak bulunan O.C. yaralandı.
Diğer bir kaza da Yeşilhisar ilçesi Yavuz Selim mahallesinde gerçekleşti.A.P., 38 F 1236 plakalı traktör
ile ot balyalarını ezdiği sırada, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak can verdi.
Yahyalı ilçesi Büyükçayır köyünde virajı alamayan minibüsün devrilmesi ve Yahyalı ilçesi Mustafabeyli
köyünde de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kaza ve Yeşilhisar ilçesinde otomobilin takla
atması sonucu yaşanan kazalarda da10 kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10403
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Develi'de ilginç dolandırıcılık
'Omzunda pislik var' diyerek yaklaştığı şahsın gömleğinin cebinden para çalan 2 kişi kayıplara karıştı
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Kayseri'de 'omzunda pislik var' diyerek yaklaştığı şahsın gömleğinin cebinden para çalan 2 kişi
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Đbrahimağa mahallesi Bahçeiçi sokakta B.Z., alışveriş yapmak
amacıyla markete giderken tanımadığı 2 kişi yanına geldi. B.Z.'ye 'omzunda pislik var' diyerek üzerini
temizlediği esnada gömleğinin cebinde bulunan 900 TL parayı çalan 2 hırsız, kayıplara karıştı.
Polis ekipleri, eşkali belirlenen şahısları her yerde arıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10404
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Kardelen Ekibi iş başında!
Erciyes Kardelen Ekibi üyeleri bu kez rotayı Kuşçu Mahallesine ve oradan da Baraj Gölüne çevirdi
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Erciyes Dağı ve etrafındaki dağlara 1995 yılı Ağustos ayından beri düzenli yürüyüş gerçekleştiren
Erciyes Kardelen Ekibi üyeleri bu kez rotayı Kuşçu Mahallesine ve oradan da Baraj Gölüne çevirdi.
Kuşçu Mahallesi yanındaki Baraj Gölüne ilk kez bir yürüyüş gerçekleştiren Erciyes Kardelen Ekibi
üyeleri Kuşçu Mahallesine 10 kilometre kala yürüyüşe başladı. Güzel bir sonbahar gününde eşsiz
Erciyes Dağı’nı kuzey istikametten izleyerek yürüyen Erciyes Kardelenleri yol üzerinde Boyacı ve
Kuşçu Mahallelerini gezerek Baraj Gölüne ulaştı.
Göl manzarası eşliğinde oluşturulan piknik alanında mola veren Erciyes Kardelen Ekibi gölün mavi
sularını dakikalarca izledi.
Erciyes Kardelen Ekibi Yürüyüş Lideri Salih Köylü, Kayseri’ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki baraj
gölünün gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Kayseri’nin artık küçük bir denize
kavuştuğunu belirten Köylü, her türlü su aktivitelerinin yapılabildiği baraj gölünün Kayseri’nin çehresini
değiştirdiğini vurguladı.

17. kuruluş yılını kutlayan Erciyes Kardelen Ekibi’nin Erciyes Dağı parkuru dışına çıkarak ilk kez Kuşçu
Mahallesi ve Baraj Gölüne yürüyüş yaptığını ifade eden Köylü, Kayseri’nin doğal yapısının birçok spor
aktivitelerine müsaade edecek bir konuma kavuştuğunun altını çizdi. Türk Bayrağını açarak
dalgalandıran Erciyes Kardelen Ekibi üyeleri hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ekip, Kuşçu
Baraj Gölünde yaklaşık 3 saat konakladıktan sonra Kayseri’ye döndü.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10405
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Erdoğan'ın annesi vefat etti
Bir süredir tedavi altında bulunan Tenzile Erdoğan bu sabah 09.15'te hayatını kaybetti
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Başbakan Erdoğan'ın 83 yaşındaki annesi Tenzile Erdoğan vefat etti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan vefat etti.
Kadıköy'deki Medipol Hastanesinde bir süredir tedavi altında bulunan Tenzile Erdoğan bu sabah
09.15'te hayatını kaybetti.
Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 30 Eylül'de saat 18.00 civarında karın ağrısı ve yüksek ateş
şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan klinik radyolojik ve laboratuvar tetkikler sonucunda
Tenzile Erdoğan'a akut kolesistit tanısı konulmuş, gerekli ameliyat hazırlıklarını takiben, 1 Ekim saat
11.00'de hastane hekimlerinden Prof. Dr. Hasan Taşçı başkanlığındaki ekip tarafından kolesistektomi
(safra kesesinin alınması) operasyonu gerçekleştirilmişti.
