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1 Milyonluk vurgun
Akaryakıt istasyonlarını dolandıran çetenin 2 mensubu, Kayseri'de yakalandı
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Đstanbul'daki bir şirketin mali bilgilerini ve sahte kaşesini kullanarak akaryakıt
istasyonlarını dolandıran çetenin 2 mensubu, Kayseri'de düzenlenen operasyonla
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 12 kişilik çetenin Đstanbul'daki bir şirketin mali bilgilerini
ve sahte kaşelerini kullanarak karşılıksız çeklerle Adana, Osmaniye, Nevşehir, Aksaray,
Kayseri ve diğer birçok şehirde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Kiraladıkları araçlarla
birçok şehirde akaryakıt istasyonlarından yüklü miktarda akaryakıt aldıkları ve
karşılığında çek verdikleri ileri sürülen çetenin, alışveriş sırasında çeklerin sorgusunda
herhangi bir sorun olmadığı, ancak ödeme günü hesapların boşaltıldığı tespit edildi.
Dolandırdıkları istasyonlardan aldıkları akaryakıtları yarı fiyatına kamyon şoförlerine
sattıkları iddia edilen çetenin, en son Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir akaryakıt
istasyonunu 300 bin TL dolandırdıkları ve ardından Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir
akaryakıt istasyonundan 7 bin TL'lik alışveriş yaptıkları öğrenildi. Yapılan ihbarlar üzerine
incelenen kamera kayıtlarında tespit edilen çete üyelerinden A.Ç ve Đ.Ç, Bünyan Đlçe
Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla yakalandı. Çetenin dolandırdıkları şahıslara 1
milyon TL'nin üzerinde zarar verdikleri öğrenildi.
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Hastane bahçesine kene ısırdı
Kayseri'de hastane bahçesinde kendisini ısıran keneyi eliyle çıkaran kadın hastaneye kaldırıldı

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 50

Tarih

: 01 Ağustos 2010 13:54

Kayseri'de hastane bahçesinde kendisini ısıran keneyi eliyle çıkaran kadın hastaneye
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Havva A., iki gün önce trafik kazası geçiren ağabeyi
Yıldırım A.'yı ziyarete gitti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bahçedeki kafeteryasında
oturdukları sırada kene ısırdığı ileri sürülen Havva A., evde fark ettiği keneyi eliyle
çıkardı. Keneyi çıkardıktan sonra kolunda kızarıklıklar oluşan Havva A., gittiği sağlık
ocağından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına
alınan Havva A.'nın yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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Satranç şampiyonası sona erdi
Rusya 1., Đran 2. ve Türkiye 3. oldu,madalya sıralamasında Türkiye 1., Rusya 2., Đran 3. oldu
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21 Temmuz'da Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin sembolik açılış hamlesiyle başlayan 6.
Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen
törenle sona erdi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde 34 ülkeden yaklaşık 355
sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye, toplam madalya sıralamasında 2'si takım
halinde, 11'i de bireysel kategoride olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Ödül
töreninde konuşan Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Başkan Vekili Georgios
Makropoulos, Türkiye'ye her gelişinde muhteşem organizasyonlarla şaşırdığını dile
getirerek, "Sadece yerel değil, uluslar arası organizasyonlarda da Türkiye çok başarılı
olduğunu gösterdi. 14 yıldır Türkiye'de satrancın gelişimini FIDE üyesi olarak takip
ediyorum. Son 10 yılda yapılanlar bir mucize. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali
Nihat Yazıcı'yı da Avrupa Satranç Federasyonu Başkanı olması konusunda destekliyoruz
ve başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.
Kayseri Valisi Meclüt Bilici törende yaptığı konuşmada, Satranç Federasyonu yetkililerine
teşekkür ederek, bir büyük organizasyonu daha Kayseri'de yapmak için söz aldıklarını
söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altıntuğ ise, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi olarak organizasyonu başarıyla yerine getirdiklerini ifade ederek emeği
geçenlere teşekkür etti.
Şampiyonada en iyi beş dereceye göre Rusya birinci, Đran ikinci ve Türkiye üçüncü
olurken, toplam madalya sıralamasında Türkiye birinci, Rusya ikinci ve Đran ise üçüncü
oldu.
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72 yaşındaki kadını dövdüler
Kayseri'de yaşlı bir kadın, mahallede oynayan çocukları susturmak isterken komşusu tarafından
darp edildi
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Kayseri'de yaşlı bir kadın, mahallede oynayan çocukları susturmak isterken komşusu
tarafından darp edildi.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Beşparmak Mahallesi'nde oturan Hatice B. (72),
mahallede oynayan komşusunun çocuğunu torunu sanarak ona bağırmaya başladı. Hatice
B.'nin kendi çocuğuna bağırmasına sinirlenen anne Hamide K. (35) ve çocuğun ablası
Gülşah K. (16), 72 yaşındaki Hatice B'yi darp etti. Olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alındı. Hatice B.'nin
vücudunda maket bıçağından kaynaklanan kesikler ve burnunda kanama olduğu bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7639
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Vicdanınız varsa çocukları bırakın !
Kayseri'de geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2. gününde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuktan 314 gündür
haber alınamıyor
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Kayseri'de geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2. gününde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuktan
314 gündür haber alınamazken, Dilruba ve Ahmet Tuna'nın annesi Leyla Tekin, her gün
çeşitli dedikoduların çıktığını ancak hiçbirinden bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2. gününde şeker toplamak
için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 2'si kardeş 3 çocuğun aileleri, perişan
halde çocuklarından gelecek haberi bekliyor. Anne Leyla Tekin, çocukların kaybolmasının
üzerinden 314 geçtiğini ifade ederek, "Hala bir haber yok. Çıkan dedikodular var. Hiçbir
şeyin aslı yok. En son bir kapıcı çıktı fakat açıklama gelmedi. 'Bir başka çocukla ilgili,
sizinkiyle alakası yok' dendi. Bir şey çıkmıyor. Duyulanları karakola bildiriyoruz. Allah razı
olsun, gidiyoruz polislerimiz ilgileniyor. Ama kaynak yok. Orada böyle olması bizi
mahvediyor" dedi.
"Çocukları kaçırılan diğer aileyle birkaç aydır görüşmüyoruz" diyen Tekin, "Onlar kendi
aleminde, biz kendi alemimizdeyiz. Çocuklarımızı kaçıranlar onları ne için tutuyorlar
bilmiyorum. Bir istekleri varsa söylesinler. Eylül'ün 21'inde bir sene olacak. Ben buradan
onlara sesleniyorum. Vicdanınız varsa çocuklarımızı bırakın" diye konuştu.
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Gözünü öptüğüm Bakanım !
Muhtar, Bakan Yıldız'a "Gözünü sevdiğim Bakanım, bir bekçi kadar para alamıyoruz" dedi
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, THK Kayseri Şubesi'nin muhtarlarla
yaptığı toplantıya katıldı. Toplantıda Koçcağız Köyü Muhtarı Mehmet Kütük, "Gözünü
sevdiğim Bakanım, bir bekçi kadar para alamıyoruz" diyerek Bakan Yıldız'a sorunlarını
dile getirdi.
Türk Hava Kurumu (THK) Kayseri Şubesi, Kıranardı Şelale Kafe'de 600 muhtara fitre ve
zekat konusunda bilgiler vermek için toplantı yaptı. Toplantıya Kayseri'de bulunan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sanık Yakut, AK Parti Grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Mevlüt Bilici ve Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın da
katıldı. Muhtarlara bulundukları yerin mülki amirleri olduklarını hatırlatan Bakan Yıldız,
"Türkiye'de istikrarın sağlanmasında en küçük mülki amir sizlersiniz. Her mahallede, her
köyde istikrar ile alakalı olarak sizler sorumlusunuz" dedi.
12 Eylül'de yapılacak referandumu hatırlatan Yıldız, "Türkiye'nin idaresinde birçok
kırılma noktası olmuştur. Bununla birlikte birçok da düzeltme ve istikrar girişimleri
olmuştur. Referandum da istikrarın sağlanması bakımından bir adımdır. Referanduma
katılımın fazla olması için size de bir görev düşüyor. Referandum ile istikrar sağlanacaktır.
Biz buna inanıyoruz" diye konuştu.
Bakan Yıldız'ın konuşmasından sonra söz alan muhtarlar, yaşadıkları sıkıntıları dile
getirdi. Koçcağız Köyü Muhtarı Mehmet Kütük, TÜĐK verilerinin muhtarlara aktarılan
imkanları kısıtladığını belirterek, "Köylerimize bekçi bulmakta zorlanıyoruz. Sigorta ve
asgari ücret maaş istiyorlar" dedi. Kütük'ün sözleri salondaki diğer muhtarlar tarafından
alkışlandı. Kütük, "Gözünü öptüğüm Bakanım. Bir köyün bekçisi kadar para alamıyoruz"

diyerek sıkıntısını dile getirdi. Bakan Yıldız'a Amarat kasabasında görüştüklerini hatırlatan
Kütük'ün, "Amarat'ta seninle karşılaştık ve sarıldık. Televizyonlarda çıkar diye hanımla
bütün kanallara baktık ama göstermediler. Hanım, 'Hani Bakan ile kucaklaşmıştın?'
deyince ne diyeceğimi bilemedim" şeklindeki sözleri salonu kahkahaya boğdu.
Bakan Yıldız, "Şimdi buradaki görüntüleri haberlerde ya verirler ya vermezler onu
bilemiyorum. Ama arkadaşlar senin telefonunu alsınlar. En kısa zamanda ayarlayalım
ikimiz birlikte bir televizyona çıkalım" dedi.
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Bisikletten düştüler !
65 yaşındaki yaşlı adam ve 15 yaşındaki genç 2 ayrı kazada bisikletten düşerek yaralandı
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- BĐSĐKLETTEN DÜŞEN GENÇ HASTANELĐK OLDU
Kayseri'de bisikletten düşen genç hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Tomarza ilçesinde yaşandı. Bisikletiyle yokuş aşağı inen Ahmet
B.(15) bisikletin dengesini kaybetmesiyle yere düştü. Düşmenin etkisiyle sağ kolunda
kırık olan ve vücudunun bazı yerlerinde yara oluşan Ahmet B. Tomarza Devlet
Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tedavinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet B'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 65'LĐK DEDE BĐSĐKLETTEN DÜŞEREK HASTANELĐK OLDU
Kayseri'de
65'lik
dede
bisikletten
düşerek
hastanelik
oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıoğlan ilçesine bağlı Üzerlik Köyü'nde meydana geldi.
Mustafa Ş.(65) isimli vatandaş bisikletten düşerek yaralandı. Ambulansla Eğitim ve
Araştırma
Hastanesine
getirilen
Mustafa
Ş.
tedavi
altına
alındı.
Mustafa Ş'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
(MEL-AÖ-Y)
01.08.2010 11:03
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Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7642
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Ayağına askılık saplandı
Askılık Hüseyin T.'nin ayak tabanına saplandı
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Kayseri'de
12
yaşında
bir
çocuğun
ayağına
askılık
saplandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sancaktepe Mahallesi Bahçeli Sokak'ta meydana geldi. Mutfağa
su içmeye giren Hüseyin T.(12) yere düşen askılığı fark etmeyince üstüne bastı. Askılık
Hüseyin T.'nin ayak tabanına saplandı. Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine getirilen Hüseyin T. tedavi altına alındı. Hüseyin T. ayak tabanındaki askılık
çıkarıldıktan sonra taburcu edildi.
Hüseyin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7643
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Esnafın fuhuş gözaltısı isyanı !
Böyle bir olayla uzaktan yakından hiçbir alakam yok. Çünkü ihtiyacı olan bir insan değilim. Benim 7
çocuğum var
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Kayseri polisinin düzenlediği fuhuş operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı
mahkemece serbest bırakılan Alican B., olaylarla hiçbir alakasının bulunmadığını ve
yapılanların komplo olduğunu savundu.
Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest
bırakılan Alican B., evinin sabah saat 06.00'da arandığını söyleyerek, yaşadıklarını şu
şekilde anlattı:

"Ben esnafım kahvemde var, çay ocağımda var, taksi durağımda var ve canlı hayvan
satımıyla da uğraşıyorum. Sabah polisler geldi, 'evi arayacağız savcılıktan izin aldık' dedi.
'Ne arıyorsanız söyleyin yardım edeyim' dedim. 'Emniyete gelip imza atacaksınız' dediler.
Emniyete geldik, 'fuhuş çetesinde şüphelisin' dendi. Şaşırdım. Bana dediler ki, 'Fuhuş
yapanlar çalışıyormuş hakkını alıyormuş geri kalanlar sana geliyormuş. Biz telefonları
dinledik. Sen Y. denen şahsı tanıyor musun?' dediler. 'Tanıyorum, kahvemin müşterisi'
dedim. Kendisine mobilya alırken kefil olduğum Y. isimli şahsı aramışım demişim ki,
'Oğlum, mobilyacı olan V'nin parasını niye getirmiyorsun?' Bir kısmını silmişler
konuşmanın, 'Parayı niye getirmiyorsun?' bölümü kalmış".
Alican B., şunları kaydetti:
"Y. isimli tanıdığım 'Bana mobilya eşyası lazım' dedi. Ben de, 'V.isimli bir mobilyacı
tanıdığım var. Arkadaşımın mobilya mağazası var. Sana kefil olayım, sen her ay taksitini
öde' dedim. Ondan sonra ben Y. denen şahsı aldım mağazaya götürdüm. Arkadaşıma
dedim, 'Bu arkadaşa mobilya lazımmış. Ben kefilim' dedim. 'Tamam' dedi. Koltuk takımı
yatak odası takımı aldı. O da 'Taksitlerimi gününden gününe öderim' dedi. Çocuk 2-3 ay
ödemiş. Çünkü arkadaşım aramadı oradan anladım. 2-3 ay sonra aradı. Arkadaşım bana,
'Alican kefil olduğun çocuk 2-3 aydır para getirmiyor' dedi. O kapattı bende kefil olduğum
Y.'yi aradım, 'Oğlum V. ağabeyin beni aradı parayı niye getirmedin?' dedim. Teknik
takipte hepsini siliyorlar 'Parayı niye getirmedin' bölümü kalıyor. Sonra Y. konuştuğu
kadını arıyor, 'Alican dayı para istedi. Eşya parası 150-200' miktarını söylüyor, 'Parayı
gönder' dedi. Mahkemede bunlar çıkınca kefil olduğum Y. bayan arkadaşının yanında bir
bayan varmış, ben bu bayanı ilk kez görüyorum. Ben bu kadını bir kez aradıysam çıkar
ortaya. Bu bayana ifade verdirtmişler bu da yalan. Böyle bir olayla uzaktan yakından
hiçbir alakam yok. Çünkü ihtiyacı olan bir insan değilim. Benim 7 çocuğum var. Dün
adliyeye çıkarıldık ve serbest kaldık. Dışarıya çıktığımız zaman kimsenin yüzüne
bakamıyoruz.
Bir
insanın
hayatının
bu
kadar
ucuz
olmaması
lazım."
Alican B., yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındığını, adı geçen olayla ilgili hiçbir
ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7644
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Đmralı'da ki hainden hesap sorun !
HEPAR Kayseri Đl Başkanı Tunahan Önder, 12 Eylül'de yapılacak olan referanduma "Hayır"
diyeceklerini açıkladı
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Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Kayseri Đl Başkanı Tunahan Önder, 12 Eylül'de yapılacak
olan
referanduma
"Hayır"
diyeceklerini
açıkladı.
Hak ve Eşitlik Partisi Kayseri Đl Başkanı Tunahan Önder, "12 Eylül'de yapılacak
referandumla, Türkiye'nin demokratikleşeceğini, amaçlarının 1980 darbe anayasasını

ortadan kaldırmak ve darbeden hesap sormak olduğunu söyleyen iktidar ve onun
yandaşları, ya cahildir yada iki yüzlüdür" şeklinde konuştu.
Đktidarın amacının Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapılarına müdahale etmek olduğunu
belirten Önder, "Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramlarını garanti altına alan
1982 Anayasası değil, 1961 Anayasası'dır. Đktidarın amacı, hukuku ele geçirerek sınırları
Đsrail'e, Galaport'u Ofer'e vermek, Deniz Feneri gibi iktidar partisi mensupları hakkında
açılmış yüzlerce hırsızlık dosyasını hasır altı etmektir. Bir diğer değişiklik, parti
kapatmalarında. Meclisteki hain sayısı az da Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk'ü tekrar
meclise alma yolunu mu açmaya çalışıyorsunuz? Siz 12 Eylül'den hesap soracağınıza,
daha dün Đngiliz memuru Seyit Rıza'nın Tunceli'de heykelini dikenlerden hesap sorun.
Şeyh Sait hainini anma töreni düzenleyenlerden hesap sorun. Đmralı'da beslediğiniz
eşkıyadan hesap sorun" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin referandumla ilgili başından sonuna kadar yalan söylediğini ileri süren Önder,
şöyle devam etti:
"Biz, Hak ve Eşitlik Partisi, bu Atlantik ötesinin memuru hükümetin hazırladığı
değişikliklere 'hayır' diyoruz. Eğer anayasa değişecekse bu ülkenin önemli sorunu
güvenliktir ve onun için idam cezası derhal getirilmelidir. Yolsuzluk yaparak halkın
parasını çalan hırsızların dokunulmazlıkları derhal kaldırılmalıdır. Türk kurumlarının satışı
derhal durdurulmalıdır."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7645
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BTP'den AKP Anayasasına 'Hayır'
Anayasa referandumunda hayır oyu verecek olan Bağımsız Türkiye Partisinin genelbaşkan
yardımcıları Kayseri'de konuştu
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 12 Eylül’deki Anayasa referandumunda hayır oyu
verecek. Parti kurmayları Türkiye’yi il il dolaşarak Anayasa değişikliği konusunda
vatandaşlara bilgi veriyor ve ‘hayır’ın gerekçelerini anlatıyor. Bu ziyaretler
kapsamında BTP kurmaylarının son durağı Kayseri’ydi. Kayseri’de vatandaşlarla
buluşan BTP kurmayları referandumda hayır denmesinin gerekçelerini anlattı.
Programda konuşan BTP Genel Başkan Yardımcılarından Av. Đbrahim Berk,
“Türkiye’yi 12 Eylül’e götüren mantığı kavrayamayan Başbakan aslında Türkiye’yi
yeni 12 Eylüllere hazırlamaktadır” şeklinde konuştu. Mehmet Emin Koç ise
konuşmasında hükümetin mayınlı araziyi Đsrail’e peşkeş çekmek istediğini hatırlattı ve
referanduma evet demenin Türk topraklarını ecnebiye peşkeş çekmek anlamına
geleceğine dikkatleri çekti. Programda söz alan BTP kurmaylarından Av. Ahmet
Erimhan ise referandumdan ‘evet’ çıkması halinde yasama ve yürütmeden sonra
yargı da iktidarın kontrolüne geçeceğini dile getirdi.

Đktidar 12 Eylül’ün hesabını soramaz
Kayseri’nin Talas ilçesinde düzenlenen programda konuşan BTP Genel Başkan
Yardımcısı Av. Đbrahim Berk, “Đktidar iktidarını 28 Şubat sürecine borçludur. 28 Şubat
sürecine iktidarını, koltuğunu borçlu olanlar 12 Eylül’ün hesabını soramazlar” diye
konuştu. Đbrahim Berk şunları söyledi: “12 Eylül harekâtının arkasında Amerika’nın
olduğu anlaşıldı. Biliyorsunuz, ‘our boys’ bizim çocuklar iyi iş başardı, dediler. Aynı
Amerika tezkere sürecinde, Türk ordusu gereken liderliği yapamadı iktidar ise üzerine
düşeni yaptı, dedi. Bugünkü iktidar iktidarını 28 Şubat sürecine borçludur. 28 Şubat
sürecine iktidarını, koltuğunu borçlu olanlar 12 Eylül’ün hesabını soramazlar.
Türkiye’yi 12 Eylül’e götüren mantığı kavrayamayan Başbakan aslında Türkiye’yi yeni
12 Eylüllere hazırlamaktadır. Onun için bu mantıkla Anayasa değişikliğine milletçe
hayır deme borcumuz vardır.”
Referandumda ‘Evet’ demek peşkeşe ‘evet’ demektir
Programda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi kurmaylarından biri de gazeteci–yazar
Mehmet Emin Koç’tu. BTP Genel Başkan Yardımcısı Koç, “12 Eylül’de referandumda
‘evet’ demek Türk topraklarını ecnebiye peşkeş çekmek demektir” dedi. Mehmet
Emin Koç şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi Türkiye’nin Güneydoğu’sunda üç tane Kıbrıs
büyüklüğünde mayınlı bir arazi var. Hükümet dedi ki, bu mayınlı araziyi Đsrail’e
vereceğiz. Anayasa Mahkemesi ise 23 Temmuz 2009’da “Hayır bu mayınlı arazi Türk
milletinindir, siz bu araziyi Đsrail’e veremezsiniz” dedi. Yani Başbakan’ın istediği gibi
12 Eylül’de böyle bir referanduma evet demek, mayınlı araziyi Đsrail’e vermek
demektir. Toprak satışlarıyla ilgili olarak yine hükümet, “yabancılar gelsin ne kadar
istiyorlarsa, diledikleri yerden arazi satın alabilsinler” diye bir düzenleme yaptı.
Anayasa Mahkemesi 11 Nisan 2007’de, “Hayır, sen bu vatan topraklarını ecnebiye,
Đngiliz’e, Fransız’a, Amerikalıya, Đtalyan’a Đsrailliye veremezsin” dedi. Şimdi hükümet
böyle bir Anayasa Mahkemesi’yle uyumlu gidebilir mi? O halde ne yapması
gerekiyor? ‘Referandumda ben bu Anayasa Mahkemesinin bütün üyelerini kendime
göre düzenleyeyim, sonra da vatanın topraklarını ecnebilere rahat rahat satayım’ diye
düşündüler. O halde 12 Eylül’de referandumda ‘evet’ demek Türk topraklarını
ecnebiye peşkeş çekmek demektir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7646
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Pazarören'de hasat günü
AKPli Mustafa Elitaş: Ziraat odaları, çiftçiyi ve tarımı desteklemelidir
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Kayseri'nin Pınarbaşı Đlçesi'ne bağlı Pazarören kasabasındaki Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, Đl
Özel
Đdare
öncülüğünde
"Hasat
Günü"
programı
düzenlendi.
Pazarören kasabasında düzenlenen programa Vali Mevlüt Bilici, AK Parti Milletvekili
Mustafa Elitaş, Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri
Mustafa Atsız, Pınarbaşı Đlçesi Ziraat Odası Başkanı Đbrahim Ülker, mahalle muhtarları ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Pınarbaşı Đlçesi'nin Kayseri'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu söyleyen AK Parti
Milletvekili Mustafa Elitaş, "Pınarbaşı, tarımda ileri seviyeye gelmiştir. Gelenekçi
yöntemlerle yapılan tarım, yeterli üretimde zorlanmıştır. Dünyadaki müthiş gelişmeye
yetişemeyen bir ülke, tarım ve hayvancılıkta da sıkıntılar yaşar.Taban sularının geriye
çekildiği bir zamanda kıt suları en iyi şekilde kullanmak önemlidir. Damlama suyuyla
yapılan iş, hedefe isabet eden bir iştir. Yeni bir sistemle metrekarede dönüm başına yılda
elde edilen üretimi arıtacak bir iş yapılmıştır. Ziraat odaları, tarlalardaki çiftçinin
ayaklarına gidip, onlara hizmet götürmeli, çiftçiyi ve tarımı desteklemelidir" şeklinde
konuştu.
Pınarbaşı Đlçesi Ziraat Odası Başkanı Đbrahim Ülker, "Burası geçmişteki canlılığını geri
kazanmak ve ekonomiye destek vermek istiyor. Amaç, Pınarbaşı'nda ve Kayseri'de
yapılan tarıma destek vermek ve yenilik getirmektir. Ekimden hasada kadar olan tüm
uygulamaları çiftçiye göstermektir. Kiraz, bizim burada yeni olgunlaşan ve bölge
ekonomisine katkı sağlayacak meyvelerden biridir. 3 bin 500 adet meyve ağacı dikildi.
Şimdiye kadar bir olumsuzluk görülmedi. Son yıllarda kapari bitkisinden 2 bin 500 tane
ekildi. Sonuçlarında bir olumsuzluk yok. Çiftçilerle, güneş enerjisi adı verilen bir deneme
yapmaya başladık. Makine parkı yapılıyor. Çeşitli tarım aletleri aldık ve almaya da devam
edeceğiz. Tamburu sulama sistemleri kurduk. 1 kurumda 35 dönüm alanı sulama
kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7647
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Bünyan Halı ve Gilaboru Festivali
Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Büyük Bünyan Halı ve Gilaboru Festivali'ne büyük
katılım
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Kayseri’nin Bünyan Đlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Büyük Bünyan Halı ve
Gilaboru Festivali’ne büyük katılım oldu.
Cuma günü akşam başlayan festivale MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu,
MHP Niğde Milletvekili Mümin Đnan, MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, MHP
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Korkmaz, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Halil Öztürk,

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Eraslan, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen ve çok sayıda davetlinin de katılımıyla açılış yapıldı.
Başkan Mehmet Özmen yaptığı açılış konuşmasında, “Göreve başladığımız ilk günden beri
halkımıza hak ettikleri hizmeti verme çabası içerisindeyiz. Umarım onları memnun edip
beklentilerini karşılıyoruzdur. 2.’sini düzenlediğimiz Bünyan Halı ve Gilaboru Festivali’nde
halkımızla aramızdaki birlik ve beraberliğimize büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.
Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen hemşerilerimize hoş geldiniz
diyorum. Bu festivalde başka hiçbir yerde bulamayacağınız özel Bünyan Halısını burada
uygun fiyata alabileceksiniz. Tüm hemşerilerime eğlenceli saatler diliyorum.”diye
konuştu.
Çeşitli oyun ve eğlencelerle başlayan şenliğin ilk günü Aşık Sefai’nin şarkı ve şiirleriyle
son buldu.
Şenliğin ikinci günü olan Cumartesi günü akşamı ise Latif Doğan Küstüm Show’da canlı
yayında Bünyan’dan Türkiye’ye seslendi. Latif Doğan, Ünzile, Mehmet Yakar, ve Aşık
Sefai’nin konuk olduğu programda, Bünyan halkına eğlenceli saatler yaşattı.
Daha sonra Gilaboru’nun tanıtımı ve faydaları canlı yayında Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen tarafından tanıtıldı. Programın sonlarında ise Latif Doğan ve konuklarına
o günün anısına Bünyan Halısı ve özel olarak Bünyanlılar tarafından Latif Doğan’a özel
olarak örülen üzerinde Türk Bayrağı bulunan işlemeli Halı armağan edildi. Şenliğe Bünyan
halkı tarafından büyük ilgi gösterildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7648
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Ali Dağında Yamaç Paraşütü heyecanı
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü kupası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın
startıyla başladı
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Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü kupası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız'ın startıyla hazırlık ve eğitim uçuşları başladı.
Ali Dağı zirvesinde düzenlenen yamaç paraşütü hazırlık uçuşlarına, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Mevlüt
Bilici, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.
5 ülkeden 15'i yabancı toplam 70 sporcunun katıldığı Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Kupası
öncesi
hazırlık
uçuşları,
Kayseri
semalarını
renklendirdi.
Bakan Yıldız, Ali Dağı'nın zirvesinde böyle bir organizasyonun çok önemli olduğuna
işaret ederek, misafir sporcuları Kayseri'de ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını
dile getirdi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı eğitim ve hazırlık uçuşlarına başlamadan önce,
Yamaç Paraşütü hakemi Adem Hasgül, sporculara hava şartları hakkında bilgiler verdi.
Yapılan kontrollerin ardından hazırlanan sporcular Ali Dağı zirvesinden uçuşlarını
gerçekleştirdi. Gökyüzündeki sporcular, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken diğer
sporcu arkadaşları tarafından takip edildi.
Japonya'dan Kayseri'ye gelen paraşütçüler, Ali Dağı'nın uçuş için çok iyi bir yer
olduğunu dile getirerek, yapılacak olan yarışma öncesi heyecanlı olduklarını dile
getirdi.
Eğitim ve hazırlık uçuşlarının ardından paraşütçüler, yarın başlayacak olan yarışma
için gökyüzünde alıştırmalarına devam ettiler.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7649
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Gelinle damadı yol ortasında oynattılar
Kayseri'de bir gelinlikçi dükkanı, 16 yıl dönümünü gelin ve damadı cadde ortasında oynatarak
kutladı
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Kayseri'de bir gelinlikçi dükkanı, 16 yıl dönümünü gelin ve damadı cadde ortasında
oynatarak kutladı.
Bankalar Caddesi'nde bulunan bir gelinlikçi dükkanının 16. kuruluş yıldönümü kutlaması
büyük dikkat çekti. Yıldönümlerini her yıl farklı bir etkinlikle kutladıkları belirten dükkan
sahibi Nebahat Özden, geçtiğimiz yıl 15. yıldönümü kutlamasında nikah kıydıklarını
söyledi. Bu senede Kayseri'nin en çok alış-veriş mağazalarının bulunduğu Bankalar
Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önünü seçtiğini belirten Nebahat Özden, "Farklı bir
kutlama olsun istedik" diyerek gelin ve damadı oyun havası eşliğinde cadde de oynatarak
dikkat çekmeyi başardı.
Vatandaşların büyük ilgisini çeken kutlamada dükkan sahibi, düğün havası eşliğinde
oynayan gelin ve damada para takmayı unutmadı. Bazı vatandaşlar düğün olduğunu
zannederek, kendilerini oyun havasına kaptırırken, diğer iş yeri sahipleri yapılan yıl
dönümünün ilginç ve güzel olduğunu söylediler.
Kutlamada, gelin ve damadı gerçek zanneden vatandaşlar da eğlendi. Gelin ve damadın
gerçek olmadıkları, sadece kutlama için giyindikleri anlaşılınca vatandaşlar dükkan
önünden ayrıldı.
Dükkan sahibi Nebahat Özden, yapılan etkinliğin yerinde olduğunu aynı zamanda
müşteri topladıklarını kaydetti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7650
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Erbakan yeni parti kuruyor !
Đl Başkanları kongreye karşı çıktı, Erbakan yeni parti kurma kararı aldı
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Đl başkanları Kurtulmuş deyince Hoca düğmeye bastı
Saadet Partisi’nde olağanüstü kongre isteyen il başkanı sayısı 10’u bulmadı, Genel Başkan Numan
Kurtulmuş rahatladı.
Necmettin Erbakan da, 6. parti için düğmeye bastı. Yeni partiye ‘Huzur’ adı verilmesi bekleniyor.
Nevşehir’de toplanan il başkanlarının büyük bir çoğunluğu, “Kurtulmuş” deyince Erbakan altıncı partisi
için düğmeye bastı. “Huzur” adı verilecek yeni partinin kurmayları arasında Erbakan’ın oğlu, kızı ve
eski dava arkadaşları yer alacak
NECMETTĐN Erbakan, yeni bir parti kuruluşu için çalışmalarını hızlandırdı. “Huzur Partisi” adında
kurulacak partinin kuruluş dilekçesi hafta içinde Đçişleri Bakanlığı’na verilecek. 40 yıldır siyasetin içinde
yer alan Erbakan, 6. partiyi kurdurmuş olacak.
Hafta sonunda yapılan il başkanları toplantısında ortaya çıkan sonuç, SP Genel Başkanı Numan
Kurtulmuş’u rahatlattı. Nevşehir Kozaklı’daki bir otelde kamp şeklinde geçen toplantılar sonunda
olağanüstü kongre isteyen il başkanı sayısı 10’u bulmadı. Buna karşın 60’ı aşkın il başkanı
“Olağanüstü kongre partiye zarar verir; bu yolda devamedelim” dedi.
“Hocamıza saygısızlık gibi algılanacak adımlardan uzak duralım” diyen ortayolcu il başkanı sayısı ise
10-15’i geçmedi. Đl başkanlarının Numan Kurtulmuş’a desteği, toplantı sonrasında hazırlanan bildiriye
“Đl başkanları olarak birlik ve bütünlük içinde Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin gösterdiği
hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle yansıdı.
AKSAÇLILAR GÖREVE
Necmettin Erbakan, kritik toplantı öncesinde il başkanlarına, “Ramazan ayı bitmeden olağanüstü
kongre yapmalıyız. Kongre olmazsa yeni parti hazır” mesajını verdi. Erbakan’ın, istediği desteği
bulamadığı il başkanları toplantısı ardından da, “Yeni partiyi kurun” talimatı verdiği öğrenildi.
“Huzur Partisi”nin Kurucular Kurulu’nda Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve kızı Elif
Erbakan’ın yanı sıra Erbakan’ın yakın kurmayları Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal,
Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak gibi “aksaçlı” diye tanımlanan isimler yer alacak.
Bu hafta içinde kuruluş dilekçesi Đçişleri Bakanlığı’na verilecek olan Huzur Partisi’nin adı Numan
Kurtulmuş’un 2008 sonunda seçildiği kongre öncesinde de gündeme gelmişti. Ancak, Asiltürk,

Erbakan’ın işaretiyle bu partiyi kurmaktan vazgeçmişti.
BĐR SÜRE BEKLENECEK
Erbakan, Huzur Partisi’ni bir süre daha yedekte tutup, Milli Görüş tabanına, “Numan Kurtulmuş’tan
kurtulmalıyız. Aksi halde SP, Milli Görüş partisi olmaktan çıkmıştır. Biz de kendi partimizle yola devam
edeceğiz” baskısı yapacak. Bu süreçte, mahkemenin olaylı kongre ile ilgili vereceği karar beklenecek.
Mahkemeden Erbakan’ın istediği yönde karar çıkmazsa, Erbakan yanlıları topluca SP’den istifa
ederek, Huzur Partisi’ne geçecek.
Đl başkanlarının Asiltürk tepkisi
ĐL başkanlarının Kurtulmuş’a desteğinin arkasında, Oğuzhan Asiltürk’ün SP kongresini mahkemeye
taşımasının etkili olduğu konuşuluyor. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce, parti yönetimini
kayyuma devretme kararı verebilecek bir durumun ortaya çıkması da, il başkanlarının tepkisini çekti.
Şevket Kazan’ın CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile görüşüp Kurtulmuş’u devirmek için taktik aldığı
iddiası da, olağanüstü kongre isteyenleri bu kararlarından vazgeçirmek için Kurtulmuş ekibi tarafından
kullanıldı. SP tüzüğüne göre yeterli sayıda imza toplansa bile olağanüstü kongreye il başkanları ve
GĐK karar veriyor.
TEK ENGEL MAHKEME
Đl başkanlarından “olağanüstü kongreye gitmeme” desteği alan Kurtulmuş rahatladı. Kurtulmuş, olaylı
11 Temmuz kongresinde kendi yaptığı GĐK listesinden de “olağanüstü kongre” kararı çıkmasını
beklemiyor. Ancak, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kurultayı geçersiz sayıp yeniden kongre
kararı verme ihtimalinin bulunduğu da SP kulislerinde konuşuluyor.(GAZETE HABERTÜRK)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7654
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Önce ABD'den gelip oyunu kullansın !
Bahçeli,Fethullah Gülen'in referandumda 'mezarda bulunanlar da kalkıp 'evet' oyu kullansın' sözüne
cevap verdi

Kategori

: Ulusal Haber

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 12

Tarih

: 02 Ağustos 2010 12:46

Manisa'yı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili açıklamalar
yaptı.
Bir gazetecinin Fethullah Gülen'in "mezarda bulunanların da kalkıp 'evet' oyu kullanması"
yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Bahçeli, ''Son yıllarda, cemaat ve tarikat
liderlerinin, siyasete çok yoğun bir şekilde karıştığına şahit olmaktayız. Sayın Fethullah

Gülen bey, mezardan kaldırıp oy kullandıracağına, 12 Eylül'de Amerika'dan gelip oy
kullanması daha hayırlı olur diye düşünüyorum'' dedi.
Türkiye'de 3 bilinmeyenli denklem olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:
''Bu üç bilinmeyenli denklemin mutlaka çözülmesi lazımdır, bugünkü siyasi iktidar,
muhatapları olan kişi ve gruplarca çözüme kavuşturulmalı ve millete anlatılmalıdır. Bu 3
bilinmeyenli denklemin birincisi, Sayın Başbakan ile eski Genelkurmay Başkanı Yaşar
Büyükanıt'ın Đstanbul'da, Dolmabahçe görüşmeleri olarak siyasi hayata girmiş
görüşmeleri açıklanmalıdır.
Đkincisi değerli siyaset adamı olarak bilinen Bülent Arınç beyefendiye yapılmış olan
suikast ve kozmik alanda ne tür sonuçlara ulaşıldığı açıklanmalıdır.
Sonuncusu Sayın Başbakan'ın 'açılım' diye nitelendirdiği, bizimse 'yıkım' diye
adlandırdığımız projenin hangi aşaması demokratik özelliktir, bu aşamaya nasıl
gelinmiştir, bunun açıklanmasını istiyoruz. Özellikle 1 Ağustos 2009'da Đçişleri Bakanlığı
ve bazı aydınların toplantılarıyla başlayan projede demokratik özellik aşamasına ulaşılmış
mıdır? Bundan sonra birtakım kişilerin çok sakat düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığı
ortamda bayrak safsatalarıyla bazı özerk alanlar belirleme gayretlerinin oluştuğu
dönemde, bunların da açıklığa kavuşması gerekmektedir.
Her konuda hukuk yönüyle büyük soruşturmalar başlatan bugünkü siyasi iktidar, özerk
cumhuriyet safsatasıyla ilgili nasıl bir soruşturma başlatacaktır, kamuoyu onu
beklemektedir.
Üç bilinmeyenli denklemin çözümü, AKP'nin de çözümü olacak 12 Eylül'den sonra
sarsılmış hükümet, seçimlerde tepetaklak aşağı gidecektir.''

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7655
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Sorumsuz açıklamalar yapılıyor
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci "Et konusunda sorumsuzca
açıklamalar yapılıyor" dedi
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, “Et konusunda
sorumsuzca açıklamalar yapılıyor” dedi.
“Et çok hassas bir konu” diyen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Hasan Ali Kilci,
vatandaşların hem hijyenik hem de ucuz et yemesinin gerektiğini belirterek, “Sorumsuzca
açıklamalar yapılıyor. Đthal et konusunda olumsuz sonuç alındı. Bu konuda çok ciddi
çalışmalar yapılmalıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak biz, küçük ve orta ölçekli besicilerin
desteklenmesini istiyoruz” diye konuştu.
“20’YE YAKIN SOSYETE PAZARI TALEBĐ VAR”

Kayseri’de sosyete pazarlarının çoğaldığına dikkat çeken Başkan Hasan Ali Kilci, 20’ye
yakın sosyete pazarı kurmak için talepte bulunanların olduğunu bildirdi. “Bunların içinde
üyelerimiz de var” diyen Başkan Kilci, “Bu konuda çiftte standart var. Diğer üyelerimizin
kiraları ve vergileri bulunuyor. Ama bu tip yerlerde vergi ve kira nerdeyse olmuyor. Bu
durum, hem kayıt içi ekonomide hem de kira konusunda bizim dürüst üyelerimize darbe
vuruyor” dedi.
Sosyete pazarına karşı olduklarını bildiren Başkan Kilci, “ilgili kuruluşlar gerekli duyarlılığı
göstermiyor. Biz sosyete pazarı kurulmasına destek vermeme kararlılığındayız”
ifadelerinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7657
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Ağaçtan düşüp ayağını kırdı
Eğlence için çıktığı ağaçtan beton zemine düşen 16 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
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Eğlence için çıktığı ağaçtan beton zemine düşen 16 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Đnönü Parkına pikniğe giden Berkay G. (16), oyun
amaçlı çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin yardımıyla
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Berkay G., burada tedavi altına alınırken sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7658
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Minibüs devrildi : 8 yaralı
Mersin'den Kayseri'ye gelen minibüs, Kayseri-Niğde karayolunda devrildi
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Kayseri'de
meydana
gelen
trafik
kazasında
8
kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Kayseri'ye gelen Hakan T. yönetiminde ki 33 ATZ 54
plakalı minibüs, Kayseri-Niğde karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kaza sonrası Fatma T.(58), Emin T. (33), Halil Đbrahim T. (42), Elif T. (30), Pınar T. (24),
Irmak T. (1), Đrfan T. (3) ile sürücü Hakan T. (38) yaralandı. Ambulanslarla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık
durumların iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7659
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Kültepe'de 5 bin yıllık savunma duvarı
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:5 bin yıllık savunma duvarını jeofizik çalışmalar yardımıyla tespit edeceğiz
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Kültepe Örenyeri Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri
Kulakoğlu, "2010 yılı çalışması kapsamında höyüğün 5 bin yıllık savunma duvarını jeofizik
çalışmalar yardımıyla tespit edeceğiz" dedi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde 2010 yılı kazı çalışmaları,
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğünde sürdürülüyor. Bu
yıl yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kültepe Kazı Başkanı ve Ankara
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kaniş-Karun ören yerinde
çalışmaların arkeoloji disiplinin gerektirdiği koşullar içinde gerçekleştiğini ifade ederek,
arkeolojiyle
birlikte
diğer
yardımcı
disiplinlerden
de
faydalandıklarını
söyledi. Prof. Dr. Kulakoğlu, jeo, bio, zeo arkeoloji ile birlikte antropoloji, jeoloji,
jeomorfoloji
gibi
dallardan
da
faydalandıklarını
kaydetti.
Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden gelen ekiple birlikte yerleşim
alanının 5 bin yıllık geniş ve uzun set oluşumunun incelendiğini belirten Prof. Dr.
Kulakoğlu, "5 bin yıl önce yerleşim alanında düşmanlara veya herhangi bir tehlikeye
karşı geniş ve uzun bir set oluşturulmuş" dedi.
Prof. Dr. Kulakoğlu, "2010 yılı çalışması kapsamında yaptığımız ayrı bir çalışma ise,
büyük bir yangın felaketi ile sona eren yapının nedenini araştırmak. Yerleşim alanındaki
bir yapının 5 bin yıl öncesine ait yerleşim katlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunlar daha
önceki kazı başkanımız Prof.Dr. Tahsin Özgüç tarafından yapılan çalışmalarla da tespit
edilmişti ancak biz bunu daha geniş kapsamlı inceleyeceğiz. Özellikle günümüzden 5 bin
yıl
öncesine
ait
bu
yapının
karakterini
anlamaya
yönelik
çalışmalar
yapacağız. Bu yapı büyük bir felaketle sona ermiş, öyle bir yangın ki kerpiç duvarları
magma akıntısı gibi yakarak eritmiş ve günüme kadar bu sayede korumuş. Yerleşim
alanındaki diğer kazı çalışmalarımız ise devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7660
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Güvercinlerin su keyfi
Kayseri'de son zamanlarda 47 dereceye kadar yükselen hava sıcaklarından hayvanlarda etkilendi
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Sıcaktan bunalan güvercinler çareyi su birikintilerinde serinlemekte buldu.
Kayseri'de son zamanlarda 47 dereceye kadar yükselen hava sıcaklarından hayvanlarda
etkilendi. Aşırı sıcak havalardan bunalan güvercinler ise çareyi ufak su birikintilerinde
serinlemekte buldu. Yerlerde bulunan su birikintilerinde toplu halde su içen güvercinler
suyu üzerlerine atarak serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre aşırı sıcakların bir süre daha etkisini
sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7661
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Çiftçilerden şok açıklama !
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Emin Yılmaz: "Milletin parasıyla aldıkları makineleri siyasi olarak
kullandılar"
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Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Emin Yılmaz, süne ile mücadele konusunda Đl Özel
Đdaresi'nin taraf tuttuğunu belirterek, “Milletin parasıyla aldıkları makineleri siyasi olarak
kullandılar” dedi.