Annesinin ölüm haberini alan Başbakan Erdoğan da programlarını iptal ederek hastaneye geldi. Bursa
programını iptal eden Erdoğan, önceki gün Güney Afrika ziyaretine çıkmadan önce annesini ziyaret
etmiş, "Annem iyi ama dua edin. Daha iyi. Daha iyi olmasa yola çıkmazdım. Birkaç güne hastaneden
çıkacak. Dua edin” demişti.
Tenzile Erdoğan, yarın toprağa verilecek. Erdoğan'ın cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10407
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Kayserispor'da Beşiktaş hazırlığı
Kayserispor, milli maç arasının ardından deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını
sürdürüyor
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Kayserispor, milli maç arasının ardından deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının
hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, zorlu maçtan mutlu şekilde
dönmeyi amaçladıklarını söylerken, başarılı futbolcu Hasan Ali Kaldırım da, "Biz oraya tatile
gitmiyoruz, kazanmak için gidiyoruz" dedi.
Ligin 5. haftasında Mersin Đdman Yurdu ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, milli maç arasını
değerlendirerek 6. hafta oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı
ekip düz koşu ile antrenmana başlarken Teknik Direktör Şota, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şota,
Mersin Đdman Yurdu maçında taraftarın desteğinden bahsederek, "Bu maçta taraftardan çok memnun
kaldım. Bütün futbolcularda onu konuşuyordu, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Şota, aktif futbol oynamak için çalıştıklarını ve bunun eksikliğini yaşadıklarını belirterek, Beşiktaş
maçının da hazırlıklarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi. "Her zaman dediğim gibi bu tip maçların
motivesi hoca için çok kolay olmuyor" diyen Şota, "Çünkü bu tür maçları tüm Türkiye izliyor. Beşiktaş
hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl da çok kaliteli bir ekip. Dünyanın çok iyi tanıdığı oyuncuları var. Zor
bir maç olacak ama biz kendi oyun disiplinimizi bırakmak istemiyoruz. Her yere iyi futbolumuzu
göstermeye gidiyoruz. O maça da bu şekilde gideceğiz. Đnşallah çok mutlu bir şekilde döneceğiz" diye
konuştu.
Milli maç nedeniyle verilen aranın faydalı olcaağına inandığını söyleyen Şota, sakat oyuncuların da
iyileşme fırsatı yakaladığını belirterek, "Maalesef Franco çok uzun bir sakatlık dönemi geçiriyor.
Beşiktaş maçına yetişmesi zor. Ömer Şişmanoğlu inşallah Pazartesi günü takım ile çalışmalara
başlayacak" dedi. A Milli Takımın Hasan'ı çağırmadığını ama çağırılmasının normal birşey olacağını
söyleyen Şota, bunun sürpriz olmayacağını bildirdi.
Riveros'tan memnun olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben transferde oyun kurucu istedim.
Topun arkasında kalan ve çok çalışan, topu kimseye vermeyen, aynı tempoda oynayan bir oyuncu
istedim. Onu da aldım. Riveras'tan çok memnunum. Lordin çok büyük pir performans gösteriyor.
Hasan Ali Kaldırım da aynı şekilde devam edecek. Zurab ve Eren de her maçta daha iyiye gidiyor.
Önümüzdeki günlerde takım inşallah kendini tam olarak gösterme imkanı bulacak" dedi.
Zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Hasan Ali Kaldırım ise, "Lige istediğimiz gibi
başlayamadık. Kötü sonuçlar aldık. Kesinlikle oradan iyi skorla ayrılmak istiyoruz. Herkes biliyor.
Beşiktaş'ın çok kaliteli futbolcuları var. Korkmuyoruz. Saygımız var. Elimizden gelen gayreti göstericez
ve en iyi skorla Kayseri'ye geleceğiz diye düşünüyorum. Tatil yapmak için gitmiyoruz, kesinlikle. 3
puan için gidiyoruz. Milli maç arası var birkaç gün dinlendik. Đyi hazırlanacağız maça. Đyi bir skorlada
döneceğiz" diye konuştu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde babası vefat eden kaleci Gökhan Değirmenci idmana çıktı. Gökhan,
diğer kalecilerden ayrı olarak Ömer Şişmanoğlu ile düz koşu yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10408
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Yüreğimizi ortaya koyacağız!
Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, geride kalan 5 haftada takımların birbirlerinin gücünü gördüğünü
belirtti
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Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, Bank Asya 1. Lig'de geride kalan 5 haftada
takımların birbirlerinin gücünü gördüğünü belirttti. Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında yüreklerini ortaya

koyacaklarını söyledi.
Ligdeki ilk 5 haftanın değerlendirmesini yapan Yılmaz, "Bütün takımlar bu beş hafta birbirini
yeniyordu. Takımların gücü tam olarak belli değildi. Şimdi artık herkes birbirinin gücünü gördü. Ligde
tanınmayan takım kalmadı. Bundan sonra çok inanılmaz sürprizler olmaz diye düşünüyorum. Bank
Asya Ligi'nin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Đyi futbol daha iyi futbol oynanacağını
düşünüyorum. Zaten mücadele oluyor futbol olarak da daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum'' dedi.
Evinde maç kazanmanın ya da kazanamamanın çok önemli olmadığını belirten Fikret Yılmaz,
''Önemli olan maç kazanmak. Deplasman olabilir kendi sahanda olabilir. Yenilmemek, asıl olan
bunlardır. Şimdi kendi sahamızda maç kazanamadık ama oynadığımız takımların biri Konyaspor birisi
Denizlispor. Kafa takımlarıyla oynadık. Ayrıca onlar da buraya Erciyes dağında kayak yapmaya
gelmediler. Onlar da buraya puan almaya, mücadele etmeye geldiler. Futbolda 'biz bu maçı alacağız,
biz bu maçı kazanacağız' söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.
Önlerindeki Çaykur Rizespor maçına da değinen Yılmaz, ''Rizespor'la bir maç var. Rizespor buraya,
bizden puan almak için geliyor. Çok iyi bir takımla geliyor. Şampiyonluğa oynuyorlar. Biz de kendi
sahamızda tabi ki kazanmak istiyoruz. Biz de iyi çalışıyoruz. Biz de iyibir takımız. Ya da iyi bir takım
olma yolunda önemli adımlar attık. Oynayacağımız Rizespor maçına odaklandık ona göre çalışıyoruz.
Rizespor'u analiz ediyoruz, mutlaka Rizespor da bizi analiz ediyordur. Çıkacağız, yüreğimizi ortaya
koyacağız. Đnancımızı ortaya koyacağız, koşacağız, mücadele edeceğiz. Futbolun gereklerini yerine
getirmeye çalışacağız ve Allah'ın izniyle alnımızın akıyla iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağız" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10409
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Kayseri'de akşam sefası
TRT Akşam Sefası programı sanatçıları Tuğçe Pala ve Alp Arslan Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşattı
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Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "100’de 100 Kayseri" etkinlikleri kapsamında TRT Akşam
Sefası programı sanatçıları Tuğçe Pala ve Alp Arslan Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi
Neşe Özhaseki başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nde görevli daire başkanları, müdürler ve
vatandaşlar katıldı. Sanatçı Alp Arslan, konserde yaptığı kısa konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin
"100de100Kayseri" programıyla çok önemli bir etkinliğe imza attığını belirterek, "Başta Başkan
Mehmet Özhaseki olmak üzere bu etkinliklerde emeği geçen, bizleri sizlerle buluşturan herkese
teşekkürler ediyoruz" dedi.
Kayseri'ye her gelişlerinde büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Arslan, "Kayseri çok özel bir
şehir. Nüfus kağıdımda doğum yerimin Kayseri yazmasını çok isterdim" şeklinde konuştu. Konserde
Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerini seslendiren ikiliye, zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.