Đl Özel Đdaresi'nin süne ile mücadele için 5 adet makinesinin bulunduğunu söyleyen
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Emin Yılmaz, “Yazdığım dilekçe ile makinelerden ikisinin
Kocasinan ilçesinde süne ile mücadele için verilmesini istedim. Mayıs ayının 18'inde
verdiğim dilekçeye 11 Haziran'da cevap verdiler. Makinelerin ilçelere dağıtıldığı
gerekçesiyle talebime olumsuz yanıt verdiler” diye konuştu.
Makineler için aldığı olumsuz talep sonrasında, Kocasinan Ziraat Odası'nın bir makinesi ve
çiftçiler ile süne mücadelesini yaptığını anlatan Emin Yılmaz, “Ben Mayıs ayında süne ile
mücadeleye başladım. Tarım il Müdürlüğü'nden aldığım resmi bilgilere göre, makinelerin
dağıtıldığı başta Pınarbaşı ilçesi olmak üzere diğer ilçelerde ilaçlama 16 Haziran'da
başlamış. Ben bu tarihe kadar ilaçlamaları bitirmiştim. Đl Özel Đdaresi bu konuda taraf
tuttu. Bana kasıtlı olarak makineleri vermediler. Milletin parası ile aldıkları makineleri
siyasi olarak kullandılar” ifadesinde bulundu.
“SÜNE MÜCADELESĐNDE BAŞARILI OLDUK”
Kocasinan ilçesinde bulunan ekili alanlarda süne ile mücadelede başarılı olduklarını
söyleyen Emin Yılmaz, “Süne ile mücadelenin başarılı olması neticesinde ürünlerimiz de
kaliteli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi de ürünlerin kaliteli olması sonrasında iyi fiyattan
alım yaptı. Bu da çiftçileri çok sevindirdi” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7662
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Bunalıma girdi, intihar etti !
Kayseri'de bunalıma giren 53 yaşındaki 2 çocuk babası, kendini kabloyla asarak intihar etti
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Kayseri'de bunalıma giren 53 yaşındaki 2 çocuk babası, kendini kabloyla asarak intihar
etti.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde bir apartman dairesinin 3.
katında meydana geldi. Geçen yıl emekli olan 2 çocuk babası Hamza Ö. (53), bilinmeyen
bir nedenle bunalıma girdi. 15 gündür hiç kimse ile konuşmayan ve içine kapanan şahıs,
kendisini evlerinin soba borusu bağlantı kelepçesine kablo ile asarak intihar etti.
Oturma odasından gelen seslere uyanan eşi, kocasının asılı bedenini görünce ne
yapacağını şaşırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri
çalışmalarını tamamladıktan sonra, Hamza Ö.'nün cansız bedeni Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları, Hamza Ö.'nün cenazesi ambulansa bindirilirken
gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7663
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Çocuklar tarla suyuyla serinliyor
Kayserili çocuklar aşırı sıcaklar nedeniyle tarla sulamak için kullanılan su ile serinlemeye çalışıyor
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Kayserili çocuklar aşırı sıcaklar nedeniyle tarla sulamak için kullanılan su ile serinlemeye
çalışıyor.
Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi'nde yaşları 12 ile 15 arası değişen
çocuklar, tarla sulamak için yerin 55 metre derinliğinden çıkan soğuk suda yüzerek
serinliyor. Bir yandan serinlemek diğer yandan eğlence için kendilerince küçük alanda
yüzmeye
çalışan
çocukların
mutluluğu
ise
gözlerden
kaçmıyor.
12 yaşındaki Yusuf Aygül, yaz tatilini amcasının yanında geçirdiğini ifade ederek,
"Buraya yaz tatilini kuzenlerimle geçirmek için geldim. Fakat Kayseri'de havalar çok sıcak
biz de serinlemek için burada yerin altından gelen, tarla suladıkları su ile yüzerek
serinliyoruz" dedi.
Vatandaşlar, 40 dereceyi geçen sıcaklıkta serinlemek için park ve bahçelerde dinlenme
yoluna giderken, bazı çocuklar ise serinlemek için süs havuzlarını tercih ediyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7664
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Kayserispor'un acı günü
61 yaşında vefat eden Kayserispor eski Başkanı Mehmet Haymanalı, kılınan cenaze namazı sonrası
toprağa verildi
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61 yaşında vefat eden Kayserispor eski Başkanı Mehmet Haymanalı, kılınan cenaze
namazı sonrası toprağa verildi.
1985-1988 dönemlerinde üç kez Kayserispor Kulübü başkanlığını yürüten Mehmet
Haymanalı'nın Cami Kebir'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına
Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor camiasından çok sayıda isim ve Haymana ailesi
yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Mehmet Haymana'nın cenazesi şehir
mezarlığında toprağa verildi.
Haymanalı'nın 2 yıldır Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde kanser
tedavisi gördüğü bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7665
Erişim Tarihi: 03.08.2010

Otobüs beklerken kaldırımdan düştü
Kayseri'de, tansiyonu düşen bir kişi kaldırımdan yere düşerek hastanelik oldu
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Kayseri'de, tansiyonu düşen bir kişi kaldırımdan yere düşerek hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü beklerken tansiyonu düşen Yaşar Boran'ın (48)
dengesini kaybederek yere düştüğü öğrenildi. Başından yaralanan Yaşar Boran
Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan
Yaşar Boran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7666
Erişim Tarihi: 04.08.2010

Osman Kavuncu Caddesinde kaza
Kavşaktan dönmek isteyen otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Caddesi üzerinde kavşaktan dönmek isteyen
otomobil karşı yönden gelen ve kırmızı ışıkta durmayan başkra bir otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan Nimet K. (44), Fatma T. (40), Asiye B. (65) ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık
durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7667
Erişim Tarihi: 04.08.2010

Kayseri yeni sezona hazırlanıyor
Kayserispor, Avusturya'da yaptığı kamp sonrası Kayseri'ye dönerek hazırlıklarına ara vermeden
devam etti
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Turkcell Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Avusturya'da yaptığı kamp sonrası
Kayseri'ye dönerek hazırlıklarına ara vermeden devam etti.
Kayserispor tesislerinde çalışmalarına start veren Sarı-kırmızılı ekip, çift idman yaptı.
Antrenmanda düz koşu, kısa pas ve kondisyon çalışmaları yapıldı.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Avusturya'da yapılan kamp sürecinin
yararlı geçtiğini belirterek, eksiklikler konusunda çalışmaları gerektiğini söyledi. Şota,
kamp süreci içerisinde sakatlıkların meydana gelmemesinin kendisini sevindirdiğini dile
getirerek, "Takımda her şey iyi gidiyor. Eksikliklere gelince de gereken ne ise yapacağız"
dedi.
Santrafor arayışları içerisinde olduklarını kaydeden Şota, bazı futbolcularla görüşmede
olduklarını, en kısa sürede de bitireceklerini ifade etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7668
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Kalp gözü açık !
Doğuştan görme engelli olan Fatma Doğan'ın Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gösterdiği büyük azim,
insanlara örnek oldu
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Doğuştan görme engelli olan Fatma Doğan'ın Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gösterdiği
büyük azim, insanlara örnek oldu.
Mehmet Doğan ve Zeynep Doğan'ın 39 yaşındaki görme engelli kızları Fatma Doğan, hiç
görememesine rağmen Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyince kursa gitmeye başladı. Kursta
1 ay gibi kısa bir süre sonra kabartma Kur'an harflerini öğrenen ve okumasını daha da
ilerletmek için gittiği Đstanbul'da 8 ay kurs gören Fatma Doğan, Kur'an-ı Kerim'i iyi bir
şekilde öğrenerek Kayseri'ye döndü.
Fatma Doğan'ın annesi Zeynep Doğan, "Fatma'nın rahatsızlığı doğuştan varmış. Đlk
başlarda bilemedik. Sonraları öğrendik. Öğrendikten sonra Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne götürdük. 6 sene tedavi gördü. Zamanla görme oranı azaldı. Şimdi hiç
göremiyor" şeklinde konuştu.
Kızı gibi görme engelli olan baba Mehmet Doğan, "Benim gözlerim 25 sene önce kör
oldu. Doğuştan varmış sorun. Ama bilemedik. Sonra tamamen göremez oldum. Kızımın
da gözlerinde doğuştan sorun varmış ama biz bunu bilemedik. Sonradan öğrendiğimizde
çok geç olmuştu" dedi.
"KUR'AN-I ÖĞRENDĐM GÖZLERĐM GÖRMEZ OLDU AMA PĐŞMAN DEĞĐLĐM"
Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini söyleyen görme engelli Fatma Doğan, "Gözlerim
görmüyor. Buna rağmen öğrenmeyi çok istiyordum. Öğrenebilmek içinde büyük gayret
sarf ettim. Burada Kur'an kursuna gittim. Büyük gayretim sonucunda 1 ay gibi kısa bir
süre sonra Kur'an harflerini öğrendim. Ama bununla da yetinmek istemedim. Kur'an
bilgimi daha da ilerletmek için Đstanbul'a kursa gittim" ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı öğrenmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Fatma Doğan, "Kur'an-ı
öğrenmeyi çok istiyordum. Đstanbul'da kurs görmek için gittim. 8 ay orda kaldım. Bu
süre zarfında gözlerim iyice kötüleşti. Şimdi yok denecek kadar az görüyorum. Ama yine
de pişman değilim. En büyük hayalim gerçek oldu. Şimdi görme engelli insanlara ders
verecek düzeyde Kur'an'ı biliyorum" açıklamasını yaptı.
Doğan, uzun süre hastanede tedavi gördügünü, tedaviyi keserek Kur'an öğrenmek için
kendini zorladığını ve görme oranının iyice düştüğünü anlatarak, "Göz nakli için
hastaneye başvurdum. 22. sıradayım. Sıra gelirse bana da göz nakli yapacaklar. Göz
nakli yapılınca kendimi idare edecek kadar görebileceğimi söylediler. Đnşallah, göz nakli
gerçekleşir de ben de görürüm. Görmeyi çok istiyorum" şeklinde konuştu.
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Erişim Tarihi: 04.08.2010

AKP'de derin il başkanı iddiası !
AKP Đl binasında yapılan basın toplantısında yeni yönetimdeki görev dağılımı açıklandı

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 99

Tarih

: 03 Ağustos 2010 15:59

AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı, 12 Eylül tarihinde yapılacak olan referandum için
vatandaşları bastırdığı broşürler ve kitapçıklar ile bilgilendirecek.
AK Parti Đl binasında yapılan basın toplantısında, ilk olarak Yeni yönetimdeki görev
dağılımı açıklandı. Partideki görev dağılımında, Siyasi ve Hukuk Đşleri Komisyonuna
Yardımcısı Levent Büyükkeçeci, Teşkilat Komisyonuna Yardımcısı Rıfat Yelkenoğlu, Seçim
Đşleri Komisyonuna Kubilay Hasan Gürcan, Tanıtım ve Medya Komisyonuna Bülent Ünsal,
Dış Đlişkiler Komisyonuna Nihat Çeviker, Sosyal Đşler Komisyonuna Fuat Sinan Somyürek,
Yerel Yönetimler Komisyonuna Ahmet Çolakbayraktar, Ekonomi Komisyonuna Mehmet
Hami Elibüyük, Halkla Đlişkiler Komisyonuna Mustafa Mermerkaya, Mali ve Đdari işler
Komisyonuna Osman Uslu, Ar-Ge Komisyonuna Mehmet Akif Kum, Sekreterlik
Komisyonuna Saliha Betül Akkan, Đl Kadın Kolları Başkanlığına Sevil Camuzcuoğlu, il
Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Ekşi getirildi.
Toplantıda, Hukuk Đşleri Komisyonu Başkanı Levent Büyükkeçeci ve Tanıtım ve Medya
Komisyonu Başkanı Bülent Ünsal tarafından vatandaşları bilgilendirmek için bastırılan
broşür ve kitapçıklar hakkında bilgiler verildi.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, “Kamuoyunu bilinçlendireceğiz. Bizim hedefimiz,
referandumun içeriğini anlatmak olacak. Halkımızın bağımsız bir şekilde tercihini
yapmasını istiyoruz. Kayseri’den de referandumda erkor seviyede ‘Evet’ oyu bekliyoruz”
dedi.
Toplantıda, “Rıfat Yelkenoğlu’nun perde arkasındaki gizli Đl Başkanı olduğu iddia ediliyor”
şeklindeki bir soru üzerine AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz şu şekilde konuştu:
“Bu iddia bana karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bunu söyleyenler beni çok iyi tanırlar
ve onlarda çok iyi diyaloglarım var. Ama bu iddiaları neden ortaya attıklarını kamuoyunun
takdirine bırakıyorum.
Biz, bu şehre faydalı olsun diye güzel, daha önce siyasete atılmamış yepyeni yüzlerden
oluşan bir kadro kurduk. Rıfat Bey ve diğer yönetimden aldığım arkadaşlar, işlerinde çok
başarılı olan insanlardı. Biz yeni bir yönetim olduğumuz için, işlerini çok iyi yapan
arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalanmak istedik. Rıfat Bey de yönetimde en başarılı
olduğu konuda Đl Başkan Yardımcısıdır. Perde arkası ve perde önü diye bir şey yok.
Burada herkes birlikte sahne aldı” diye konuştu.
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TV Kayseri'den Türkeş'li propaganda
AKP yanlısı TV Kayseri'nin evet propagandasında merhum Alparslan Türkeş'i kullanması MHP'yi
kızdırdı
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Yüksek Seçim Kurulu referandum sürecinde başta TRT olmak üzere tüm ulusal, bölgesel ve
yerel tv kanallarını tarafsız yayın yapmaları konusunda uyardı. Bu uyarı şüphesiz
Kayseri’deki yerel kanallar için de geçerli. Ancak TV Kayseri’de ‘evet’ propagandası tüm
hızıyla devam ediyor. AKP yanlısı yayınlarıyla dikkat çeken TV Kayseri ekranlarında son

günlerde sık sık merhum Alparslan Türkeş’in bir konuşması yayınlanıyor. Türkeş 18 yıl önce
yapılan röportajda dönemin hükümetinin anayasa değişiklik çalışmasına destek olacaklarını
söylüyor. TV Kayseri ise bu sözleri Türkeş yaşasaydı 12 Eylül’deki anayasa referandumunda
evet oyu verecekti iddiasıyla yayınlıyor. TV Kayseri’nin bu tutumuna MHP’den tepki geldi.
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz bu kanalı uyarmalarına rağmen, Türkeş
istismarına devam ettiğini açıkladı.
ĐŞTE KORKMAZ’IN AÇIKLAMALARI
“Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in 10-15 yıl önce 12 Eylül Anayasasının değiştirilmesine
yönelik yapmış olduğu konuşmaları hergün ekranlarına getirerek MHP’liler üzerinde
akıllarınca etkileme kurnazlığı yapıyorlar. Defalarca kendilerini uyarmamıza rağmen gözlerini
bürümüş olan AKP’nin siyasi tezgahlarına hizmetkarlık anlayışları, bu çirkin ve istismarcı
yayın politikalarını sürdürmeyi devam ettirmiştir. AKP’nin yargıyı ele geçirmek için
tezgahladığı Anayasa Değişikliği paketini olduğundan farklı göstermek için kendi çapında
halkı aldatma yayınları yapan bu kuruluşlara Alparslan Türkeş ismini AKP’nin kirli planlarına
alet etmeme çağrısını yapıyoruz. Ayrıca bugüne kadar ismini bile anmamaya dikkat ettikleri
Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e, hizmet ettikleri AKP zihniyetinin nasıl bir düşmanlık
beslediklerini buradan tekrar hatırlatıyoruz. Referandum sürecine katkı olsun diye son
günlerde hergün Alparslan Türkeş’e ait konuşmaları yayınlayan yayın organı acaba 1991
yılında Refah Partisi Đstanbul Đl Başkanı iken PKK’nın partisi HADEP’te Genel Başkan
yardımcılığı yapan daha sonra kendisine danışmanlık yapan Mehmet Metiner’e PKK’nın
taleplerinin dillendirildiği “Kürt Raporu” hazırlatan ve o raporda merhum Başbuğumuz
Alparslan Türkeş’e “Kafatasçı-Irkçı” yakıştırması yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözleri
ile bir kıyaslama yapmalarını istiyoruz. Ve bunun yanında Ülkücülere Recep Tayyip Erdoğan
tarafından yapılmış diğer hakaretleri de eklemelerini de belirtiyoruz. Hakaret ettikleri ve
düşmanlık besledikleri Alparslan Türkeş ve Ülkücüler bugün AKP’yi kurtaracak Anayasa
Değişikliği için istismar ediliyorsa bu bir haysiyetsizlik halidir. Başbuğ Alparslan Türkeş o
konuşmayı daha AKP küresel rahimlere düşmeden ve Türkiye’de kurulmadan önce yapmıştır
ve bugün AKP’nin kendi sinsi hesapları için bunu kullanması bir alçaklıktır. Bu yayın organı
madem Alparslan Türkeş’in konuşmalarına merak sardı, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye
36 etnik kökenden oluşan mozaktir.” sözüne cevap niteliğinde olan “Ne Mozaiği ulan”
haykırışını yahut ihanet şebekelerine seslendiği “halt etmişiniz hepiniz! ülkücü Milliyetçi
Hareket Partisi''''nde olur! Milliyetçi Hareket Partisi’nde bulunmayan, ülkücü değildir! Gittiği
yerin damgasını yer o! Ordaki genel başkanın görüşüne göre yaşar, ordaki genel başkanın
görüşüne göre hareket eder. Onun ülkücülüğü kalmamıştır, bunu böyle bilmeliyiz!”
konuşmasını da hergün ekranlarından göstersin… Kime hizmet ettiği alenen ortada olan bu
yayın organı bunları gösterecek cesareti,ahlakı ve objektifliği kendinde asla bulamaz.Çünkü
aklı,zihni ve midesi AKP’ye bağlanmıştır. MHP’li-Ülkücü işadamlarımıza da, MHP ve
Ülkücü düşmanı AKP’ye hizmet etmek için bizim değerlerimizi, Başbuğumuzu istismar eden
bu kanala reklam katkısı veriyorsa ,bu katkıyı kesmesi adına çağrıda bulunuyoruz. Biz
etrafımızdaki ve hukukumuz olan herkesi bu konuda kararlılıkla uyaracağız. “Aramızda Türk
milliyetçiliğine asla yer yoktur.” diyen AKP’ye hizmet eden bu Tv kanalını, istismar
rezaletini noktalamaları adına tekrar uyarıyoruz. ABD’nin, AB’nin, Đsrail’in, Barzani’nin,
Talabani’nin ve PKK’nın yol arkadaşları kirli zihniyetlerine Ülkücüleri ve Başbuğ Alparslan
Türkeş’i alet etmesin buna asla izin vermeyeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7671
Erişim Tarihi: 04.08.2010

Arabesk furyası başlayacak
Tarık Mengüç, Kayseri'ye ilk kez geldiğini ve kenti umduğundan daha güzel bulduğunu söyledi
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Kayseri'de düzenlenen plaket törenine katılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, pop devrinin
biteceğini, arabeskin yükselişe geçeceğini söyledi.
Plaket törenine katılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Kayseri'ye ilk kez geldiğini ve kenti
umduğundan daha güzel bulduğunu söyledi. Mengüç, yeni albümünün Ramazan
Bayramı'nda hayranlarıyla buluşacağını da müjdeledi.
Mengüç, son zamanlarda arabesk gırtlağı hakkında çıkan iddialara da değinerek, "Bizler
arabesk şarkılarla büyüdük. Şimdi pop okuyan da arabesk gırtlağı yapıyor. Pop okuyan
bazı sanatçı arkadaşlarımız var ama iş arabeskte yatıyor. Pop devri zaman gelecek
bitecek, arabesk furyası başlayacak" diye konuştu.
Yeni çıkacak albümü için, "Đyi ki bu albümümde arabesk okuyorum" diyen Mengüç,
"Fantezi pop yaptığım için iyi ki arabesk gırtlağını kullanabiliyorum. Çok nadirdir arabesk
gırtlağı, kimse kullanamaz. Çok özeldir o gırtlak, o da özel insanlarda bulunur" diye
konuştu.
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Yangına çocuklar müdahale etti
Đnşaatta ki kalasların alev almasıyla büyüyen yangına çocuklar müdahale etmeye çalıştı
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Kayseri'de inşaatta kullanılmak üzere bulundurulan kalasların alev almasıyla büyüyen
yangına çocuklar müdahale etmeye çalıştı. Evden çektiği hortumla müdahale etmeye