Konser sonrası, TRT Akşam Sefası programı sanatçılarını Kayseri'de görmekten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Başkan Özhaseki, "Büyükşehir Belediyesi olarak 1300 kişilik bir konser
salonu projesi hazırladık. Mevcutta bulunan salonların yetersiz kalması ve ihtiyaca cevap verememesi
nedeniyle bu projeye ihtiyaç vardı. Önümüzdeki günlerde bu salonun inşaatına başlanacak" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Özhaseki, TRT Akşam Sefası programı sanatçıları Tuğçe Pala ve Alp
Arslan'a günün anısına plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10410
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Çocuklar cami ile buluştu
Develi'de Sivasi Hatun Camii'nde gerçekleştirilen buluşma çocukların şölenine dönüştü
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Develi’de Sivasi Hatun Camii’nde gerçekleştirilen
buluşma çocukların şölenine dönüştü.Đlçe Müftülüğü, belediye ve hayırseverlerin desteği ile
gerçekleşen çocuk-cami buluşması, Selçuklu’lardan günümüze kadar orijinal hali ile ayakta durabilen
Sivasi Hatun Camii’nde büyük coşkuya vesile oldu. Develi ilçesinde çocuk-cami buluşmasında Sivasi
Hatun Camii’nde çocukların ilgisini en çok dönen mermer sütunlar ve bin 111 taneli tarihi tespih, 32
basamaklı köşk minare merdiveni ve ezan okunan köşk minare çekti. Cami çocuk buluşması
sonrasında çocuklara, görevliler tarafından çikolata, şeker ve gül suyu da ikram edildi. Đlçe Müftüsü
Cafer Kılınç, “Çocuk ve cami buluşmasında çocuklarımız camilere gelsinler. Din görevlisi
arkadaşlarımız cübbeleriyle, sarıklarıyla, çikolatalarıyla kapıda onları karşılayıp, onlara mihrabı,
minberi, kürsüyü tanıtacaklardır. Çocuk için, ibadet edilen mekan soğuk, sönük, donuk ve ürkütücü
olmamalıdır” diyerek, bütün din görevlilerini hafta süresince daha duyarlı olmaya davet etti. Çocukları
camide karşılayıp gerekli açıklamaları yapan heyetin başında bulunan Merkez Çarşı Camii imam hatibi
Abdulkadir Millidere, camilerin sadece ibadet değil aynı zamanda kimlik mekânları olduğunu belirterek
camilerin çocukların hayatındaki önemine vurgu yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10411
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Uyku canlarını kurtardı
Kayseri'de sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu
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Kayseri'de sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan silahlı
kavgada kurşunlar bir evin balkonuna isabet etti. Evde bulunan çocukların uyuyor olması adeta
canlarını kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi Gülük
Şemsettin Caddesi'nde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Silahların
kullanıldığı tartışma sonrasında zanlılar olay yerinden otomobille kaçtı. Plakaları alınan otomobiller
polis ekipleri tarafından aranırken, kurşunların isabet ettiği evdeki çocukların ölümden döndükleri
anlaşıldı. Park halindeki bir otomobile 4, evin balkonuna ise 7 kurşunun isabet ettiği tespit edilirken,
kurşunların isabet ettiği evdeki çocukların uykuda olması adeta canlarını kurtardı. Olay yerinde polis
ekiplerinin yaptığı incelemelerde yaklaşık 15 adet boş kovan elde edilirken, zanlıların yakalanması için
çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10412
Erişim Tarihi: 10.10.2011

2 otomobil çarpıştı:1 ölü
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı
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Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye
göre kaza, Kayseri-Ankara karayolu Yemliha kasabası kavşağında meydana geldi. A.U. (71)
yönetimindeki 38 NK 892 plakalı otomobil, tali yoldan karayoluna çıkmak isterken Ankara
istikametinden Kayseri istikametine giden A.Y. (42) yönetimindeki 01 ARE 27 plakalı otomobille
çarpıştı. Kazada hurdaya dönen 38 NK 892 plakalı otomobilin sürücüsü A.U. olay yerinde hayatını
kaybederken, aynı araçta bulunan yolcular S.U. (68) ve Ş.U. (44) ile diğer araçta bulunan 01 ARE 27
plakalı otomobilin sürücüsü A.Y. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere
kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden A.U.'nun cenazesi ise otopsisi yapılmak
üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10413
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Kayseri elektriksiz kalacak!
Bakım çalışmaları nedeniyle Pazar günü şehrin önemli bir bölümüne 3-6 saat arasında elektrik verilemeyecek
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada TEĐAŞ 11.Đletim Tesis ve Đşletme Grup
Müdürlüğü’nün yapacağı hat ve trafo bakımları nedeniyle Pazar günü şehrin önemli bir bölümüne 3-6
saat arasında elektrik verilemeyeceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.
Kayseri 1 ve Kayseri 2 TEĐAŞ trafo merkezi ve iletim hatlarında TEĐAŞ tarafından yapılacak olan hat
ve trafo bakımları nedeniyle kesintinin yapılacağı belirtilen açıklamada, elektrik kesintisinin yapılacağı
saatler ve merkezler şu şekilde belirlendi:
“Pazar günü 05.00-11.00 saatleri arasında Mimarsinan OSB, Askeri ve sivil havaalanı, Cırgalan
mahallesi, Buğdaylı, Akçatepe, Elagöz, Hasanarpa, Yazır, Akin köyler grubu. Argıncık Tanpınar,
Fevzioğlu, Esentepe ve Talatpaşa mahalleleri, Yavuz Selim, Kocasinan mahalleleri, Kumarlıdaki
fabrikalar, Engir gölü küme evler, Beyazşehir, Đldem, TOKĐ Konutları, Gesi, Koramaz, Ağırnas,
Gölbaşı, B.Bürüngüz, K.Bürüngüz, Turan, Güzelköy, Kayabağ, Özlüce, KASKĐ su pompaları.”
“Saat 08.00-11.00 saatleri arasında ise Başakpınar, Kuruköprü, Çatakdere, Zincidere, Erciyes
Kasabası, Endürlük, Gürpınar, Zincidere Komando Tugayı, Emniyet Röle( Ali Dağı), Yenidoğan
mahallesi, Talas ilçesinin tamamı, Çay bağları, Hisarcık ve Erciyes kayak merkezi, Meteoroloji,
Erenköy mahallesi, aşağı ve yukarı Gediris, Haymana, Merdivenli mahallesi ve Gürle bağları. Talas
Anayurt Yapı Kooperatifi, Atayurt, Anaşehir ve civarı, Yenidoğan mahallesi, Yıldırım Beyazıt Şükran
caddesi, Tavlusun caddesi, Aşık Veysel Bulvarı, Tekno Park ve civarı, Sırasöğütler caddesi, Yıldırım
Beyazıt Fatih caddesi, Türk Telekom Santrali, Şenköşe caddesi, Mimsin Kooperatifi, Doğu sanayi,
küçük sanayi sitesi, Argıncık, Tv vericileri, Argıncık Belediye hali, Nurihas ve Esenyurt mahalleleri,
Erciyes caddesi, Küçükali, Osmanlı, Selçuklu, Danişmentgazi mahalleleri, Yeniköy siteleri, Beştepeler
KASKĐ Su Pompaları, Gülük mahallesi, Arem emaye, Pelit, Kükürt, Obruk ve Beğendik bağları, Hacılar
ilçesi, Hacılar, Sakar, Kızıltepe, Karacaören, Altınoluk mahallesi, Hacılar belediye su pompaları,
Sakarçiftliği köyü, Zincirli ve Işık meydanı ile Đnecik bağları. Erkilet , Yeşilmahalle, Mithatpaşa,
Boztepe, Sancaktepe mahalleleri, Hava Üssü Fasbat tesisleri, Polis Okulu ve civarı, Hilal , Zümrüt,
Hoca Ahmet Yesevi, Seyrani, Şirinevler, Beşparmak, Yunus Emre, Turgut Reis mahalleleri ile
Yenidoğan mahallesinin bir bölümü.”
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada TEĐAŞ’ın hat ve trafo bakım çalışmalarını
daha erken bitirmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10414
Erişim Tarihi: 10.10.2011

En ilginç kütüphane Kayseri zekasıyla
Talas Đlçesinde bir caminin abdes alma şadırvanı üzerine yapılan kütüphane Kayseri zekasını bir kez daha gözler
önüne serdi.
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Kayseri'de hayırsever H. Sait Yurttaş tarafından yaptırılan caminin şadırvanının kubbesinin içi,
kütüphane olarak düzenlendi.
Talas ilçesinde yaptırılan ve 2010 yılında ibadete açılan caminin yanındaki abdest alma bölümünün
şadırvan şeklinde yapıldığını ve şadırvanın kubbesinin boş kalmasını istemediğini ifade eden
hayırsever H. Sait Yurttaş, "Kubbenin içini değerlendirmek istedik ve kütüphane oluşturma fikri ortaya
çıktı. Biz de burayı kütüphane olarak düzenledik, güzel de oldu" dedi.
Abdest alınan çeşmelerin bulunduğu bölümün bitişiğine yapılan döner bir merdivenle çıkılan şadırvankütüphane ile ilgili açıklamalarda bulunan H. Sait Yurttaş Cami Đmamı Melik Işık, "Daha önce
görmediğimiz bir kütüphane bu. Böyle bir şeyi düşünen, yapan herkesten Allah razı olsun.