çalışan çocukların yardımına itfaiye ekipleri gelirken, yangını kısa sürede söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt mahallesi Ülkeli sokak üzerinde bulunan inşaat
alanındaki kalas ve malzemeler, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı.
Çocuklar, evden çektiği hortum ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yükselen alevlere
karşı hortumlu müdahalede güçlük çeken çocukların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı çalışmaların
ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Hacılar'da korkutan yangın
Bir bağ evi bahçesinde çıkan yangında, birçok hayvan ve ağaç yanarak telef oldu
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- Kayseri'nin Hacılar ilçesi yolu üzerinde bulunan bir bağ evi bahçesinde çıkan yangında,
birçok hayvan ve ağaç yanarak telef oldu.
Hacılar Đlçesi yolu üzerinde bulunan bağ evlerinin bahçesinde meydana gelen olayda,
henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 100 hektarlık alan tamamen yandı. Olay yerine
çağrılan Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri, yanan arazi üzerinde bulunan ağaç ve kuru
otları söndürmeye başladı.
Yaklaşık yarım saat süren soğutma çalışmaları sonrası itfaiye ekipleri normale dönerken,
arazi içerisinde bulunan ağaçlar kül olurken, kaplumbağa ve bazı hayvanlar ise yanarak
yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemlerinin ardından olay ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
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Erciyes'e özgü bitkilere koruma
Bitkiler Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla yok olmaktan
kurtuluyor
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Erciyes'e özgü bitkiler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen
çalışmalarla yok olmaktan kurtuluyor.
Erciyes Dağı'ndaki bitki türlerini araştırmak ve buraya özgü bitki türlerini korumak
amacıyla Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç.Dr. Cem Vural ve Öğretim
Elemanı Uzman Nihat Karakaya başkanlığında 5 kişiden oluşan bir ekip kuruldu.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Büyükşehir Belediyesi olarak doğaya ve çevreye saygılı bir
yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, Erciyes'e özgü bitkilerin yok olmasını
önlemek amacıyla Erciyes Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Tekinsoy, "Erciyes Master Planı çerçevesinde Erciyes Dağı'nın birçok noktasında
başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların aynı zamanda çevreye ve doğaya
saygılı bir şekilde devam etmesini temin etmek amacıyla Erciyes'e özgü bitkilerin
korunması için bir ekip oluşturduk. Belirlenen bu bitkileri inşaat sahasının dışında farklı
alanlara naklederek türlerinin devamını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Uzman Nihat Karakaya inşaat
alanında kalan dördü endemik -Erciyes'e özgü- olmak üzere 20 bitki türünü
belirledikleri alana taşıdıklarını söyledi.
Naklettikleri bitkiler arasındaki 'Erciyes Karanfili' ve 'Erciyes Geveni' adlı bitkilerin yok
olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Karakaya, "Bu bitkiler, naklettiğimiz
yerlerde tuttu. Önümüzdeki yılardan itibaren tohumlarını almayı amaçlıyoruz" dedi.
Karakaya, Erciyes'te botanik park tarzı çalışma yapacaklarını belirterek, "Türkiye yok
olmakta olan bitki türlerinin korunmasını amaçlayan uluslararası sözleşmeye imza
atmıştır. Bu bitkilerin korunmasında en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor.
Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarla bir nevi bu sözleşmenin
gereğini yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.
Bir dönem Erciyes Master Planı Projesi'ne karşı çıktığını kaydeden Karakaya, gelinen
noktada fikirlerinin değiştiğini ve projeyi yerinde gördüğünü de sözlerine ekledi.
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1 Yılda 10 milyon hastaya bakıldı
Kayseri Đl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, geçtiğimiz yıl içinde 10 milyon hastaya bakıldığını
bildirdi
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Kayseri Đl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, geçtiğimiz yıl içinde 10 milyon hastaya
bakıldığını bildirdi.
Kayseri’de sağlık konusunda büyük bir atılım gerçekleştiğini bildiren Đl Sağlık Müdürü Dr.
Kadir Çetinkara, “Kayseri Türkiye genelinde özel sağlık kuruluşları bakımından ilk sırada
yer alıyor” dedi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum
ve Çocuk Hastanesi ile diğer özel sağlık kuruluşları ile birlikte Kayseri’de 2009 yılında 10
milyon hastaya bakıldığını bildiren Çetinkara, “Geçtiğimiz yıl Kayseri’de 25 bin çocuk
dünyaya getirildi” diye konuştu.
“SAĞLIK, KAYSERĐ EKONOMĐSĐNĐN 2. LOKOMOTĐFĐ”
Kayseri’nin sağlık konusunda çevre illere hizmet veren bir şehir olduğunun altını çizen Dr.
Kadir Çetinkara, “Geçtiğimiz yıl baktığımız hastalardan 2 milyonu çevre illerden bize gelen
hastalardır. Ticaret konusunda başarılı bir şehir olan Kayseri’de, ekonominin 2. lokomotifi
bana kalırsa sağlık sektörüdür” ifadesinde bulundu.
Kadir Çetinkara, Kayseri’de şu anda 3 bin 307 yatak kapasitesinin bulunduğunu söyledi.
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Açılım çıktı şehit sayısı arttı !
KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, demokratik açılım söylemlerinin çıkması ile birlikte şehit sayısının
arttığını söyledi

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 17

Tarih

: 04 Ağustos 2010 13:29

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, demokratik açılım
söylemlerinin çıkması ile birlikte şehit sayısının da arttığını söyledi.
“Türkiye, eğer PKK ile boğuşmasaydı 1 trilyon dolar artı parası kakasında bulunacaktı”
diyen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, “Bu sorun
bıçak kesiyor gibi bitmez. Ama bunları yaparken conilerden emir alarak yapınca işi
bulaştırıyoruz” dedi.
PKK meselesinin, Türkiye’nin içinden çıkan bir mesele olmadığını ifade eden KTO Başkanı
Hasan Ali Kilci, “Bütün projelerin arkasında ABD var” dedi. Sorunların konuşulması ve
çözülmesi gerektiğinin altını çizen Kilci, “PKK sorunu için aktarılan paralar, şu anda
ekonomimize aktarılması gereken paralardır. Bunları konuşalım ki iktisaden rahat edelim.
Türkiye’de bir kargaşa yaşanıyor. Açılım sözü ortaya atıldıktan sonra şehit sayısı da
artmaya başladı. Yeni tezgahlar ortaya konuluyor. Çözüm üretecek olanlar ağlama yerine
döndü” diye konuştu.
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Kızılörenliler Erciyes'e tırmandı
Đncesu-Kızılörenliler Geleneksel olarak düzenledikleri tırmanışı bu yıl da yaptılar
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Kızılörenliler tarafından organize edilen geleneksel Erciyes Zirve Tırmanışı yapıldı.
Tırmanışa ikisi Kızılörenli olmayan toplam 24 kişi katıldı. Katılımcılar bir gün öncesinden
Erciyes eteklerinde kamp kurup sabah erken saatlerde tırmanışa başladı. Katılımcılardan
yarıya yakını zirveye ulaşmayı başardı. Tırmanış ekibi hatıraların yazılması amacıyla
yanlarında getirdikleri ajanda ve kalemleri bir saklama kabı içerisinde zirveye bıraktı.
Tırmanışa katılanların isimler şöyle: Baki Türen, Doç. Dr. Osman Gülşen, Aziz Demir,
Cengiz Değirmenci, Hüseyin Öter, Yrd. Doç. Dr. Zeki Gökalp, Şakir Değimenci, Yrd. Doç.
Dr. Aydın Uzun, Selahattin Karataş, Hüseyin Kılıçkaya, Saadettin Değirmenci, Yunus
Uzun, Đbrahim Bostan, Ayhan Düvenci, Mustafa Bayat, Ahmet Erciyes, Yusuf Yıldız, Bilal
Bayat, Đslam Kılıçkaya, Ebuzer Ömer Uzun, Yakup Değirmenci, Abdullah Arslan, Đsmail
Havuz, Halil Değirmenci.
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Komutanlara 'Balyoz' darbesi
Balyoz sanığı Generaller terfi ettirilmedi, Đnternet andıcında ifadeye çağrılan 1. Ordu komutanı Org.
Hasan Iğsız emekli edildi
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'Balyoz davası ve 'internet andıcı' soruşturmasının gölgesinde yapılan YAŞ'ta alınan
kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalandı.
‘Đnternet andıcı’ soruşturmasında ifadeye çağrılan ve Genelkurmay Đkinci Başkanı olduğu
dönemde ‘Đrtica Đle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanması emrini verdiği iddia edilen 1.
Ordu Komutanı Hasan Iğsız, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmadı; Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’na atanan isim de YAŞ kararnamesinde yer almadı.
‘Balyoz’ davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 102 isim arasında yer
alan 11 generalin de terfileri yapılmadı.
Kuvvet komutanlarının atanmasında Genelkurmay Başkanı’nın isim önermesi,
Başbakan’ın onayı ile bu ismin Cumhurbaşkanı’nın da onayına gitmesi gerekiyor.
Genelkurmay'ın Hasan Iğsız ismini önerdiği ancak Başbakan'ın buna onay vermediği
belirtiliyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın da Hasan Iğsız ismine şerh koyduğu ve kendisine
gertirilmemesi gerektiğini söylediği ifade ediliyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Hükümet ile Genelkurmay arasındaki müzakerelerin
süreceği belirtilirken, NTV'nin aldığı bilgilere göre atamanın yarın yapılması bekleniyor.
Ayrıca, terfi ettirilmeyen ve durumları gelecek yılki YAŞ'a kalan 11 general hakkında da,
hükümetin görüşünün kararnameye yansıdığı ifade ediliyor.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Şura kararında, Genelkurmay
Başkanlığı'na atama kararının yer
almamasının nedeni, Kara
Kuvvetleri’ne atama yapılmaması
olarak gösterildi; sebep, Kara
Kuvvetleri’nin boş bırakılmak
istenmemesi.
Özel durum

Kara Kuvvetleri’nin yeni komutanı kim olacak?: Genelkurmay Başkanı Đlker Başbuğ yeni
bir isim belirleyecek, hükümet ile görüşülecek ve kimin atanacağı konusunda kararname
hazırlanarak Çankaya’ya gönderilecek.
Bu süreç için 30 Ağustos son tarih ve bu tarihe kadar atamanın yapılması gerekiyor. Yeni
bir isim bulunamaz ve kriz devam ederse, Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetleri’nin başına
geçmesi söz konusu olmayacak çünkü Iğsız o tarihte otomatikman emekli olacak.

ATAMALAR
‘Balyoz’un gölgesinde gerçekleşen YAŞ’ta alınan kararlar, önce Başbakan Erdoğan sonra
Cumhurbaşkanı Gül tarafından imzalandı ve Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği
tarafından kamuoyuna duyuruldu:

Jandarma Genel Komutanı: Orgeneral Necdet Özel
1. Ordu Komıutanı: Orgeneral Erdal Ceylanoğlu
2. Ordu Komutanı: Orgeneral Servet
Yörük
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin
(EDOK) Komutanı: Orgeneral Saldıray
Berk (Erzincan Davası sanığı)
Atamalar

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın yerine 2. Ordu Komutanı Orgeneral
Necdet Özel getirildi.
Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu 1. Ordu Komutanlığına
atanırken, EDOK Komutanlığına 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk getirildi.
Orgeneralliğe yükselenlerden Korgeneral Yalçın Ataman 3. Ordu Komutanlığına,
Korgeneral Servet Yörük ise 2. Ordu Komutanlığına atandı.
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Aşık Seyrani Festivali başladı
28. Aşık Seyrani Festivali Develi'de düzenlenen bir dizi etkinlikle başladı
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28. Aşık Seyrani Festivali Develi'de düzenlenen bir dizi etkinlikle başladı.
Belediye önünden Develi Gençler Derneği mehteran takımı eşliğinde aşıklar ve ilçe
protokolü ile birlikte yapılan yürüyüş sonrası Dernek Başkanı Nezir Ötegen tarafından
Atatürk anıtına çelenk konuldu.
Dernek başkanı Nezir Ötegen'in açılış konuşmasının ardından Belediye Başkanı Recep
Özkan, ilçede düzenlenen en önemli kültürel etkinlik olması hasebiyle beş gün sürecek
olan programda halka ve misafirlere kültürel etkinlikler sunulacağını belirtti. Kaymakam
Enver Ünlü ise Aşık Seyrani Festivali etkinliklerine ilk kez katıldığını ifade ederek, 28
yıldan beri etkinlikleri başlatan düzenleyen, yürüten ve emeği geçen herkese teşekkür
etti.
Aşıklar divanının kurulmasından sonra Aşık Seyrani Festivali Aşıklar Şöleni, Aşık Eyyübü,
Temel Turabi, Aşikar, doğaçlama üstadı Mızarlı Mehmet, Mahrumi-Aşık, Guzuni ve Aşık
Kadir Yücel'in Aşık Seyrani ile ilgili şiirleri ve deyişlerinin yanı sıra kendi eserlerinin
sunumu ve atışmalarla Develi Cumhuriyet Meydanı'nda akşam 23.00'e kadar devam etti.
- AŞIK SEYRANĐ DĐVANI 28'ĐNCĐ KEZ KURULDU
Develi ilçesinde Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında
düzenlenen Aşıklar Şöleni, Aşık Eyyübü,Temel Turabi Aşikâr, Doğaçlama üstadı Mızarlı
Mehmet, Mahrumi-Aşık Guzuni ve Aşık Kadir Yücel tarafından Aşıklar Divanı kurularak
etkinlikler başladı.
Belediye önünden Develi Gençler Derneği Mehteran takımı eşliğinde, aşıklar ve ilçe
protokolü Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Dernek Başkanı Nezir Ötegen tarafından Atatürk
anıtına çelenk konuldu.
Dernek Başkanı Nezir Ötegen'in açılış konuşması sonrasında Belediye Başkanı Recep
Özkan ilçede düzenlenen en önemli kültürel etkinlik olması hasebiyle beş gün sürecek
olan etkinliklerin, vatandaşların kaynaşmasına vesile olacağını söyledi. Kaymakam Enver
Ünlü, Aşık Seyrani Festivali etkinliklerine ilk kez katıldığını belirterek, 28 yıldan beri
etkinlikleri başlatan düzenleyen ve yürüten, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Aşıklar Divanının kurulmasından sonra Aşık Seyrani Aşıklar Şöleni, Aşık Eyyübü,Temel
Turabi Aşikâr,Doğaçlama üstadı Mızarlı Mehmet,Mahrumi-Aşık Guzuni ve Aşık Kadir
Yücel 'in Aşık Seyrani ile ilgili şiir, deyişler ve atışmalarla sürdü.
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3.kattan düştü, bacakları kırıldı
Kayseri'de, 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuğun bacakları kırıldı
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Kayseri'de, 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuğun bacaklarının
kırıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi Deveci Apartmanı'nda
meydana geldi. 3 yaşındaki Emir Tepecik, annesi ve teyzesi kahvaltı hazırlarken salonda
bulunan kanepenin üzerine çıkarak açık olan pencereden aşağı düştü. Komşuları
tarafından fark edilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük
Emir'in iki bacağında da kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Çocuğun üstüne kaynar su döküldü
Kayseri'de meydana gelen olaylardan kısa haberler
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- ÜZERĐNE TELEVĐZYON DEVRĐLEN ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA
Kayseri'de üzerine televizyon düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği öğrenilen 4
yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Gümüşsoy
Sitesi'nde meydana geldi. Anne Muhsine Kahveci'nin mutfakta bulaşık yıkadığı esnada
oturma odasındaki sehpayı sallayan 4 yaşındaki Aybüke Kahveci'nin üzerine 72 ekran

televizyon düştü. Komşuların yardımıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılan talihsiz çocuk, durumunun ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen 4
yaşındaki
Aybüke'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma
başlattı.
- SINAVSIZ ÖĞRENCĐ ALAN OKULLARA KAYITLAR, ÖN KAYIT SĐSTEMĐYLE
BAŞLADI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2010 tarihli ve 5267 sayılı emirleri gereğince
"Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı"
işlemlerinin 02-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında ön kayıt sistemi ile yapılacağı bildirildi.
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, adayların kayıtları tamamlandıktan
sonra okullar ve öğrenci yerleştirme komisyonları tarafından gerekli kontroller yapılarak
kayıt listelerinin komisyonlarca onaylanacağı ve en geç 03 Eylül 2010 tarihinde
www.meb.gov.tr adresinden ilan edileceği ifade edildi.
Đlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak ilgili okul müdürlüklerince
06-17 Eylül 2010 tarihleri arasında kabul edilerek kesin kayıt işlemleri
tamamlanarakKKonu ile ilgili 29.07.2010 tarihinde Đl Öğrenci Yerleştirme Komisyonu'nca
yapılan toplantıda alınan karar gereği, sınavsız öğrenci alan Kayseri ortaöğretim
kurumları ve kontenjan durumlarının Đl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfası
kayseri.meb.gov.tr'de yayınlandığı belirtildi.
- SERĐNLEMEK ĐSTERKEN AYAĞINDAN OLUYORDU
Kayseri'de sıcaktan bunalan bir genç serinlemek için girdiği havuzda ayağından oluyordu.
Alınan bilgiye göre Sümer Mahallesi'nde serinlemek için havuza giren Hakan Karakaş (15)
havuzda bulunan kırık fayansa ayağını çarpınca başparmağı ve topuğunda ciddi kesikler
meydana geldi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak
tedavi altına alınan Hakan Karakaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 2 YAŞINDAKĐ ÇOCUĞUN ÜZERĐNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ
Kayseri'de 2 yaşındaki çocuk, ocağın üstünde kaynayan çaydanlığın üzerine devrilmesiyle
yandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Sedat Yenigün
caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. 2 yaşındaki Arda Ş. mutfakta ocağın üstünde
kaynayan çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu yandı. Ailenin yardımıyla 2 yaşındaki
Arda Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis 'Aile hukukundan kaynaklanan
yükümlülüğün ihlali' ile ilgili soruşturma başlattı.
- OSB'DE ENERJĐ TÜKETĐMĐ YÜKSELDĐ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Temmuz 2010 döneminde aylık aktif enerji
tüketiminin 71 milyon 130 bin kilowatt olarak gerçekleşerek şimdiye kadarki en yüksek
değere ulaştığı bildirildi.
OSB'den yapılan açıklamada aylık ortalama enerji tüketiminin 2009 yılının ilk yedi aylık
döneminde 52 milyon 613 bin 172 kilowatt seviyelerinde gerçekleşirken bu yılın aynı
döneminde ortalama aylık enerji tüketimi 66 milyon 409 bin 596 kilowatt'a yükseldiği
belirtildi.
Ayrıca Elektrik dağıtım şebekelerinin yeraltına alınması işleminin de yüzde 90'nın
tamamlanmış durumda olup bu yılın sonunda çalışma tamamen bitirilmiş olacağı ifade
edilerek, böylelikle hem enerjide kaçak kullanım engelleneceği, hem arıza sayısı azalacağı
hem de çevre için kablo kirliliğinin önüne geçilmiş olunacağı kaydedildi.

OSB'deki kayıp kaçak oranına bakıldığında, 2004 yılında kayıp kaçak oranının yüzde 3.07,
2009 yılında yüzde 1.47 olduğu ve Temmuz 2010 itibari ile de bu oranın yüzde 0,8'e
gerilediğinin gözlendiği elektrik arıza sayısının ise 2005 yılında 80 adet iken, 2009 yılında
sadece 7 olduğu bildirildi.
- MELĐKGAZĐ BELEDĐYESĐ ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çağ bağları olarak bilinen bölgede yol
düzenleme ve genişletme çalışması ile buna bağlantılı olarak kaldırım, orta refuj ve semt
otoparklar inşa ettiklerini belirtti.
Yıldız, yaptığı açıklamada, Çağbağları Çay caddesinde 600 metre uzunluğunda kalırdım,
orta refüj ile yaya yolu çalışması yaptıklarını söyledi. Büyükkılıç, çalışmaların büyük hız ile
devam ettirildiğini ve her türlü alt yapısı ile imarlaşması tamamlanmış bu bölgede çevresi
ile uyumlu ve bütünlük sağlayan çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Bağ ve sayfiye alanı olarak planlanan ancak yapıların bölge sahiplerinin 12 ay boyunca
burada ikametgah ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, çevrenin yeşillik ve doğal güzelliğin
bulunması nedeni ile sabah sporların bu bölgede yoğunlaştığını bu sebep ile bu yol
güzergahına 520 metre uzunluğunda tartan pist yaptıklarını sözlerine ekledi.
- KAYSERĐ'DE ĐŞ KAZASI
Kayseri'de sac kesme makinesine elini kaptıran işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde büro mobilyaları
üretimi yapan bir fabrikada yaşandı. Gece vardiyasında çalışan Đ.K. sac kesmeye çalıştığı
esnada elini makineye kaptırması sonucu parmağından yaralandı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Đ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ramazan tırı yola çıkıyor
Ramazan Geceleri etkinliği, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle bu yıl da gezici TIR ile
semtlere taşınıyor
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Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel hale getirilen
Ramazan Geceleri etkinliği, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle bu yıl da gezici TIR
ile semtlere taşınıyor.
Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan uygulama ile hem unutulmaya yüz tutmuş
geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılması, hem de maddi imkansızlıklar nedeniyle

düzenlenen etkinliklere katılamayan vatandaşların da faaliyetlerden yararlanmalarının
sağlanması amaçlanıyor.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, bu yıl da gezici TIR ile mahalleleri tek tek dolaşacaklarını belirterek, "Bu yıl
yedincisini gerçekleştireceğimiz Ramazan Geceleri, son üç yıldır gördüğü büyük ilgi
nedeniyle yine gezici şekilde yapılacak. Geçen yılki etkinliklerimizi yaklaşık 100 bin
hemşerimiz takip etti. Bu yıl da yine aynı ilginin gösterileceğini ümit ediyorum. Yediden
yetmiş yediye şehrin her köşesindeki insana ulaşmak için özel olarak hazırlanmış bir TIR
ile gerek şehir merkezinde gerekse de kenar mahallelerde çeşitli etkinlikler
gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
12 Ağustos 2010 Perşembe günü saat 21.30'da Belsin Çok Programlı Lisesi önünde
başlayacak Ramazan Geceleri'nde tasavvuf musikisi, sema gösterileri, konserler, şiir
dinletileri, mehteran, Aşık ile Maşuk, Hacivat-Karagöz gösterileri ve meddah-orta oyunu
gibi etkinliklere ek olarak Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda da Ramazan ayına
özel söyleşi, konferans ve konserler gerçekleştirilecek.
Ramazan TIR'ının bu yıl yol alacağı mahaller ise şu şekilde, Belsin, Osman Kavuncu,
Keykubat, Ziyagökalp, Yenişehir, Turgut Reis, Talas, Gazi Osman, Yavuzlar, Yeni
Mahahalle, Fatih, Bozantı Caddesi, Fevzi Çakmak, Mimarsinan, Seyitgazi, Argıncık, Đldem,
Mimsin, Toki, Beyazşehir, Yavuz Selim, Yıldırım Beyazıt, Yeşil Mahalle, Anayurt, Hürriyet,
Yeniköy, Esenyurt, Eskişehir Bağları ile Hisarcık, Hacılar ve Đncesu ilçeleri.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7684
Erişim Tarihi: 05.08.2010

Kadir Has'ta her hafta maç var
Özhaseki, Kadir Has Stadyumu'nun yeniden düzenlendiğini ve daha iyi bir konuma geldiğine dikkat
çekti
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U19 Üniversite Milli Takımı ile Japonya arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Kadir
Has Stadyumu'nda gelen Đpek Medya Grup Başkanı Fatih Karaca, hayranlığını dile
getirdi.
U19 Üniversite Milli Takımı ile Japonya arasında oynanan karşılaşmayı yerinde izlemek
için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Kadir Has Stadyumu'na gelen Đpek
Medya Gurup Başkanı Fatih Karaca, içeri girer girmez çok etkilendiğini belirterek,
stadyumun olağanüstü şekilde inşa edilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
Karaca, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi tebrik ediyorum.
Olağan üstü bir stadyum olmuş gerçekten. Đnşallah bu sene içerisinde çok önemli
müsabakaları hep beraber izleyeceğiz" dedi.
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonasının 1 ayağının da Kayseri'de olmasının gurur
verici olduğunu ifade eden Karaca, "Tüm Türkiye dünya basketbol şampiyonasını merakla
bekliyor. Bir ayağının burada yapılacak olması da çok önemli. Emeği geçen herkese tekrar

teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.
Maçın son dakikalarına doğru stadyumda, Fatih Karaca ile gezi yapan Özhaseki, Kadir
Has Stadyumu'nun yeniden düzenlendiğini ve daha iyi bir konuma geldiğine dikkat çekti.
Özhaseki, "Busene içerisinde inşallah hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Önümüzde ki
günlerde de kış günlerinde bile bu güzel hali devam edecek diye düşünüyorum.
Sorunsuzca bu seneyi atlatacağız. Erciyesspor da burada maçlarını yapacak. Çim
sahalarda 15 günde maç yapması esastır ancak stadyumda bir sıkıntı olmazsa, her hafta
burada maç var gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.
2010 FIBA Dünya Şampiyonası öncesi gerekli hazırlıkların yapıldığını dile getiren
Özhaseki, Kayserili hemşerilerine seslenerek, olgun davranmalarını istedi.
Özhaseki, FIBA karşılaşmalarının Ramazan ayı içerisine denk gelmesi konusunda tahrik
etmek isteyen olursa gerekli uyarılarda bulunacaklarını kaydederek, "Ben yöneticiyim,
Kayseri içerisinden çıkan bir vatandaşım. Bu tür konularda uyarmak benim görevim"
dedi.
Son olarak Kayserispor hakkında değerlendirmeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı
Özhaseki, "Bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekiyordu ve ayrıldılar. Saidou'nun
artık yaş haddinden ayrılması icap ediyordu. Olgun bir transferdi. Đyi bir oyuncuydu bizim
için fakat son günlerde de güçten düştüğünü gördük. Makukula'yı elimizde
tutamayacağımız az çok belliydi. 2 yılda kendisine verilecek para 6 trilyon tutuyorsa,
Kayseri'nin buna gücünün yetmesi mümkün değil" diye konuştu.
Özhaseki, Fatih Karaca ile stadyumu gezdikten sonra, U19 Üniversite Milli Takımı'nı 4-2
mağlup eden Japon ekibini tebrik ederek, Kadir Has Stadyumu'ndan ayrıldı.
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Hurma: Önemli oyuncular aldık, bunların değerli oyuncu olduğunu hep birlikte ileride göreceğiz
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, "Biz çok önemli oyuncular aldık ancak
alırken şov yapmadık ve bunların değerli oyuncu olduğunu hep birlikte ileride göreceğiz"
dedi.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Kulüp Tesisleri'nde sürdürüyor.
Đdmanda oyuncuların moralinin oldukça yüksek olduğu gözlenirken takım, düz koşu,
ısınma
ve
kondisyon
hareketleri
yaparak
hazırlıklarını
sürdürdü.
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, takım ile Teknik Direktör Şota
Arveladze'nin bütünleşmesinin çabuk olduğunu ve takımın hazırlıklarının pozitif yönde
gittiğini söyledi. Bütün takımların olduğu gibi Kayserispor'un da yeni sezon için çok arzulu
çok istekli olduğunu belirten Hurma, önemli oyuncular almalarına rağmen kendilerinin şov

yapmadığını
kaydetti.
Hurma, "Orta saha oyuncuları Brezilyalı Andre Moritz, Almanya'dan Ufuk Selim Teber,
Arjantinli Jonathan Santana çok önemli oyuncular. Biz bu oyuncuları renklerimize
bağladık ancak alırken şov yapmadık. Bunların önemli oyuncular olduğunu da hep birlikte
sezonda
göreceğiz"
dedi.
Kayserispor'un ilk 5'e girememesiyle artık başarısız sayıldığına yönelik düşüncelerin
bulunduğu sorusuna cevap veren Hurma, "Şu anda 12 takım Türkiye liginde ilk 5'e
girmek istiyor ve 12 takım içerisinde hiç kombine satamayan takım Kayserispor'dur.
Kayserispor'un kombineli taraftar sayısı ise 200. Bir şey istendiği zaman bir şey verilmesi
gerekiyor. Şehir tek başına kulübü, Başkan Recep Mamur'un sırtına bırakamaz. Onu
bıraktığı zaman yaptıklarına razı olmak gerekiyor. Neden takımın ligde 3. veya 4. olduğu
söylenemez" diye konuştu.
2 veya 3 oyuncu almayı düşündüklerini ancak henüz isimlerin açıklanmayacağını
kaydeden Hurma, "Henüz isimler belli değil. Artık isim konusunda hiçbir şey
söylemeyeceğim. Mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalışıyorum emare bile belirtsek
bizim için sıkıntı oluyor" ifadelerini kullandı.
"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"
Kayserispor'un yeni sezonda daha iyi olacağını ifade eden Hurma, "Hiç kimse merak
etmesin, biz şimdiye kadar ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Geçtiğimiz seneden
daha iyi takım söz verdik daha iyi bir takımı taraftarımıza seyrettireceğiz" diye konuştu.
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Ramazan pidesi kaç TL olacak ?
Vatandaşlar, yumurta ve susamlarını kendileri getirirse 1.4 TL, yumurta ve susam fırından olursa
1.7 TL
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Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası, ramazanda pide fiyatlarında değişme olmayacağını
açıkladı.
Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mehmet Deveci, yaptığı açıklamada, ramazanda çok
tüketilen pidenin fiyatında değişme olmayacağını söyledi. Deveci, "Ramazan ayında pide
fiyatlarında bir zam olmayacak. Bir değişiklik yok. Vatandaşlar, yumurta ve susamlarını
kendileri getirirse pide fiyatı 1 lira 400 kuruş olacak. Ama yumurta ve susam fırından
olursa pide fiyatı 1 lira 700 kuruş olacak. Normalde çift pide 1300 liradan satılıyor.
Ramazanda 100 kuruş fark olacak. Yumurta ve susamlarını kendileri getirenler için geçerli

bu fiyat yoksa yumurta ve susam fırından olursa 1lira 700 kuruş olacak" şeklinde
konuştu.
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Kimliği yok diye hastaneye almadılar !
Kayseri'de 2 aylık Ebrar bebeğin nüfus cüzdanı yok diye tedavi edilmeyince yolda öldüğü iddia edildi
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Sağlık ocağında yapılan aşı sonrası hastalanarak Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan 2 aylık Ebrar Yaren Kocapaş'ın nüfus cüzdanı olmadığı
gerekçesiyle tedavi edilmediği, bebeğin hava ambulansıyla Antalya'ya götürülürken
öldüğü iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre 2 aylık Ebrar Yaren Kocapaş, Nuh Naci Yazgan Sağlık Ocağı'nda
yapılan aşı sonrası rahatsızlandı. Aşı olduğu bacağındaki kanama durmayan ve kasılmalar
görülen bebek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iddiaya göre hastaneye
getirilen bebek, nüfus cüzdanının olmadığı iddiasıyla tedavi altına alınmadı.
Acılı baba Mehmet Kocapaş, bir süre sonra kendinde olan nüfus cüzdanını hastaneye
götürüldüğünü fakat gerekli müdahale zamanında yapılmadığı için bebeğin hayatını
kaybettiğini öne sürdü. Kocapaş, "Nüfus cüzdanı yok diye tedavi yapmadılar. Bebek 2
saat bekledi. Sonradan nüfus cüzdanını götürdüm ama doktorların müdahalesi yeterli
olmadı. Bebek apar topar çağrılan ambulans helikopter ile Antalya'ya götürülmeye
çalışıldı. Bu sırada bize bebeğin nereye gittiği hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Daha sonra
bize bebeğin uçakta hayatını kaybettiği söylendi. Bebeğimiz ihmal sonucu öldü ve
sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" iddialarında bulundu.
Anne Methiye Kocapaş ise bebeğinin kimliği olmadığı için saatlerce Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne girişini ve tedavisini yapmadıklarını ileri sürerek, Kayseri'deki hastanelerde
boş yatak olmadığı için bebeği Antalya'ya gönderdiklerini ve kendilerine hiçbir bilgi
vermediklerini iddia etti.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Arınç ise iddiaların
gerçeği yansıtmadığını, bebeğin 17.30'da hastaneye getirildiğini ve tedavisi yapılırken
gece saatlerinde durumunun ağırlaştığını belirterek, "112 Acil Servisi aranılarak bebeğin
durumu hakkında bilgi verildi. Erciyes Üniversitesi'nin yeri bulunmadığı gerekçesiyle hava
ambulansı talep edilerek bebeğin Antalya'ya sevkine karar verildi. Bebeğin kimliği
olmadığı gerekçesiyle hastaneye alınmadığı iddiası gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.
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Yeşilhisar hayaline kavuştu
Đl Özel Đdaresi tarafından yaptırılan Sebze ve Meyve Kurutma Merkezi düzenlenen tören ile açıldı
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine Đl Özel Đdaresi tarafından yaptırılan Sebze ve Meyve
Kurutma Merkezi düzenlenen tören ile açıldı.
Açılış törenine TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Vali Mevlüt Bilici, Đl Özel Đdare Genel
Sekreteri Mustafa Atsız, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đl Genel Meclisi Başkanı
Sadettin Aydın, Yeşilhisar Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile çiftçiler katıldı.
Cevdet Ertürkmen, yapımı tamamlanan ve hizmete açılan merkezin, bölge çiftçisinin
sıkıntısını büyük ölçüde gidereceğini belirterek, “Đl Özel Đdarenin katkılarıyla yapılan bu
merkezimizde 20 kişinin çalışması planlanıyor. 4 adet fırına şekerpare, ezogelin ve nene
Hatun gibi isimler verildi. Çiftçinin ürettiği ürünlerin kurutulması ve saklanması
bakımından büyük faydaları olan merkez, bölge çiftçisinin kalkınmasında önemli bir rol
oynayacak” diye konuştu.
Çiftçilerin, Yeşilhisar ilçesini ziyaretinden böyle bir taleplerinin bulunduğunu bildiren Vali
Mevlüt Bilici ise, “Đl Özel Đdare ve Đl Genel Meclisi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan bu
tesisin büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Kayseri’deki diğer bölgelere yaptığımız
ziyaretlerde çiftçilerin sorunlarını dinledik ve onların sıkıntılarını çözmek için gayret
gösteriyoruz. Yaptığımız tesis sonrasında özel sektör de bizimle yarışma gayreti içine
giriyor. Bu da hem bölge çiftçisinin faydasına oluyor hem de istihdamın artmasını
sağlıyor. Biz böylelikle amacımıza ulaşmış oluyoruz” ifadelerinde bulundu.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ise yaptığı konuşmasında, AK Parti iktidarında yapılan
çalışmaları anlattı. Sadık Yakut, “Kayseri’ye en çok yardım AK Parti Đktidarı döneminde
yapıldı. Bu merkez de Ak Parti Đktidarının yaptığı işlerden biridir. Çiftçimize hayırlı olsun
diyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 860 bin TL’ye mal olan merkez, dua edildikten sonra hizmete
açıldı.
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Çocuklara cinsel istismar
Yard. Doç. Dr. Fatih Yağmur, "Çocuklar en çok cinsel yönden istismar ediliyor" dedi
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Đhmali ve Đstismarı Engelleme Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ÇĐTEM) Sorumlusu Yard. Doç. Dr. Fatih Yağmur, "Çocuklar en çok cinsel yönden
istismar ediliyor" dedi.
Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Đhmali ve Đstismarı Engelleme
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin başka şehirlerde kurulmaya başlanan merkezler için
referans olduğunu bildiren Yard. Doç. Dr. Yağmur, son yıllarda sıkça gündeme gelen
çocuk istismarı ve ihmalinin aslında yıllardır var olduğunu ancak görünmek istenmeyen
bir gerçek olduğunu ifade etti.
Yard. Doç. Dr. Yağmur, çocuk istismarı konusunda Türkiye'nin 5-10 yıllık bir geçmişe
sahip olduğunu belirterek, "Çocuk koruma merkezlerinin öncelikli amacı çocukların
fiziksel, cinsel ve duygusal istismarlarını önlemek, bu konuda eğitici ve bilgilendirici
faaliyetlerde bulunmak, aynı zamanda mağdur çocukların tanı ve tedavisinde rol almaktır.
Kısa adı ÇĐTEM olan bu merkez bünyesinde Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Çocuk Psikiyatri
Anabilim Dalı, Çocuk Hastalıkları Sosyal Pediyatri Bölümü, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı
uzmanları ve araştırma görevlileri çalışıyor" diye konuştu.
Merkez açılmadan önce, meydana gelen vakalarda çocuğun önce polis tarafından
sorgulandığını, ardından adli tıp doktoru tarafından kontrol edildiğini anlatan Yard. Doç.
Dr. Yağmur, "Bu durum, cinsel istismara maruz kalmış çocukların daha çok travma
yaşamasına neden oluyordu. Merkez kurulduktan sonra bu durum ortadan kaldırıldı.
Merkezimizde bulunan aynalı odada çocuk tek bir kişi ile görüşüyor. Aynanın diğer
tarafından olan uzmanlar da görüşmeyi takip ediyorlar ve sorularını bir kağıda yazarak
iletiyorlar. Böylelikle çocuk, daha çok travma yaşamamış oluyor" dedi.
ÇĐTEM'de daha çok cinsel istismar vakalarına müdahale ettiklerine dikkat çeken Yard.
Doç. Dr. Yağmur, "Aslında tüm dünyada fiziksel şiddet, fiziksel istismar ve diğer istismar
türlerine göre çok daha yüksektir. Fakat merkezimize gelen olguları değerlendirdiğimizde,
fiziksel istismarın çok sınırlı bir düzeyde kaldığını görüyoruz. Bunun sebebi, fiziksel
şiddetin toplumumuz tarafından bir disiplin yöntemi olarak görülmesi. Đstismar olarak
değerlendirilmiyor. Fiziksel istismar çocuğun, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından ciddi bir
sorun oluşturuyor" ifadelerinde bulundu.
Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının artış gösterdiğini bildiren Yard. Doç. Dr.
Yağmur, "Çocuklar, cinsel istismara daha çok yakın akrabaları veya ensest ilişki veya
ailenin güvendiği ve ailenin arasına rahatlıkla girip çıkabilen insanlar tarafından maruz
kalabiliyor" dedi.
Yard. Doç. Dr. Yağmur, merkez açıldıktan sonra çevre illerden de vakaların geldiğini ve
vaka artışı nedeniyle randevulu sisteme geçtiklerini dile getirdi.
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Lig TV'den Kayserisporlu tanıtım
Tanıtım toplantısına, Teknik Direktör Şota ile Mehmet Eren, Kaleci Souleymanou, Selim Teber
katıldı
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Kayseri Park Alış-Veriş ve Yaşam Merkezinde, Lig TV tarafından yapılan tanıtım
toplantısına, Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ile Mehmet Eren, Kaleci
Souleymanou, Selim Teber katıldı.
Kayseri Park Alış-Veriş ve Yaşam Merkezi'nde Lig TV'nin spor spikerleri ile birlikte bir
araya gelen Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, yeni sezon öncesi gerekli
hazırlıkları yaptıklarını ve lig başladığında sahada herkesin göreceğini söyledi.
Arveladze, kendisine sorulan 'Neden Kayserispor'u tercih ettiniz' soruya ise
"Kayserispor, son yıllarda iyi bir grafik çizdi. Geçen sene ilk yarıyı lider olarak bitirmişti.
Bu sezon yine aynı şekilde elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Kayserispor'un takım kaptanı olan Mehmet Eren ise takım içerisinde köklü değişikliklere
gidildiğini, yeni oyuncular ile sezon içerisinde daha etkili sonuçlar elde edeceklerini
belirtti.
Eren, Bursaspor'un şampiyon olmasının gereken beklentileri artırdığını söyleyerek,
gereken çalışmaları yerine getireceklerini sözlerine ekledi.
Daha sonra Lig TV'nin spor spikerleri ve yöneticileri ile birlikte toplu fotoğraf çektiren
Kayserispor ekibi, idman için Kayserispor Tesislerine gitti.
- KAYSERĐSPORLU FUTBOLCULARA HAKEM EĞĐTĐM SEMĐNERĐ
Süper lig hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular, 'hakem eğitim semineri'ne
katıldı.
Kadir Has Kulüp Tesisleri'nde sarı-kırmızılı takıma Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz
Sarvan ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Galip Bitigen tarafından, "Türkiye Futbol
Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2010 -2011 eğitim çalışmaları" başlığı altında eğitim
semineri verildi. Seminere, Teknik Direktör Şota Arveladze, yardımcı antrenör ile
futbolcular katıldı.
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Bursa'ya Kayseri modeli
Bursalılar, büyükşehir belediyesinden metro duraklarına ücretsiz bisiklet ve bisiklet istasyonu istiyor
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Bursalılar, büyükşehir belediyesinden metro duraklarına ücretsiz bisiklet ve bisiklet
istasyonu istiyor. Evleri metro istasyonlarına yakın fakat duraklara yürüyerek gidildiğinde
vakit alan vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan
ücretsiz bisiklet hizmetinin Bursa'da da olmasını talep ettiler.
Yürüyerek metro durağına gidip gelmenin vakit kaybına neden olduğunu belirten Ertuğrul
Mahallesi sakinlerinden Mehmet Hasyöre, ''Eğer belediye tarafından metro duraklarına
ücretsiz bisiklet konulursa bu bizim için çok güzel bir hizmet olur. Metroya yakın olan
evlerimizden çıkıp otobüs beklemek vakit kaybına neden oluyor. Bisiklet uygulaması
başladığı taktirde hem vakitten kazancımız olacak hem de otobüslerdeki yoğunluğun
azalmasından kazanç sağlanacak'' dedi.
Benzer uygulamayı daha önce yaşadığı Kayseri'de gördüğünü ifade eden Mehmet
Hasyöre, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla metro
duraklarında konulan bisikletler vatandaşlar tarafından ilk 20 dakika ücretsiz olarak
kullanılabiliyor. Ücretsiz süre aşıldığında ikinci 20 dakika 50 kuruş, üçüncü 20 dakikada
50 kuruş olarak ücretlendiriliyor. Bu fiyatlandırmayla bisikletlerin bir saatlik kullanımları 1
TL oluyor. Belli noktalarda kurulan bisiklet park yerleri ile vatandaş bisikleti aldığı noktaya
bırakmak zorunda da kalmıyor. Sözkonusu uygulama hem çevre sağlığına hemde insan
sağlığına katkıları açısından olumlu gelişmelere yol açıyor" diye konuştu.
Özlüce Mahallesi sakinlerinden Güney Ok da, toplu ulaşımın özendirilmesi için ücretsiz
bisiklet uygulamasının teşvik edeci olacağını ifade ederek, "Eğer böyle bir imkan
sağlanırsa her gün çıkardığım aracımı otoparkta bırakırım. Böylelikle trafik sıkışıklığının da
önüne geçilir" şeklinde konuştu.
Kayseri'de metro istasyonları ile dikey bölgedeki bazı semtlerde belirlenen yerlerde
bisiklet parkları bulunuyor. Kayseri'deki bisikletlerde kolay takip sistemi için GPRS sistemi
de bulunuyor.
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Az kalsın kör ölüyordu
Kayseri'de genç kız, bulaşıkları dizdiği esnada düşen çatalın gözüne batmasıyla az kalsın kör
oluyordu
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Kayseri'de genç kız, bulaşıkları dizdiği esnada düşen çatalın gözüne batmasıyla az kalsın
kör oluyordu.
Edinilen bilgiye göre, annesine yardım amaçlı bulaşıkları yıkayan 15 yaşındaki Züleyha A.,
rafa dizdiği yıkanmış çatallardan birinin düşerek gözüne gelmesiyle yaralandı.
Ailesinin yardımıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Züleyha A. (15)
buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Züleyha A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7694
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Tarım ilacı içti !
Kayseri'de tarım ilacı içen 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
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Kayseri'de tarım ilacı içen 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre olay, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nde bulunan bir evde
yaşandı. Anne Durna T.'nin bir anlık dalgınlığı ile evde bulunan tarım ilacını içen 2
yaşındaki Mert T. zehirlendi. Yakınlarının durumu fark etmesiyle Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine getirilen Mert T. tedavi altına alındı. Midesi yıkanan küçük Mert'in
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7695
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Yemyeşil oldu !
Đş yerinde boya kutusu açmaya çalışan bir şahıs, sıcakta ısınan boya kutusu patlayınca yeşile
boyandı
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Kayseri'de iş yerinde boya kutusu açmaya çalışan bir şahıs, sıcakta ısınan boya kutusu
patlayınca yeşile boyandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri, Argıncık Mahallesi'nde hurdacılık yapan Abdullah A. (32) iş
yerinde boya kutusunu açmaya çalışırken, sıcakta ısınan boya kutusu patladı. Patlamanın
etkisiyle boya Abdullah A.'nın yüzüne sıçradı.
Yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servisine getirilen Abdullah A.
yüzündeki boya temizlendikten sonra tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı
açıklamada Abdullah A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7696
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Önce direğe sonra halk otobüsüne
Freni patlayan otomobil önce yol kenarındaki direğe ardından özel halk otobüsüne çarparak
durabildi
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Kayseri'de freni patlayan otomobil önce yol kenarındaki direğe ardından özel halk
otobüsüne çarparak durabildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada 38 RS 358 plakalı
otomobil seyir halindeyken aniden freni patladı. Freni patlayan otomobil önce yol
kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarpmasıyla hızı kesilmeyen
otomobil ardından Ali A. yönetimindeki 38 AB 201 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Özel
halk otobüsünde ve otomobilde maddi hasarın oluştuğu kazada ölen ya da yaralanan
olmadı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7697
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Hedef yerine arkadaşını vurdu
Kayseri'de bir kişi, havalı tüfek ile hedef diktiği tenekelere ateş açtığı esnada arkadaşını vurdu
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Kayseri'de bir kişi, havalı tüfek ile hedef diktiği tenekelere ateş açtığı esnada arkadaşını
vurdu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi mahallesinde saat 10.00 sıralarında
E.M.Y.(34) havalı tüfek ile hedefi diktiği tenekelere ateş açtı. O sırada önünden geçen
arkadaşı M.K.'nın (38) saçmalardan birinin koluna isabet etmesiyle yaralandı. Arkadaşı
E.M.Y. tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürülen M.K. tedavi
altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7698
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Đşte Süper Ligin ilk hafta programı
16 Ağustos Pazartesi: B.Ş. Belediyespor - Kayserispor, Atatürk Olimpiyat, 21:00
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Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.
14 Ağustos 2010 Cumartesi günü başlayacak Süper Lig'in 53. sezonunda ilk gün 2 maç
saat 20.00'de, diğer 2 maç da saat 22.00'de oynanacak. Pazar günü 3 maçın oynanacağı
ilk hafta maçları Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak 2 maçla sona erecek.
Đşte Süper Lig'de 1. Hafta maç programı:
14 Ağustos Cumartesi
Gaziantepspor - Kasımpaşa, Kamil Ocak, 20:00
Sivasspor - Galatasaray A.Ş., 4 Eylül, 20:00
Eskişehirspor - Gençlerbirliği, Atatürk, 22:00
Bucaspor - Beşiktaş A.Ş., (Daha sonra açıklanacak), 22:00
15 Ağustos Pazar
Fenerbahçe - Medical Park Antalyaspor, FB Şükrü Saraçoğlu (SEYĐRCĐSĐZ), 21:45
MKE Ankaragücü - Trabzonspor A.Ş., Ankara 19 Mayıs (SEYĐRCĐSĐZ), 19:30
KDÇ Karabükspor - Manisaspor, Necmettin Şeyhoğlu, 21:00
16 Ağustos Pazartesi
B.Ş. Belediyespor - Kayserispor, Atatürk Olimpiyat, 21:00
Bursaspor - Konyaspor, Bursa Atatürk, 21:00