Kütüphanemiz, boş bir alanın güzel bir şekilde değerlendirilmesidir. Ayrıca, burası cemaatin de ilgisini

çeken bir mekan oldu" dedi.
Namaz sonlarında, camiden çıkarken bazı kişilerin gelip dini konularda sorular sorduğunu, kendilerinin
de bu kişileri, şadırvan-kütüphaneye davet ettiklerini belirten imam Işık, şöyle devam etti:
"Bizlere soru soruyorlar, biz de kütüphanemize çıkıp soruları cevaplıyoruz ve insanlarla sohbet
ediyoruz. Burada bulunan kitapları okuyoruz. Bazen gençler geliyor, burayı merak ettiklerini
söylüyorlar, çıkıp geziyorlar. Onlara kitapları tanıtıyoruz, sohbet ediyoruz, Đslam dini hakkında bilgiler
verip, bazı meseleleri anlatıyoruz."
-Kur'an Dersleri, şadırvan-kütüphanede verildi2011 yılı yaz döneminde camiye Kur'an okumayı öğrenmek için 22 çocuğun geldiğini ifade eden Işık,
"Derslerimizi, şadırvan-kütüphanede verdik ve burası çocukların çok hoşuna gitti. Çocuklar, derslerine
büyük bir zevkle ve şevkle çalıştılar. Bizden önce koşarak kütüphaneye çıkıp oturdular. Yaz Kur'an
kursumuzu burada çok verimli bir şekilde tamamladık" diye konuştu.
Çocukların yapıları gereği, yeni olana, alışılmadık olana büyük bir merak ve ilgi duyduğunu kaydeden
Işık, şadırvan-kütüphanenin de çocukların merak ve ilgisine maruz kaldığını, bundan sonra da Kur'an
derslerini burada vereceklerini bildirdi.
-Kadınlar da geliyorMahalledeki kadınların da merak edip geldiklerini ve kütüphaneyi gezdiklerini belirten Işık, "Bayanlar,
(hocam, keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa, gelip otursak ve ders alsak) dediler. Biz de,
kütüphanenin herkese açık olduğunu, bayanların da gelip ders alabileceklerini, sohbet edebileceklerini
söyledik. Şimdi bayanlar da haftanın belli günleri gelip burada oturuyorlar, sohbetlerini yapabiliyorlar
ve kitap okuyabiliyorlar" dedi.
Camiden namaz çıkışında cemaat arasında başlayan sohbetlere çoğu zaman şadırvan-kütüphaneye
çıkarak devam ettiklerini belirten Işık, "Burada çay demliyoruz ve sohbetimize böylesine güzel bir
mekanda devam ediyoruz. Bazen sıkıntısı olan kardeşimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şadırvankütüphane, cemaat arasındaki kardeşliği ve sevgiyi artırmaya vesile oluyor" diye konuştu.
-Bakan Yıldız da ziyaret ettiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, şadırvan-kütüphaneyi ziyaret etmişti.
Bakan Yıldız ziyaretinde, hayırsever H. Sait Yurttaş'a, "Şadırvan'ın üzerine kütüphane kurma fikri
senden mi geldi?" diye sorunca, Yurttaş da, "Evet efendim, fikir benden çıktı" yanıtını vermişti.
Yıldız, şadırvan-kütüphane hakkında, "Güzel olmuş. Eğer bu model tutarsa, Türkiye'de gelişebilir"
yorumunu da yapmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10416
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Bağış genelgesine tepki
Eğitim-Bir-Sen'den bağış alan okul yöneticileri hakkında soruşturma açılması konusundaki genelgeye eleştiri
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, düzenlediği basın toplantısında, bağış alan okul
yöneticileri hakkında soruşturma açılması konusundaki genelgeyi eleştirdi. Kalkan, okul yöneticilerine
bağış konusunda soruşturma açılmasının hiçbir dayanağının bulunmadığını söyledi.

Kalkan, “Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen 20.09.2011 tarihli ve 4884 sayılı yazı ile
Genelge'ye aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında soruşturma açılması talimatı verilmiştir.
Bağış kabul eden yöneticilere soruşturma açılmasının hukuki dayanağı yoktur.