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7699
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Resmi nikah isteyince öldürüldü
Kayseri'de bir kadın kendinden 13 yaş küçük imam nikahlı kocasından resmi nikah isteyince
öldürüldü
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Kayseri'de bir kadın kendinden 13 yaş küçük imam nikahlı kocasına, kendisine resmi
nikah yapması yönünde baskı yapınca öldürüldü.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Bebek Çıkmazı Sokak'ta gece saat 04.00
sıralarında meydana geldi. Lokantada çalışan Đ.Ö.(32), evli ve 2 çocuk babası olmasına
karşın 2 yıl önce imam nikahı yaptırdığı Aynur M.'ye(45) ayrı bir ev tutarak birlikte
yaşamaya başladı. Haftanın 5 günü resmi nikahlı eşi ile kalan Đ.Ö., olayın yaşandığı gün
Aynur M.'nin evine geldi. Aynur M., "Bana nikah kıyacağını söylemiştin ama beni 2
seneden beri oyalıyorsun. Artık yeter" diyerek tartışmaya başladı.
Đ.Ö. bunun üzerine sinirlenerek, sehpanın üzerinde bulunan kurusıkıdan dönme
ruhsatsız tabancayı alarak Aynur M.'yi göğsünden vurdu. Kadın, kalbine isabet eden
mermiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Polisi arayan Đ.Ö., "Eşim kendisini vurdu"
diyerek durumu polise anlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aynur M.'nin cansız bedeni
ile karşılaşırken, Đ.Ö. polise teslim oldu. Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının

savcılık tarafından araştırılması üzerine Đ.Ö.'nün, Aynur M.'yi öldürdüğünü itiraf
ettiği bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7700
Erişim Tarihi: 09.08.2010

MHP binasına hayır pankartı
Katile sayın, çapulcuya abi, şehide kelle diyen hayırsızlara hayır

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 3
Okunma

: 96

Tarih

: 07 Ağustos 2010 17:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanlığı binasına bir süre önce Aydın MHP
Teşkilatı'na asılan pankartın aynısı asıldı.
Asılan pankartlarda ise, "Sen açıldıkça Türk milletinin anası ağladı. Türkiye'nin onuruna
sahip çıkmak için, milli değerlerimizi korumak için, bölünmeye, parçalanmaya, teröre,
adaletsizliğe, açlığa, açılıma, yolsuzluğa, yoksulluğa, AK Parti ve AK Parti Anayasası'na
hayır" şeklinde ifadeler bulunurken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani ve
Barack Obama'nın fotoğrafları yer alıyor. Asılan diğer pankartlarda ise, "Katile sayın,
çapulcuya abi, şehide kelle diyen hayırsızlara hayır" ifadeleri
bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Aydın iline her
zaman destek verdiklerini belirterek, "Yaşanan olaylardan sonra desteğimizi dile
getirmiştik. Aydın il teşkilatına olan desteğimizi göstermek için Aydın'daki pankartların
benzerlerini Kayseri il binamıza astık. Referanduma neden 'hayır' dediğimizi Kayseri'ye
gelecek olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli yarın anlatacak" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7701
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Şener Kayseri'de konuştu
Kayseri'ye geldiğim zaman insanların gözünde maddi sıkıntıları gördüm
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Türkiye Partisi (TP) Genel Başkanı Abdüllatif Şener, bir dizi etkinlikte bulunmak üzere
geldiği Kayseri'de YAŞ kararlarını değerlendirdi. Şener, kurumlar arasında ayrılık
olmaması gerektiğini söyledi.
TP il binasında açıklamalarda bulunan Şener, AK Parti'ye yüklendi. Şener, Türkiye
Partisi'nin yeni kurulan bir parti olduğunu hatırlatarak hedeflerinin 12 Eylül tarihinde
Kars'ın Akyaka ilçesinde gerçekleştirilecek olan belediye meclis üyeliği seçimlerinde
başarılı olmak olduğunu kaydetti. Şener, "Kayseri'ye geldiğim zaman insanların gözünde
ilk önce Türkiye'nin diğer taraflarında da olduğu gibi maddi sıkıntıları gördüm. Türkiye'nin
en büyük sorunlarından biri ekonomik sorunlardır. Türkiye'yi işsizlikte dünya birincisi
yapan hükümet, en başarısız hükümettir. Tarımın bu kadar kötüleştiği başka bir dönem
daha olmamıştır. Bir an önce hükümetin ekonomiyle ilgili programlar üretmesi
gerekmektedir" dedi. Türkiye'de ithalatın ihracattan daha yüksek olduğunu kaydeden
Şener, bunun baş sorumlusunun ise AK Parti hükümeti olduğunu ifade etti.
Şener, "1984 yılından beri Türkiye'de görülmemiş kadar fazla terör olayları AK Parti
döneminde olmuştur. Başbakan ne yapmıştır da terör bu kadar azmıştır. Şehit haberleri
yüreğimizi yakmaktadır" dedi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına yönelik de açıklamalarda bulunan Şener, "Đnsanlar
bu süreç çerçevesinde hükümete destek verebilir veya tam tersini de yapabilir. Burada
önemli olan nokta şudur: Türkiye'de bulunan tüm kurumların bu halkın mutluluğunu
düşünen çalışmalar yaptığını unutmamak gerekir. Tüm kurumlar bunun için çalışıyor. Bu
kurumlar arası ayrılık olmaması lazım. Ayrılık olması hepimizi üzer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7702
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Yıldız'dan MHP'ye pankart tepkisi
Bu tür sıkıntı oluşturabilecek yaklaşımlardan uzak durmamız lazım. Böyle bir tahrik edici pankart
ancak sahibine aittir
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Elektrik tüketimi konusunda Türkiye tarihinde rekor yaşandığını söyleyen Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "5-6 Ağustos tarihinde 700 milyon kilowatt elektrik
tüketimi yapıldı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk" dedi.
Gesi Đldem bölgesine Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan beş ayrı yatırımın açılışı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla yapıldı. Yıldız, açılış töreninde
yaptığı konuşmada, referandum sürecini değerlendirdi. "Halkın idaresine güveniyoruz"
diyen Bakan Yıldız, süreç çerçevesinde birçok şehri gezdiklerini söyledi. Bakan Yıldız,
"Artık bizzat halkın o yetkisini kullanacağı döneme girdik. Biz referandumda vatandaşın
sezgisine, öngörüsüne güveniyoruz. Biz vatandaşımıza güvenmemiz lazım. Türkiye'nin
gelişmesi, ilerlemesi, vizyonuna yeni bir katkı koyma zamanı geldi. Türkiye'nin geleceğine
insanlarımız hep beraber katkı koyacaklardır, bundan şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.
Enerji tüketimi hususunda 5-6 Ağustos tarihleri arasında bir rekor yaşandığına dikkat

çeken Bakan Yıldız, "Türkiye'de belirtilen tarihler arasında 700 milyon kilowatt elektrik
tüketimi yapıldı" dedi.
Kaçak elektrik kullananlara uyarılarda bulunan Bakan Yıldız, "Kaçak elektrik kullananları
son kez ikaz ediyorum. Bu hem kul hakkı ve devletin hakkı" diye konuştu.
"TAHRĐK EDĐCĐ PANKART ANCAK SAHĐBĐNE AĐTTĐR"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanlığı binasına "Sen açıldıkça Türk
milletinin anası ağladı. Türkiye'nin onuruna sahip çıkmak için, milli değerlerimizi korumak
için, bölünmeye, parçalanmaya, teröre, adaletsizliğe, açlığa, açılıma, yolsuzluğa,
yoksulluğa, AK Parti ve AK Parti Anayasası'na hayır" yazılı pankart asılmasıyla ilgili
sorular üzerine Bakan Yıldız, "Halkımıza güveniyorsak, hırçınlığa herhangi bir kötü söze,
herhangi bir sataşmaya gerek olmadan bu kampanyayı rahat yürütebiliriz. Bu tür sıkıntı
oluşturabilecek yaklaşımlardan uzak durmamız lazım. Vatandaşımız gerginlik istemiyor,
kavga istemiyor. Böyle bir tahrik edici pankart ancak sahibine aittir" ifadelerini kullandı.
Bakan Yıldız, Yüksek Askeri Şura kararları ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.
"BANA PLAKET YERĐNE KĐTAP HEDĐYE EDĐN"
TBMM Başkanvekili AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un "plaket yerine kitap"
önerisini beğendiğini belirten Bakan Yıldız, kendisine plaket yerine kitap hediye edilmesini
istedi ve bu hediyeleşmenin başkaları tarafından da uygulanmasını istedi. Bu arada,
Yıldız'ın etrafında kürsüde 11 koruma olması dikkat çekti.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Yıldız'a konuşmasının ardından
Erciyes Dağı manzaralı tablo hediye ederken, "Bugün için kitabımız yok, ama kitap gibi
fotoğraf hediye etmek istiyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, daha sonra 10 bin 500 alanlı büyük ölçekli
ve çok amaçlı park içerisinde ücretsiz spor alanlarının yer aldığı, ayrıca uzay çatı sistemi
ile yapılan kapalı semt pazaryeri, çarşı merkezi düzenlemesi, yaya yolu ve çevre
düzenlemesi gibi yatırımların açılışını yaptı.
Bakan Yıldız, tören alanında vatandaşlara aşure ikramı yaparken, açılışı yapılan
bölgelerin semt halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7703
Erişim Tarihi: 09.08.2010

Sadece nikah masasında evet deyin !
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri'de konuştu
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Referandumda 'hayır' oyu verilmesi için Kayseri'de halka seslenen MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, "Nikah masası hariç hiçbir yerde evet demeyin" dedi.
Kayseri Đl Başkanlığı önünde halka seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Bahçeli, "Bugünkü AK Parti'nin gerilim stratejisi çatışmayı

yelliyor. Bir gün bunun hesabının verilmesi lazım ve işte o hesap günü yaklaşıyor. Bu
anayasa değişikliği tuzaklarından biri Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesidir.
Halkı bugün aldatırsın, kandırırsın, istismar edebilirsin ama bir gün gelecek
kaçamayacaksın. Hesabı Yüce Divan'da göreceksin. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
bunu anlıyor. Korku sarmış. Öfkeli ve sinirli, ne konuştuğunu bilmiyor. 30 yıl önceki 12
eylül döneminde top koştururken bugünlerde o dönemde idam edilenleri meclise taşıyor
ve istismar ediyor. Halkı aldatmaya çalışıyor. Önce yutturuyor sonra ağlıyor. Bunu
konservatuvarda öğretmeye kalksanız 1 senede anca yapabilirsiniz. Sulu göz Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç da ağlayınca milletvekilleri de geri kalmıyor ve onlar da ağlamaya
başlıyor. Bu iktidara 'dur' demek lazım" diye konuştu.
MHP lideri Bahçeli, 13 kasım tarihine kadar halkın nikah masası hariç hiçbir yerde 'evet'
dememesini isteyerek, "Referandumda AK Parti'ye iyi bir ders vereceğiz. Nikah masası
hariç hiçbir yerde evet demeyeceğiz. Bu yıkıma 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7707
Erişim Tarihi: 10.08.2010

Bahçeli'den Erdoğan'a bir kamyon peçete
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bünyan ilçesinde vatandaşlara seslendi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Başbakan Erdoğan'ın
meclisteki konuşmasında ağlamasını eleştirerek, "Bu kadar ağlayacaklarını bilsem 50 NC
kamyon ile peçete gönderirdim" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde
vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin 12 eylülde yapılacak referandumda önemli bir dönüm
noktasından geçeceğini söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, ülkenin geleceğini
belirleyecek olan seçime yüksek bir katılım olmasını isteyerek herkesin geleceğine sahip
çıkması gerektiğini bildirdi. Oy verme çağına gelen herkesi sandık başına gitmeye çağıran
Bahçeli, anayasa değişiklikleri üzerinde net tavır takınmalarını istedi.
Bahçeli, "Buradan çıkacak sonuç milletin iradesidir. Tercihler ne kadar net ve açık olursa,
sorunun çözümü o kadar kolay ve demokrasiye uygun olur. Tercih sizin, karar sizin, ister
evet, ister hayır dersiniz. Sonuçtan siz sorumlusunuz" diye konuştu.
Đlçe meydanında kurulan platformda halka seslenen Bahçeli, konuşması sırasında
okunan ikindi ezanının tamamlanmasını bekledi. Ezan bittikten sonra belediye başkanına
teşekkür edip, sözlerine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, YAŞ kararları ve
basın yayın organlarında çıkan haberleri eleştirdi. Bahçeli, "Kimsenin Türk Silahlı
Kuvvetleri'ne darbeci demeye, onları aşağılamaya hakkı yok. TSK ile uğraşıyorsunuz.
Onları terör karşısında zaafa uğratmak istiyorsunuz. Terörle mücadelede başarılı
olamıyorlar diyerek yıpratmak istiyorsunuz. Önce sultan yaptınız, sonra kahraman
yaptınız. Şimdi ise TSK'nin sırtını yere getiren muzaffer bir komutan, kahraman
yapıyorsunuz" diyerek yayınlanan haberlere tepkisini ifade etti.
Yüce divan korkusuyla anayasa değişikliğine gidildiğini de sözlerine ekleyip, meclisi
olağan üstü olarak ve tek maddelik gündemi görüşmek üzere toplanmaya çağırdı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyen Bahçeli, hükümetin anayasa değişikliğinden
sonra yaşanacak sürecin ülke için daha da zor şartlarda geçeceğini belirtti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumda 'evet' oyu alabilmek için her şeyi
yaptığını söyleyen Devlet Bahçeli, "Mecliste bizim bir şehit kardeşimizin mektubunu
okudu. Önce yutkundu, onun bir bakanı var o da birlikte yutkundu ve ağladılar.
Ağabeyleri ağlayınca tüm AK Parti gözyaşlarına boğuldu. Bu kadar çok ağlayacaklarını
bilseydim 50 NC kamyonet kiralar ve onlara bir kamyon dolusu peçete gönderirdim" diye
konuştu.
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Kızgın tosun dehşeti
Buğdaylı Mahallesi'nde ahıra girmek istemeyen tosun boynuzuyla sahibini yaraladı
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Kayseri'de ahıra girmek istemeyen tosun boynuzuyla sahibini yaraladı.
Buğdaylı Mahallesi'nde besicilik yapan Şükrü Ablak(50) hayvanlara yem verdikten sonra
onları ahıra girdirmek istedi. Ahıra girmek istemeyen tosun, sahibi Şükrü Ablak'ı boynuz
darbeleriyle yaraladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı darbeler ile kanlar içerisinde
yere yığılan Ablak, yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne
getirildi.
Ablak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7709
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AKP Đl Başkanı kaza yaptı
Omurgasından yaralanan Ömer Dengiz ameliyata alındı
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, sabah saatlerinde kaza geçirdi. Omurgasından
yaralanan Ömer Dengiz ameliyata alındı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrasında, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ömer Dengiz'e,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kardeşi Macit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ve partililer geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrasında basın mensuplarına bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'in omurgasında bir hasar oluştuğunu
belirterek, "Sabah saatlerinde Hacılar ilçesinde kaza yapmış. Sabah saatlerinde bir aracın
yan taraftan çıkması sonrasında kazanın meydana geldiğini anlattılar. Aracın içinde genç
arkadaşlarımız da bulunuyormuş. Kazada can kaybı olmamasına seviniyoruz" dedi.
Başkan Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'in ameliyata alınacağını belirterek,
"Doktorlar yaklaşık bir ay içinde ayağa kalkabileceğini söylediler" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7710
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Kara Kuvvetlerine Kayserili komutan
Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 1945 yılında Kayseri'de doğdu
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1-4 Ağustos arası yapılan Yüksek Askeri Şura'da patlak veren kararname krizine son
nokta koyuldu.
Başbakan Erdoğan, 4 günlük bekleyişin ardından TSK'daki atamalarla ilgili dün
mutabakata varıldığını açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Genelkurmay
Başkanı Đlker Başbuğ, kararnameyi gece yarısından sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e
sundu.
Saat 01.00 sularında, Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Sever'in Gül tarafından
onaylandığını açıkladığı kararnameye göre, Orgeneral Işık Koşaner Genelkurmay Başkanı
oldu.
YAŞ'tan 1. Ordu Komutanı olarak çıkan Orgeneral Erdal Ceylanoğlu da, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı'na getirildi.
Gül'ün onayladığı ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak kararname ile
gerçekleşen atama zinciri şu şekilde:

— Ceylanoğlu'dan boşalan 1. Ordu'nun başına, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hayri
Kıvrıkoğlu,
— Ege Ordu Komutanlığı'na Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler,
— Harp Akademileri Komutanlığı'na Genelkurmay Đkinci Başkan Yardımcısı Orgeneral
Bilgin Balanlı.
Yeni orgeneral atamaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevlendirmelerin son
hali:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel
1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu
2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Servet Yörük
3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yalçın Ataman
Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler
K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk
Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Aslan Güner
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu
Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel
Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı
1 YIL GÖREV YAPACAK
Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, gelecek yıl emekli olacak. Ceylanoğlu’nun yerine göreve
gelecek olan Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel, 2 yılın sonunda, Genelkurmay'ın
başına geçecek.
Erdal Ceylanoğlu'nun özgeçmişi:
Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 1945 yılında Kayseri'de doğdu. 1966 yılında Kara Harp
Okulundan, 1967 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım
komutanlığı yapan Orgeneral Ceylanoğlu, 1976 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun
oldu; ardından Kurmay Subay olarak Kara Harp Okulu'nda bölük komutanlığı, Kara Harp
Akademisi'nde öğretim üyeliği, 4'üncü Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri
Komutanı Özel Sekreterliği ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.
1992 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Ceylanoğlu, tuğgeneral rütbesi ile Kara
Kuvvetleri Eğitim ve Okullar Daire Başkanlığı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Erdal
Ceylanoğlu, tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı,
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcılığı ile Kurmay
Başkanlığı ve Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.
2002 yılında korgeneralliğe terfi eden Orgeneral Ceylanoğlu, korgeneral rütbesi ile
Jandarma Asayiş Komutanlığı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulundu.
30 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi eden Ceylanoğlu, Kara
Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı.

Şule Ceylanoğlu ile evli olan Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun iki çocuğu var. Orgeneral
Ceylanoğlu, Đngilizce biliyor.
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Onbir ayın sultanı başlıyor !
Kayseri'de yarın başlayacak olan mübarek Ramazan ayına ilişkin hazırlıklar tamamlandı
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- KAYSERĐ PARK'TAN RAMAZAN ETKĐNLĐKLERĐ
Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 11 ayın Sultanı Ramazan'ı büyük bir coşkuyla
kutlamaya hazırlanıyor.
Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden yapılan yazılı açıklama, Ramazan süresince
Hacivat ile Karagöz'den Aşuk ile Maşuk'a, çeşitli animasyonlardan anında hediye
kazandıran yarışmalara kadar birbirinden eğlenceli aktivitelerin yapılacağı duyuruldu. 11
Ağustos Çarşamba günü başlayacak olan ramazan eğlencelerinin 8 Eylül Çarşamba günü
sona ereceği bildirilen açıklamada, alışveriş merkezinin orta alanının Hacivat Karagöz ve
Nasrettin Hoca gibi ramazan ayına özgü karakterlerin figürleriyle süslendiği belirtildi.
Açıklamada, belirtilen tarihler arası yapılacak etkinlikte Kayserililerin davetli olduğu ifade
edildi.

- RAMAZAN AYI NEDENĐYLE KAN STOKU YAPILIYOR
Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Ramazan ayı içinde kan bağışının
azalması nedeniyle kan stoku yapıldığı bildirildi.
Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Bülent Eser, Ramazan ayında kan
bağışlarında büyük oranda düşüş yaşandığını belirterek, “Ramazan ayı nedeniyle, kan
bağışlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle şehir merkezinin çeşitli yerlerinde Ramazan ayı
öncesinde kan bağışı merkezleri kurduk. Bu merkezlerde günlük ortalama 100 ünite kan
bağışı topluyoruz” dedi.
Yıllık ortalama 15 bin ünite kan topladıklarını bildiren Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi
sorumlusu Doç. Dr. Eser, “Ramazan ayı süresince vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşılayabilecek şekilde kan bağışı toplamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz,
ramazan ayı içinde de kan vermeleridir. Çünkü bu bağışlar ihtiyacı olan vatandaşların
hayatını kurtarıyor” diye konuştu.

- KAYSERĐ ĐL MÜFTÜSÜNDEN RAMAZAN MESAJI
Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, ramazan ayının ve orucun önemine değinerek,
"Ramazan, kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendirir" dedi.
Đl Müftüsü Şaban Đşlek, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında, tüm islam aleminin
Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Salı günü ilk teravih
namazının kılınacağını hatırlatan Đşlek, "Salı gecesi sahura kalkılacak. Çarşamba günü
oruçlu olunacak. Bu ay, manevi duygularımızın canlılık kazandığı ve birlik be
beraberliğimizi güçlendiren bir aydır. Dünyamızda ve çevremizde cereyan eden üzücü
olaylar, bu mübarek ayın anlamını daha da artırmaktadır. Özellikle, Irak, Afganistan,
Filistin ve bölgemizde artan sıkıntıları göz önünde bulundurursak daha fazla sevgiye,
hoşgörüye ve yardımlaşamaya ihtiyacımızın olduğu aşikardır. Tutulacak ramazan orucu
Đslam'ın 5 şartından biridir. Yüce Allah(C.C.) Bakara Suresi'nin 183. ayetinde 'Ey iman
edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, günahlardan sakınasınız diye size de
farz kılındı' buyurur" şeklinde konuştu.
Orucun vücuda sıhhat verdiğini belirten işlek, "Oruç, her türlü kötülüklere engel olur.
Oruç, kul ile Allah arsında bir sırdır. Halkımızın bu mübarek günlerin feyzinden ve
bereketinden yararlanmalarına katkıda bulunmak amacıyla müftülüğümüzde çeşitli
programlar hazırlanmıştır. Bu yılda Hunat, Han, Eski Sanayi, Hisarcık Kayadibi,
Hasbekkümbet, Bozatlıpaşa, Hacılar Baktıroğlu, Develi Erciyes ve Bünyan Merkez
Bayramlı camilerinde hatimle teravih namazı kılınacaktır. Bilgisayardan sesli olarak Kur'an
dinlemek isteyen vatandaşlarımız, internet sitemizin 'Hatm-i Şerif' sesli olarak
dinleyebilecekler. Bayanlar yönelik olarak da, çeşitli camilerimizde vaaz ve irşat
hizmetleri yapılacaktır. Đmkanlar nispetinde vatandaşlarımıza öğle ve teravih öncesi canlı
vaaz hizmeti sunulacaktır. Vaaz programları müftülüğümüzün internet sitesinde
yayımlanmaktadır" dedi.
Ramazan ayının kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Đşlek, "Rahmet ve
bereketten yararlanalım. Oruç tutabilen-tutamayan herkes teravih namazına koşmalıdır.
Zekat ve fitremizi layıkıyla verelim. Günahlarımız için tövbe edelim. Milli birlik ve
beraberliğimiz için dua edelim. Bu ayın milletimiz, vatanımız, Đslam alemi ve insanlık için
hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.
- KOCASĐNAN, ESNAFIN RAMAZAN MESAĐSĐNĐ UZATTI
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Ramazanın kendine has özellikleriyle rutin
hayatı etkilediğini belirterek hayatı kolaylaştırmak, esnafa da katkı sağlamak amacıyla
denetimlerin artırılıp bazı meslek gruplarında da çalışma saatlerinin uzatıldığını söyledi.
Yıldız, yaptığı açıklamada, Ramazan’da toplumun önemli bölümünün aynı zaman
diliminde sahur, çok büyük bölümünün de aynı anda iftar yaptığının altını çizerek,
"Ramazan ayının kendine has bu düzenlemesi yemek ve alış-veriş zamanlarında,
tüketicilerin talebinde, satıcının arzında ciddi değişim yapıyor. Bu nedenle belediyeler
olarak insanların hayatını kolaylaştırmak için bazı tedbirler aldık. Denetimleri sıklaştırıp,
bazı meslek grubundaki esnaflarımızın çalışmaları saatlerini Ramazan’a özgü yeniden
düzenleyerek, uzattık” dedi.
Yıldız, 5393 Sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiyle Encümende karar alıp Kocasinan
Belediyesi sınırları içinde ticari faaliyette bulunan bazı meslek grubundaki işyerlerinin
açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaparak, denetimleri sıklaştırarak esnaf ve
vatandaşı sağlıklı alış-veriş ortamında buluşturma amacında olduklarını vurguladı.
Buna göre; 2010 yılı Ramazan ayına mahsus olmak üzere, kıraathane, büfe, internet
salonu, kafe, kahvehane, market ve besin pazarı, çay ocağı, dürümcü, kebapçı, terzi,
ayakkabıcı, tuhafiyeci, konfeksiyoncu, bakkal, zücaciyeci, tavuk satış yeri, kasap, manav,
bijuteri ve parfümeri, hediyelik eşya satış yeri, yufka ve kadayıfçı, kuruyemişçi, balıkçı,
pastırma ve sucukçu, berber, kuaför, güzellik salonu, bilardo ve özel spor okulu, salonu,
atari ve oyun yeri, lokanta, sinema, unlu mamul üretim ve satış yeri, pide fırını,
dondurmacı, hamam ve halı saha saat 04.30’a kadar açık kalabilecek.
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Şehitlerin isimleri sokaklara veriliyor
Büyükşehir Belediye Meclisinden 5 ilçeden gelen gelen nazım imar plan tadilatı talepleri görüşüldü
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Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak
üzere toplandı.
Büyükşehir Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Đncesu belediyelerinden
gelen nazım imar plan tadilatı talepleri görüşülerek karara bağlandı.
Öte yandan Kayseri'de bulunan şehit yakınları ve gazilere birer adet ev alınması veya
arsa tahsis edilmesi konularının da Büyükşehir Meclisi'nin bugünkü toplantısında ele
alındı.
Meclis ayrıca, aralarında Gazze'ye yardım götürürken Đsrail askerleri tarafından şehit
edilen Cevdet Kılıçlar'ın da bulunduğu Şehit Uzman Çavuş Nuri Aydın Sağır, Şehit Uzman
Çavuş Kemal Koçyiğit, Şehit Uzman Çavuş Birol Mutlu ve Şehit Astsubay Başçavuş Duran
Bayram'ın isimlerinin cadde, park yada uygun görülen bir yere verilmesi talebi Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na havale edilirken yine Gazze'ye yardım götüren
Mavi Marmara gemisinde Đsrail askerleri tarafından şehit edilen Furkan Doğan isminin bir
caddeye verilmesi talebi uygun bir cadde yada sokak bulunamaması nedeniyle uygun bir
cadde yada sokak bulununcaya kadar beklemeye alındı. Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi
çıkarmış, sağlık ve eğitimde de büyük hizmetleri olmuş gazeteci, şair Yunus Bekir isminin
cadde, park yada uygun görülen bir yere verilmesi talebi ise bu ismin Turan
Mahallesi'nde kullanılıyor olması nedeniyle kabul edilmedi.
Büyükşehir Meclisi'nin bugünkü toplantısında görüşerek karara bağladığı diğer gündem
maddeleri arasında ise Kayseri Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan 'Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Reklam, Đlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin görüşülmesi, Đncesu
Belediyesi mülkiyetinde bulunan kapalı spor salonunun Erciyes'te bulunan ve mülkiyeti
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait Dedeman Oteli olarak bilenen bina ile trampa
edilmesiyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki veya
görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi ile Đller Bankası'nın Dünya Bankası ile
birlikte yürüttüğü 'Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek finansman)' kapsamında Đller
Bankası'nın Dünya Bankası kaynaklarından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık
Depolama Tesisi Projesi'nde kullanılmak üzere temin ettiği krediye ilişkin 'Alt Kredi
Anlaşması'nın imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki veya
görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talepleri yer aldı.
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Araba tarlaya yuvarlandı :1 ölü
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaşandı. Osman P. (30)
yönetimindeki AT-094-HF yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan Fatma O. (51) hayatını kaybederken, sürücü
Osman P., Nurdan P. (24) ve Đbadet A. (30) ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Bazı STK'lardan evet açıklaması
Kayseri'de 58 STK temsilcisi,12 Eylül'deki Anayasa Referandumu'nda 'evet' oyu kullanacaklarını
bildirdi
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Kayseri'de bulunan 58 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, ortak bir basın açıklaması
yaparak, 12 Eylül'deki Anayasa Referandumu'nda 'evet' oyu kullanacaklarını bildirdi.
58 STK adına açıklamayı yapan Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği Kayseri Şube
Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü, "Anayasalar ülkelere ve milletlere istikamet çizen hukuki
metinlerdir. Bugün ülkemizin yaşadığı birçok ekonomik, siyasal, hukuki ve sosyal sorunun
temelinde demokratik bir anayasaya sahip olmayışımız vardır" diyerek konuşmasını şu

şekilde sürdürdü:
"Cunta anayasasının değişmesi noktasında yapılan tartışmaların sonunda böyle bir
adımın atılmasını olumlu karşılıyor ve destekliyoruz. Anayasa'nın tümüyle ele alınarak
tamamen değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bazı değişiklikleri kapsayan bu paketi,
demokratikleşme anlamında büyük bir adım olarak görüyoruz. Bu anayasa değişikliği ile
12 Eylül 1980 cuntasının ürünü olan darbe anayasasında köklü bir değişiklik yapılmış
olacak, kısmen de olsa Türkiye hak ettiği sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasaya
kavuşacaktır. Kendi geleceğimizi oylayacağımız bu referandumda, yargı bağımsızlığının
sağlanması, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının geniş katılımlı şekle kavuşması, darbelerin
bir daha yaşanmaması, fişlemenin tarih olması, her türlü vesayetin ortadan kalkması,
sendikal haklara kavuşulması ve daha birçok hukuk, demokrasi ve özgürlük maddeleri
için Anayasa'nın değiştirilmesine 'evet' diyoruz. Kayseri'de faaliyet gösteren sivil toplum
örgütleri olarak, Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasına vesile
olacak, Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve terör başta olmak üzere sorunların
çözümünü kolaylaştıracağına inandığımız anayasa değişiklik paketi referandumunda,
Kayseri halkının da 'evet' diyeceğine inanıyoruz."
Ruhlukürkçü, referandum oylamasının bir siyasi partinin güvenoyu olmadığını bildiklerini
ve insanların gelecekleri için oy vereceklerini bildirdi.
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Önder Turacı Kayserispor'da
Kaysersipor yönetimi Fenerbahçeli defans oyuncusu Önder Turacı ile anlaştıklarını açıkladı
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Kaysersipor yönetimi Fenerbahçeli defans oyuncusu Önder Turacı ile anlaştıklarını,
Fenerbahçe klubüyle devam eden görüşmelerinden de olumlu sonuç çıktığı taktirde bu
futbolcunun bu sezon Kayserispor forması giyeceğini açıkladı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7716
Erişim Tarihi: 10.08.2010

TC Kimlik No'da algoritma riski
TC Kimlik nosu bilinen şahısla kan bağı olan tüm aile bireyleri tespit edilebilir
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Türkiye'de 70 milyonun TC kimlik numaralarının
çalınması veya algoritmasının kötü niyetli kullanılmasına dair haberler üzerine araştırma
yapan TĐEV Đnternet Birliği Komisyonu, devletin resmi kurumlarının sisteminden bir aile
bireyinin TC kimlik numarasındaki algoritmasının tespitinin ardından, kan bağı olan tüm
aile bireylerinin tespit edildiğini ortaya çıkardı.
Çete tarafından TC kimlik numaralarının çalınması ve algoritmasının kötü niyetli
kullanılmasının ardından Tüm Đnternet Evleri Derneği (TĐEV) bir komisyon kurdu. Konuyu
araştırmak üzere kurulan komisyon, yaptığı araştırmalar sonucunda, referans olarak
alınan bir kimlik numarasından diğer tüm aile bireylerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarasına sahip olan tüm kan bağı olan kişilere ulaşılabildiğini ortaya çıkardı.
Öte yandan DSP milletvekili Hasan Erçelebi ise, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, kimlik
numaralarıyla ilgili kimi soru işaretlerine değinip vatandaşlık kimlik numaralarının hangi
standartlara göre verildiğini sormuştu. Đçişleri Bakanlığı, numaraların hiçbir bilgi
içermediğini vurgulayarak, "Matematiksel algoritma mantığı içerisinde üretilmiştir. Son
rakam bütün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarında çifttir" açıklamasını yapmıştı ve
kan bağı olan diğer kimlik bilgilerine ulaşılabilmesinin mümkün olmayacağını bildirmişti.
Amaçlarının devlete zarar vermek olmadığını, görecek zararın önüne geçmek olduğunun
altını çizen TĐEV Đnternet Birliği Komisyonu Başkanı Hakan Topuzoğlu, "Sayın Đçişleri
Bakanımız Beşir Atalay yahut görevlendireceği bir komisyon eşliğinde hem algoritmik
düzeni hem de bir kimlik numarasından, kan bağı bulunan diğer tüm kimlik numaralarına
nasıl ulaştığımızı gösterelim. Gerekli önlemi alsınlar. Đstismara neden olmaması için
sisteme ilişkin tam bilgi veremediğimizden bu açık çağrıyı yapıyoruz. Đstismar söz konusu
olmayacağına inansaydık bu sistemi yayınlardık ve herkes ikna olurdu. Đçişleri
Bakanlığı'nın da bu manada bize özür borcu vardır. Devletin bazı kurumlarına ait internet
sitelerinin acilen düzenlenme ihtiyacının olduğunu görmekteyiz. Hatta şunu açık ifade
edebilirim ki, devletin bu kurumlarının resmi internet siteleri, tüm kimlik bilgilerine
ulaşmada çeteler için büyük bir fırsat niteliğindedir" iddialarında bulundu.
Devletin resmi kurumlarının sitesinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik
belgesine ulaşan Topuzoğlu, "Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede hangi
okulda oy kullanacağını dahi tespit edebiliyoruz ve tüm aile bireylerinin özel bilgilerine
ulaşabiliyoruz. Bu sistemin kötü niyetli kişilere ulaşmaması için hazırlanan raporun
değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bu konu hakkında rapor hazırladıklarını söyleyen Topuzoğlu, "Sorulursa elbet biz de
fikirlerimizi paylaşmaya hazırız. Hazırladığımız raporu sunarak bunun önüne geçilmesini
sağlayabiliriz" dedi.
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Et yerine kendini kesti
Kayseri'de, et kestiği sırada baltayla bacağını yaralayan bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de, et kestiği sırada baltayla bacağını yaralayan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Karpuzatan Mahallesi'nde bir fabrikada kasaplık yapan Turgay A.'nın
(22) eti kesmek isterken elinden kayan balta ile bacağını yaraladığı öğrenildi.
Arkadaşları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Turgay A.
tedavi altına alındı. Yetkililer, Turgay A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7718
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Yiğit'in üstüne çaydanlık devrildi
Üstüne çaydanlık devrilen 1 yaşındaki çocuk yaralandı.
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Üstüne çaydanlık devrilen 1 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kızılören kasabasında meydana gelen olayda kahvaltı yaptıkları
sırada çaydanlığın üzerinden atlayan Yiğit Hamza K'nın (1) yaralandığı öğrenildi.
Çaydanlığın üzerine devrilmesiyle vücudunda yanıklar oluşan Yiğit Hamza K.'nın yakınları
tarafından Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine getirildiği bildirildi.
Tedavi altına alınan Yiğit Hamza K'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7719
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Đncesu'da açılış günü
Pekmez fabrikası ve Đncesu Belediyesi tarafından yapılan iş merkezi düzenlenen törenle açıldı
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Kayseri’nin Đncesu ilçesinde, Đl Özel Đdaresi’nin katkılarıyla tamamlanan pekmez fabrikası
ve Đncesu Belediyesi tarafından yapılan iş merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Pekmez Fabrikası’nın açılış törenine, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Vali Mevlüt Bilici,
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, il Özel
Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, pekmez fabrikasının ilçedeki
üreticiler açısından büyük bir nimet olduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti.
Đncesu Kaymakamı Erdinç Yılmaz ise, yapımı tamamlanan tesis ile ilçede üretilen
üzümlerin el değmeden pekmez haline getirileceğini bildirdi. Yılmaz, elde edilecek olan
pekmezlerin reklamının yapılarak Türkiye’ye pazarlanacağını söyledi.
TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ise, konuşmasında AK
Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek,
“Duble yollar yaptık, eğitimde öğrencilere kitaplar dağıttık ve sağlık kurumlarını tek çatı
altında topladık. Türkiye’de bir çağır açtık” diye konuştu.
Sadık Yakut’un konuşmasından sonra, pekmez fabrikası TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut,
Vali Mevlüt Bilici, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından hizmete açıldı.
Đncesu Belediyesi tarafından yaptırılan iş merkezinin açılışına ise Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Başkan Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında,
Türkiye’de iki tür belediye bulunduğunu belirterek, “Bunlardan bir bölümü politize olmuş
belediyeler. Bunlar hizmet etmek yerine yandaşlarını işe alırlar. Vatandaşların
sıkıntılarıyla ilgilenmezler. Türkiye’de böyle belediyeler var. Diğer bir bölümü ise, torbanın
ağzını büzmüştür. Politize olmak yerine hizmet etmeyi seçmiştir. Torbanın ağzını kaçak
olamasın diye bizim gibi bağlamıştır ve sadece insanlara hizmet için çalışırlar” dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, AK Parti hükümeti ile diğer hükümetlerin
bütçelerinin aynı olduğunu belirterek, “Kul hakkı yemeyen ve hizmet aşkı ile çalışan
insanlara yetki verirseniz onlar size hizmet etmek için burada açılışını yapacağımız
hizmetler gibi size hizmet ederler” dedi.
Đncesu Belediyesi tarafından yaptırılan iş merkezinin açılışı, TBMM Başkan Vekili Sadık
Yakut, Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup
Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından gerçekleştirildi.
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Kapalı Çarşı'da dehşet: 4 yaralı
Kuyumcuyla tartışan silahlı şahıs 4 kişiyi vurarak yaraladı
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Kayseri'de bir kişi, dükkanında tartıştığı kuyumcuyu silahla bacağından yaraladı. Esnafın
olaya müdahale etmesiyle paniğe kapılan şahıs, gelişigüzel açtığı ateş sonucu yoldan
geçen 3 kişiyi daha ayaklarından yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kapalıçarşı'da meydana geldi. Ömer B.'nin sahibi olduğu
kuyumcu dükkanına gelen Seyfullah G., henüz bilinmeyen sebepten ötürü tartışmaya
başladı. Seyfullah G.'ye karşı koyan Ömer B., tezgahın altından aldığı sopayla saldırgana
hücum ederek dışarı çıkardı. Eli sopalı esnafı durdurmak isteyen şahıs, tabancasını
rastgele ateşleyerek Ömer B.'yi bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan esnaf etrafa
toplanmaya başlayınca paniğe kapılan Seyfullah G., kalabalığın üstüne de ateş açtıktan
sonra kaçmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen Gülşen T. (33), Gülcan Ö. (35) ile Vedat
T. (48) de isabet eden kurşunlar nedeniyle ayaklarından yaralandı.
Eli silahlı şekilde koştuğunu gördükleri Seyfullah G.'yi kovalamaya başlayan vatandaşlar,
saldırganı sığındığı başka bir kuyumcuda yakaladı. Seyfullah G.'yi dışarı çıkaran esnaf,
linç girişiminde bulundu.
Olayda kullandığı silahı ile birlikte yakalanan Seyfullah G. polis ekiplerince gözaltına
alınırken, yaralılardan Gülcan Ö., Vedat T. ve Gülşen T. ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine, bacağı parçalanan Ömer B. ise Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikeyi atlatan Ömer B.
ameliyata alınırken, sağlık durumları iyi olan diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu
edildi.
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Bol su için...
Prof. Dr. Oğuzhan:Sıcak yaz günlerine denk gelen ramazan ayında iftar ve sahur vakitleri arasında
bol sıvı tüketilmeli
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Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman
Oğuzhan, sıcak yaz günlerine denk gelen ramazan ayında oruç tutanlara, mutlaka sahura
kalkmaları, iftar ve sahur vakitleri arasında bol sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.
Prof. Dr. Oğuzhan, "Vücudun 3'de 2'si sudur. Su dengesinin korunması ile hücrelerin
yaşamsal faaliyetleri ve fonksiyonlarının yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Sıcak
günlerde vücudun bol sıvı ihtiyacı olduğundan, iftar ve sahur vakitleri arasında bol su, gaz
içermeyen sıvı içecekler ile sıvı gıdalar tüketilmeli” dedi.
ERÜ Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan, ramazan ayında
kalp ve damar hastalarına oruç tavsiyelerinde bulundu. Kalp ve damar, tansiyon hastaları
oruç tutamaz anlayışının yanlış olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Oğuzhan, “Tansiyonu
ilaçla ayarlanabilen hastalar başka sağlık sorunları yoksa oruç tutabilir. Bu hastalar eğer
günde tek ilaç içiyorlarsa o tek ilacı sahur vaktinde, eğer sabah akşam olmak üzere
günde iki ilaç içiyorlarsa, sabah ilacını sahurda, akşam ilacını da iftar vaktinde içerek
oruçlarını tutabilirler. Bunun dışında sabah, öğle, akşam günde mutlaka üç ilaç içmesi
gereken hastaların oruç tutmaları sağlıkları açısından tehlike oluşturabilir. Ayrıca birkaç
ay önce kalp krizi geçirenler, tansiyonunun kontrolü güç olan hipertansiyon hastaları,
şekeri kontrol edilemeyen hastalar, kalp kapağı değişen hastaların oruç tutmaları
sağlıkları açısından tehlike doğurabilir. Kalp yetmezliği olup ta idrar söktürücü ilaç
kullananlar hem sıcak, hem de ilacın etkisi ile çok sıvı kaybettiğinden, bu tür hastaların
da oruç tutmamaları gerekir. Bütün bunlar dışında kronik hastalığı bulunanlar, sağlık
durumlarının oruç tutup tutmaya müsait olup olmadığını öğrenmek için mutlaka
doktorlarına başvurmaları gerekir” dedi.
Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, bu yılki ramazanın önceki ramazanlara göre daha sıcak
geçeceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Oğuzhan, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden
hava sıcaklıkları insanları bırakın açken, tokken bile olumsuz etkilemekte. Vücutta aşırı
miktarda su kaybına neden olmakta. Sıcak havalarda tansiyon hastaları ciddi risk grubu
oluşturduğundan, sağlık durumları oruç tutmaya müsait olsa da tansiyon hastaları çok
dikkatli olmalı. Güneşin dik geldiği, özellikle 10.00-15.00 saatleri arasında mümkün
olmadıkça güneşe çıkmamalı. Sadece kalp ve tansiyon hastalarının değil, oruç tutan
herkesin güneşe dikkat etmesi, aşırı sıcaktan mümkün olduğu kadar korunulması gerekir.
Çünkü aşırı sıcaklar vücutta su kaybına yol açtığı gibi kanın pıhtılaşma özelliğini arttırır.
Oruç tutarken vücudun bol sıvıya ihtiyacı olacağından, iftar ve sahur vakitleri arasında bol
sıvı tüketilmeli. Özellikle su tüketilmeli, susanmazsa bile. Su tüketilirken birden mideyi
suyla doldurmak yerine aralıklarla su içilmeli. Gazlı içeceklerden uzak durulmalı, su,
meyve suyu ve ayran gibi içecekler ile komposto gibi gıdalar tercih edilmeli. Sahura
mutlaka kalkılmalı. Sahurda süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı
yapılmalı, ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli.