Milli Eğitim sistemimizde okulların ve diğer eğitim kurumlarının müstakil bir bütçeleri yoktur. Kurum
personelinin ücretleri genel bütçeden karşılanmakta ise de, okulların bakım, onarım, tamirat, genel
temizlik, çevre temizliği, temizlik ve güvenlik personelinin ücret vesaire sosyal hakları, su, telefon,
internet giderleri gibi sabit ve zorunlu giderler için bütçeden pay ayrılmamaktadır.
Yine kadrolu hizmetli bulunmadığı için hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen hizmetli ve yardımcı
personelin ücretleri ve sosyal güvenlik primleri, yeni inşa edilen okulların eğitim-öğretime hazır hale
getirilmesi, zamanında ödenemeyen elektrik ve doğalgaz faturalarının gecikme cezaları, boya-badana
ve yıllık olağan bakımlar, yarışma ve programlar dolayısıyla merkezlerde salonlara çağrılan öğrencileri
taşıyan araçlar için yol masrafları, ödenek bulunmadığından ancak söz konusu bağış ve yardımlardan
karşılanmakta, bağış hariç hiçbir finansman yolu da sunulmamaktadır” dedi.
Kalkan, “ Bu nedenle il eğitim denetmenlerinin okul yöneticileri hakkında denetimlerini yaparken,
'öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken bağış talep edilmesi' ile 'kendi istek ve iradeleri ile
okullara ve okul-aile birliklerine bağış ve her türden yardım yapanların, bu bağış ve yardımlarının kabul
edilmesi' ifadelerinin ayrımını iyi yapmaları, bağış ve yardımların kabul edilmesine engel bir durumun
olmadığı, adrese dayalı kayıt sisteminde ise kayıt için bağış talep edilmesine sistemin imkan
tanımadığı hususunu da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Görüldüğü üzere, okul yöneticileri hakkında soruşturma açılmasının hiç bir haklı dayanağı
bulunmamaktadır. Bu nedenle eğitim yöneticilerini yıpratan, onları zan altında bırakan ve velilerle karşı
karşıya getiren bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10417
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Bu akşam gökyüzünde şölen var
Bu akşam saatlerinde bine yakın göktaşı atmosfere çarparak Dünya'ya düşecek
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Bu akşam saatlerinde bine yakın göktaşı atmosfere çarparak Dünya'ya düşecek. Göktaşı yağmuru
Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek. Bugün bine yakın göktaşı atmosfere çarparak Dünya'ya
düşecek. Akşam saatlerinde gökyüzünün kuzey kısmından daha net bir şekilde ve çıplak gözle
görülebilecek olan göktaşı yağmuruyla gökyüzünde adeta görsel şölen meydana gelecek.
Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Fikri Özeren, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında 'yıldız kayması'
olarak tabir edilen bu olayın her yıl yaşandığını kaydetti. Özeren, "Bunlar uzayda kimi zaman serseri
bir şekilde dolaşan kimi zaman da periyodik başka kuyruklu yıldızların artıklarıdır. Özellikle son
günlerde gerçekleşecek olan yani göktaşı yağmurları, örneğin Draconid meteor yağmurları Güneş
sisteminin içinde, Güneş'in çevresinde dolaşan bir büyük meteor, yani kuyruklu yıldızın kalıntısına ait
parçacıklardır" dedi.
20.00 ile 21.00 saatleri arasında gözlenecek olan göktaşı yağmuru, gökyüzünün kuzey kısmında
görülebilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10418
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Eğitim gezileri başladı
40 kişilik ilk grup Afyorkarahisar ve Kütahya'ya doğru yola çıktı
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Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda
düzenlenen Cumhuriyet Eğitim Gezileri bu gün start aldı. 40 kişilik ilk grup Afyorkarahisar ve
Kütahya'ya doğru yola çıktı.
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde toplanan ilk grupta derslerinde başarılı ancak herhangi bir tura
katılmamış öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup otobüs ile Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.
Đlk gurubun yola çıkmasından önce gezi ile ilgili olarak bilgi veren Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Şube
Müdürü Arslan Kuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan gezilerde, Cumhuriyetin
kurulmasında önemli yeri olan şehirlerin gezileceğini söyledi. Kuş, öğrencilerin milli destanların
yazıldığı şehirlerdeki anıtları, müzeleri ve milli parkları gezeceğini bildirdi.
Afyonkarahisar ve Kütahya'da 3 günlük eğitim gezisine katılan 40 öğrenci aileleri tarafından yolcu
edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10419
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Araba kağıt gibi ezildi
Kayseri'de çarpışarak hurdaya dönen 2 otomobilde 2'si ağır 6 kişi yaralandı
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Kayseri'de çarpışarak hurdaya dönen 2 otomobilde 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre F.T.'nin kullandığı 38 SA 953 plakalı otomobil ile O.E.'nin kullandığı 38 EK 707
plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolu Tuzhisar kasabası yakınlarında çarpıştı. Hurdaya dönen 38
EK 707 plakalı otomobilde bulunan R.E. (37) ve 1 yaşındaki kızı S.E. ağır yaralanarak ambulanslarla
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı araçta bulunan O.E. ve H.G. ile 38 SA

953 plakalı otomobilde yaralanan H.M.T. ve F.T. ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10420
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Dükkanın önünde ceset var ama..!
Ceset dürümcü dükkanının önünde beklerken, çalışanların hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam etmesi dikkat
çekti
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Kayseri'de dün gece sokakta fenalaşan bir vatandaş hayatını kaybetti. Ceset dürümcü dükkanının
önünde beklerken, çalışanların hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam etmesi dikkat çekti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Caddesi'nde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki N.M.'nin
rahatsızlandığı öğrenildi. N.M.'nin bir dürümcü dükkanının önünde dinlendiği sırada nefes almakta
zorlandığı ve yere yığıldığı ileri sürüldü. Olay yerine çağırılan 112 ekiplerinin yaptığı müdahalede
N.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Meraklı vatandaşların çoğalmasıyla birlikte olay yerinde polis ekipleri önlem aldı. Olay yeri inceleme
ekiplerinin beklendiği sırada ise, dürümcü dükkanında çalışanların hiçbir şey olmamış gibi dürüm
kesmesi ve işlerine devam etmesi büyük dikkat çekti.
Yetkililer, N.M.'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10421
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Güvenlik kameralarına ihtiyaç artıyor
Ayrıntılı bilgi için : http://www.hitelektronik.com 0212 511 38 68
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Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarında "güvenlik kameraları" önemi arttı "güvenlik kameraları"
hemen hemen tüm iş yerlerinde kullanılmaya başlandı.
Hırsızlık olaylarında önemli bir rol oynayan "güvenlik kameraları" Đstanbul'dan sonra diğer şehirlerde
de çok yaygınlaştı.
Güvenlik kameraları 3'e ayrılmaktadır. Sesli "güvenlik kameraları" ve sessiz "güvenlik kameraları" bir
de yoğun olarak kullanılan işyerlerinde "güvenlik kameraları" vardır.
Güvenlik kamerası seçerken nelere dikkat edilmelidir.
1 -"Güvenlik kameraları" seçerken öncelikle çıkış kabloları uyumuna bakılmalıdır.
2 -"Güvenlik kameraları" nda kullanım amacı çok önemlidir.
3 -"Güvenlik kameraları" nda bağlantı yapılacak yere bakılmalıdır.
4- "Güvenlik kameraları"nda en önemli noktalardan biriside kullan alanındaki mesafe dir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10422
Erişim Tarihi: 10.10.2011

Uyardı, vuruldu!
Kayseri'de, havaya silahla ateş açan kimliği belirsiz kişileri uyaran 2 kişiden biri öldü, diğeri ise ağır
yaralandı
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Kayseri'de, havaya silahla ateş açan kimliği belirsiz kişileri uyaran 2 kişiden biri öldü, diğeri ise ağır
yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Selçuklu mahallesi Yedi Yaprak Sokağında yaşanan olayda, Akşam
saatlerinde oto tamircisi Ş.M. ve evine misafirliğe gelen muhasebecisi C.Ö. ile evlerinin önünde yemek
yediği sırada, kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş ettiğini gördü. Bu duruma sinirlenen Ş.M. ile C.Ö.
kimliği belirsiz kişilere tepki gösterdi. Tepki göstermelerinin ardından, iki grup arasında Ş.M.'nin evinin
300 metre ilerisinde kavga çıktı. Kavgada iki grup birbirlerine bıçak, sopa ve kürekle saldırdı. Kavga
sonrasında C.Ö olay yerinde hayatını kaybederken, Ş.M. ile karşı gruptan kimliği belirlenen Ö.H. ise
ağır yaralandı. Yaralılardan Ş.M. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Ö.H. ise Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden C.Ö. olay yeri
ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10423
Erişim Tarihi: 10.10.2011