Đftarda hamurlu ve yağlı besinlerin yerine sindirimi kolay olan zeytinyağlı sebze yemekleri
ve meyve tercih edilmeli. Đftarda yemeğe önce çorba ile başlanmalı, çorbayı yedikten
sonra 10-15 dakika yemeğe ara verilerek ana yemeğe geçilmeli. Đftarda mideye birden ve
aşırı şekilde yüklenmekten kaçınılmalı" diye konuştu.
ORUÇ ĐYĐ YÖNDE KOLESTEROLÜ ARTIRIYOR
Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, yapılan birçok bilimsel araştırmanın orucun sağlığa
faydasını ortaya koyduğunu söyledi. Prof. Dr. Oğuzhan, “Oruç tutmak vücutta iyi
kolesterol seviyesini artırıyor. Vücutta kalp krizini tetikleyen homosistein adı verilen
maddenin azalmasını sağlıyor. Günümüzde her hastalığın kökeninde stres etkili
olduğundan ve orucun da stresi azaltıcı özelliği bulunduğundan, oruç insan vücuduna
doğrudan olumlu etki yapıyor” şeklinde konuştu.
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Đlginç eşek arısı peteği
Hisarcık'da, bir evin çatısında bulunan eşek arısı peteği görenleri şaşkına çevirdi
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Hısarcık'da eşek arısının bir kaç defa soktuğu ev sahibi, eşek arısı ile mücadele etmek için
profesyonel ekiplerden yardım istedi. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen eşek arısının
peteğinin tespit edilmesi için de aramalar yapıldı. Çatı arasında bulunan peteğin
büyüklüğü ise görenleri şaşkına çevirdi. Ev sahibi, "Bir kaç ay önce petek bu kadar büyük
değildi. Ama şimdi bir eşek arısı tarafından 60 santimetrelik petek yapılmış" diyerek
şaşkınlığını gizleyemedi.
Hisarcıklı vatandaşlar da peteğin büyüklüğü karşısında şaşkına döndü.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediyelerin hız kesmeden
çalışmalara devam ettiğini elbirliğiyle şehri geleceğe hazırlamak için gereken her türlü
çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı Seyrani Parkı’nın açılış törenine Kayseri Milletvekilleri
Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Başkan Mehmet Özhaseki, Kocasinan Kaymakamı
Mustafa Hotman, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye
Başkanı Ahmet Herdem, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa
Alan, Kayserispor Başkanı Recep Mamur, Erciyesspor Başkanı Nuh mehmet Delikan ve
davetliler katıldı.
Kayseri’nin Türkiye örnek belediyecilik hizmetleri sergilediğini ifade eden Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, "Yaptıkları örnek hizmetler için belediye Başkanlarımıza
teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şehrimizin ihtiyaçları için
üzerimize düşen çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.
Kayseri’nin geleceği için önemli projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Özhaseki,
"Kayseri’nin su, kanal, arıtma gibi alt yapı ihtiyaçları yok. Doğalgaz, Yamula Barajı, raylı
sistem gibi hizmetlerin Kayseri’ye kazandırılmasında nasıl mücadele ettiğimizi herkes
biliyor. Đlçe belediyeleriyle uyum içinde hizmet eden örnek belediyeleriz. Şehrimizin
geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz. Kayseri’nin cazibe merkezi olması, geleceğinin
şekillendirilmesi için çalışıyoruz. Şehrimizin geleceğini düzenlemezsek yarın çocuklarımız
başka şehirlere gider, mezun olur, orda iş bulur buralara dönmez. Bayramda telefon açar
anacığım, babacığım nasılsın der kapatır. Bakın çok yakında caddenin karşısına inşa
ettiğimiz salonda Dünya Basketbol Şampiyonası’nın bir grubu oynanacak. Yurt dışından
çok sayıda misafirimiz gelecek. Milyarlarca insan Kayseri’yi izleyecek, tanıyacak. Onlara
misafirperverliğimizi göstereceğiz. Bu konuda sizden destek istirham ediyorum.
Hazırlıklarımız bitti, bu park da çalışmaların tamamlayıcısıdır" diye konuştu.
Başkan Bekir Yıldız da her hafta bir açılış yaptıklarını, 16 milyon liralık 16.caddeden sonra
12 milyon lira harcama yaparak yaklaşık 35 bin metrekarelik Seyrani Parkı’nı Kayseri’ye
kazandırdıklarına dikkat çekerek, "Seyrani Parkı’nı, Şirinevler, Mevlana, Hoca Ahmet
Yesevi, Zümrüt, Sümer, Seyrani, ve Yeni Mahalle gibi 7 mahalle sakinin faydalanacağı bir
konumda yaptık. Güle güle kullansınlar" dedi.
Başkan Bekir Yıldız’a teşekkür eden Seyrani Mahalle Muhtarı Efendi Yağmur Başkan
Özhaseki ve Başkan Bekir Yıldız’a birer teşekkür plaketi takdim etti.
Çocuklarla sohbet eden başkanlar, Kayserispor Başkanı Mamur ve Erciyesspor Başkanı
Delikanla potaya basket, kaleye penaltı attı. Başkan Bekir Yıldız misafirlere dondurma
ikram etti.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan TIR'ı
oluşturulan kortejle vatandaşları selamladı.
Büyükşehir Belediye Konservatuarı önünden Mehter Takımı eşliğinde yola çıkan Ramazan
TIR'ı, vatandaşların yoğun ilgisi altında Hunat Meydanı, Sivas Caddesi, Cumhuriyet
Meydanı ve Osman Kavuncu Bulvarı'nda tur attı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Dairesi Başkanı Oktay Durukan,
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, özel olarak hazırlanmış bu TIR ile bu yıl 26 farklı
noktada mehter gösterileri, Tasavvuf Musikisi, sema gösterisi, Karagöz-Hacivat, orta
oyunu, meddah ve şiir dinletisi gibi etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.
Durukan, "Bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz Ramazan Geceleri Programı Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'nin hemşerilerimize Ramazan hediyesidir. Đlk üç
yılda sabit mekanlarda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, vatandaşlarımızdan gelen talepler
doğrultusunda son dört yıldır şehrimizin değişik noktalarına ulaşılarak gerçekleştiriliyor.
Düzenlediğimiz etkinlikleri geçtiğimiz yıl yaklaşık yüz bin kişi izledi" şeklinde konuştu.
12 Ağustos 2010 Perşembe günü saat 21.30'da Belsin Çok Programlı Lisesi önünde
başlayacak ilk programla birlikte Ramazan TIR'ının bu yıl yol alacağı mahaller şu şekilde
sıralanıyor; Belsin, Osman Kavuncu, Keykubat, Ziyagökalp, Yenişehir, Turgut Reis, Talas,
Gazi Osman, Yavuzlar, Yeni Mahahalle, Fatih, Bozantı Caddesi, Fevzi Çakmak,
Mimarsinan, Seyitgazi, Argıncık, Đldem, Mimsin, Toki, Beyazşehir, Yavuz Selim, Yıldırım
Beyazıt, Yeşil Mahalle, Anayurt, Hürriyet, Yeniköy, Esenyurt, Eskişehir Bağları ile Hisarcık,
Hacılar ve Đncesu ilçeleri.
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- AK Parti Đl Teşkilatı'nın düzenlediği anayasa değişikliği referandumunda 'evet'
kampanyası ilçe ve şehir merkezindeki çalışmalarla devam ediyor.
Referanduma 'evet' kampanyası, gezi ve ziyaretleri kapsamında AK Parti Kayseri
milletvekilleri Đncesu ilçesini ziyaret etti. TBMM Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Sadık
Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş birlikte
gerçekleştirdi. Đlçe ziyaretine, Đl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri,
Đncesu Đlçe Başkanı Ekrem Karakoyun ve Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'da
katılarak destek verdi. Ziyaretler sırasında TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, beldelerde
ve köylerde gerçekleşen yatırımları anlattı. Yakut, "12 Eylül 80 tarihinde yapılan ihtilal
sonrası oluşturulan 1982 Anayasasının 26 maddesinin değiştirilmesidir. Şimdi sizlere bu
26 maddenin bazı maddelerini bahsetmek istiyorum. Birinci madde ile çocuklarımıza,
kadınlarımıza, dul ve yetimlere, özürlülere, şehit yakınları ve gazilere pozitif ayrımcılık
getiriliyor. Ne demek pozitif ayrımcılık. Bunlarla ilgili bir yasal düzenleme yapıldığında
CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidemeyecek. Ne diyeceksiniz buna tabii ki 'evet'

diyeceksiniz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa çıkarıyoruz. Hemen Anayasa
Mahkemesi'ne gidiyorlar. Size gelmekten korkuyorlar, biz onun için size getirdik. Onlar
mahkemeye gidiyor, biz size getiriyoruz. Ne diyeceksiniz 12 Eylül'de? 'evet' diyeceksiniz.
Başka neyi getirdik. Geçici 15. maddenin kaldırılması" diye konuştu. Đncesu ilçe merkezi
ve köylerini gezen Milletvekilleri Yakut ve Elitaş, Tahirini Köyü'nde vatandaşlarla sohbet
etti. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, muhakkak
sandığa gidilmesi gerektiğini belirten Elitaş, şunları kaydetti: "10 yıl önce ikinci, üçüncü
sınıf gibi davranılan Türk vatandaşları, artık bugün sadece Fransa'da Almanya'da,
Đngiltere'de değil dünyanın bütün ülkelerinde birinci sınıf vatandaş olarak görünmeye
başladı. 'Türkiye' dediğiniz zaman hiç kimse bilmezdi, haritada yerini gösteremezdi. Ama
şimdi 'Türkiye' deyince, 'Abdullah Gül, Recep Tayip Erdoğan' diyorlar. Türkiye deyince
'One Minute' diyorlar. Türkiye deyince ezilmiş milletlerin hamisi akla geliyor. Türkiye
delince haksızlıklara ses çıkaran, dur diyen bir ülke akla geliyor. Elhamdülillah bunları
sizlerin sayesinde gördük yaşadık. Ama bundan sonraki süreçte canı sıkılan birinin Afrika
ülkelerinde olduğu gibi sabah bir kalkıyorsunuz canı sıkılıyor darbe yapıyor, yurt dışına
gittiği zaman öbür arkadaki darbe yapıyor. Türkiye'de 10 yılda bir yapılması gelenek
haline gelmiş, demokrasiye, milli iradeye engel olmaya çalışanların bundan sonra
heveslenemeyecekleri bir süreç 12 Eylül tarihindeki anayasa değişikliğidir. 12 Eylül
tarihindeki anayasa değişikliği bizim huzur ve istikrarımızı sağlayacak. Bundan sonra
Türkiye'nin gelişmesine engel olamayacaktır." Öte yandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya'da, referandum mesaisini Kayseri Merkezi'nde
yaptıkları ziyaretlerle sürdürdü. Bugüne kadar ziyaret edilen bölgelerde binlerce kişiyle
görüşen ve tokalaşan milletvekilleri, parmakla gösterilebilecek kadar az sayıda
vatandaşın kendilerine "hayır" oyu kullanacağını belirterek, Kayseri'de seçmenin çok ezici
bir çoğunluğunun "evet" oyu kullanacağını göstermesi bakımından önemli bir gösterge
olduğunu ifade ettiler.
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, referanduma 'hayır' ziyaretlerini sürdürüyor.
Đlçe ziyaretlerini sürdüren MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Sarıoğlan ilçesi
Gaziler Kasabası'na halkı referandum hakkında bilgilendirdi. 12 Eylül referandumunda
hayali seçmenlerin var olabileceğinin altını çizen Korkmaz, "Dirilerinden ümidi kesen AK
Parti ölülerinden medet ummaya başladı. Yüze yakın beldede oturmayan , özellikle doğu
nüfusuna kayıtlı şahısların seçmen listesine kayıtlı olduğu tespit edildi, bu insanların
birçoğu belki ölmüş de olabilirler. Bu konuyu duyarlı bir gurbetçi vatandaşımız dile
getirmişti, biz olayın bu kadar vahim olduğunu düşünmemiştik. Buna benzer şekilde eski

Gesi beldemize bağlı özlüce köyünde de aynı durumun olduğunu öğrendik. Parti olarak
bütün ilçelerimizi tarayacağız, daha önce bunların bir kısmına itirazda bulunmuştuk.
Öyle anlaşılıyor ki itiraz dikkate alınmamış, aynen yazılmış" dedi.
Kayseri'deki il ve ilçe seçim kurullarını , diğer yetkilileri konuyla ilgili inceleme yapmaya
çağıran Korkmaz, "MHP olarak bu işin takipçisi olacağız, bu zihniyetin bütün hile, desise
ve planlarını da milletimize bir bir anlatacağız. Milletimizi ötekileştirdiği, ayrıştırdığı
yetmiyormuş gibi, şimdi de 'evet'çiler 'hayır'cılar adı altında bölüp aklı sıra şark
kurnazlığı yapmaya çalışıyor. Halkımız bu oyuna gelmeyecektir. Hele hele Kayseri
halkımız sağ duyulu bir şekilde doğrunun yanında olacak, geleceğimizi sıkıntıya sokacak
olan bu konuda hassas davranacaktır" şeklinde açıklamalarda bulundu.
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TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri'nin Sarız ilçesinde açılışı gerçekleştirilen bal
paketleme tesisinin açılışında organizasyon şirketinin yetkililerini fırçaladı.
Sarız ilçesinde Birleşmiş Milletler desteği ve Đl Özel Đdaresi'nin katkılarıyla tamamlanan
bal paketleme tesisi, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ve Vali Mevlüt Bilici'nin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Vali Mevlüt Bilici, tesisin bölgede bulunan insanların kalkınmasında
büyük fayda sağlayacağını belirterek, "Bu tesis vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda
yapıldı. Burada bölge halkının ürettiği ballar 5 yıldızlı otellerde kullanılan ballarla aynı
kalitede olacak. Balların pazarlanmasıyla da bölge halkına ekonomik olarak büyük katkı
sağlayacaktır" diye konuştu.
Vali Mevlüt Bilici'den sonra konuşan TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, tören alanına
geldiği sırada "Beni biraz anlasana' şarkısının Đngilizce versiyonunun çalınmasına tepki
gösterdi. Sadık Yakut, "Bizim tören salonuna geldiğimizde, bir müzik dinletisine şahit
olduk. Bu kültür emperyalizminden ne zaman kurtulacağız? Ben bu konuda resmi
kurumları da özel şirketleri de uyarıyorum. Bir taraftan biz ekonomik demokratikleşme
yolunda kendi insanımızın ana dilinde konuşmasını serbest bırakmaya çalışırken, bu
tenkit ediliyor. Yabancı ülkelerin dillerine ve müzik emperyalizmine mahkum olmanın
manasını anlayamıyorum" ifadesinde bulundu.
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Bursa’da vatandaşlara seslenen Prof. Dr. Haydar Baş, 1982 Anayasa’sıyla getirilen
antidemokratik seçim barajını hiç gündem etmeyen Başbakan’ın ‘demokratım’ diyerek il il
dolaşmasının anlamsız olduğunu söyledi
Bağımsız Türkiye partisi 12 Eylül’deki anayasa referandumunda hayır oyu verecek. Genel
Başkan Prof. Dr. Haydar Baş referandum çalışmaları kapsamında parti kurmaylarıyla
birlikte Anadolu’yu dolaşmaya devam ediyor. Son durak Bursa’ydı. Bursa’da vatandaşlara
seslenen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş neden hayır dediklerini gerekçeleriyle
birlikte anlattı. Prof. Dr. Haydar Baş Bursa’daki konuşmasında Başbakan Erdoğan’ın
kendisini Adnan Menderes’le aynı çizgide gösteren açıklamalarını da değerlendirdi.
Menderes ve Erdoğan dönemlerinin kısa birer özetini yapan BTP Genel Başkanı Prof. Dr.
Haydar Baş, bu dönemleri birbirine benzetmenin mümkün olmadığını örneklerle ortaya
koydu.
Hükümet seçim barajında ısrarlı
Bursa’da kalabalık bir vatandaş kitlesiyle buluşan Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasında
yüzde 10’luk seçim barajına dikkat çekti ve şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu seçim barajı
1982 Anayasa’sında gündem edildi. Bu Anayasa’ya karşı olan iktidar bu barajda ısrar
ediyor. Hem bu Anayasa’nın demokratik olmadığını iddia ediyor, hem de o Anayasa’nın en
demokratik olmayan bu barajı ısrarla koruyor. Demek ki bunun böyle demokrasiyle
şununla bununla alakası yok. Bu kadar antidemokratik olan bir yapılanmayı yüreğine
sindiren bir iktidarın, Sayın Başbakan’ın hala ben demokratım diyerek il il dolaşmasına
mana vermek mümkün değildir.”
Menderes’i ABD indirdi
Prof. Dr. Haydar Baş’ın konuşmasında oldukça dikkat çekici bir Erdoğan – Adnan
Menderes karşılaştırması da yaptı. BTP Lideri şöyle konuştu: “Sayın Menderes’le kendisini
mukayese ediyor. Bu bir defa imkânsız. Neden imkânsız? Menderes’i ABD alaşağı etti.
Yani oradan verilen talimatla Cemal Gürsel’in riyasetinde 1960’da bir ihtilal yapıldı ve
rahmetlik Menderes iktidardan alındı.
Menderes ABD’ye teslim olmadı
Erdoğan’ın kendisini sık sık Menderes’le aynı çizgide gösterdiğini söyleyen Prof. Dr.
Haydar Baş konuşmasında Menderes’i idama götüren nedenleri anlattı. BTP Genel Başkanı

şunları söyledi: “O güne kadar olmayan sanayi hamlesi Türkiye’de başlatıldı. Rahmetlik
Menderes’le Türkiye sanayiyle tanıştı. Yeraltı kaynaklarımız Lozan’da gündem ediliyor,
Amerika Birleşik Devletleri bunlara sahip çıkmak istiyor. ABD Lozan’da alamadığı yer altı
kaynaklarını dolaylı yoldan Menderes’ten almak istiyor. Menderes bunlara da imkân
vermiyor. O günün şartlarında Menderes’in yaptığı üçüncü bir iş daha var, o da
Amerika’nın hiç hoşuna gitmiyor. Çok demokrat görünmesine rağmen Amerika’nın
Türkiye’de istemediği din özgürlüğüdür. Rahmetlik Menderes din ve vicdan özgürlüğüne
alabildiğine imkân tanımıştır. Ona gelene kadar Türkiye’de ezan, ‘Tanrı uludur’ şeklinde
okunurdu. O ise şu andaki şekliyle, ta Peygamber Efendimiz’den günümüze kadar gelen
şekliyle okutmaya başladı. Kuran kursları, Đmam Hatip okulları ve din eğitim –Allah
rahmet eylesin– onun döneminde devreye girdi.”
Menderes’le Başbakan arasında benzerlik yok
Menderes’in icraatlarını bu şekilde özetleyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş daha sonra
sözü AKP hükümetine ve Başbakan Erdoğan’ın icraatlarına getirdi ve konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Gelelim Sayın Başbakan’ın yaptıklarına. Yer altı kaynaklarını koruyan
Menderes Amerika tarafından reddedildi. Peki, bu iktidarı ve bu Başbakan’ı şu anda kim
koruyor? Amerika Birleşik Devletleri. Demek ki bu adam bu iddiasında samimi değil.
Menderes’i ipe götürenle onu memleketin başına neredeyse musibet haline getiren el
aynı… Müslümanlık denildi, Đslam denildi bunların döneminde tam 40 bin tane kilise evi
açıldı. Bunu mukayese etiğimiz zaman Menderes’le hiçbir alakası var mı? Yok. Rahmetlik
Menderes döneminde ABD yer altı kaynaklarını istedi, buna imkân tanınmadı. Peki, bunun
döneminde ne oluyor? Anayasa Mahkemesi karşı çıkıyor, Danıştay karşı çıkıyor, şimdi
referandum yoluyla bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Peki, bu şartlarda Sayın
Menderes’le Tayyip Bey arasında bir bağ kurabiliyor musunuz? Bunların kaderlerinin aynı
olması mümkün mü? Ben ona diyorum ki sana bu son şahadet rütbesi nasip olmaz.
Çünkü yollarınız çok farklı…”
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Erişim Tarihi: 13.08.2010

Şehit ailelerine iftar
Ramazan ayının ilk gününde şehit ailelerine iftar yemeği verildi
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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi tarafından Ramazan
ayının ilk gününde şehit ailelerine iftar yemeği verildi. Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve
Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz önderliğinde şehit aileleri için düzenlenen yemeğe Vali
Mevlüt Bilici, AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut,
Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim, Đl Müftüsü Şaban Đşlek, Vali Yardımcısı Kasım Fikret
Dayıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Đftar yemeğinden sonra konuşma yapan Dernek

Başkanı Ali Yavuz, "Tüm insanların ramazan ayını kutlarım. Bu ayın herkese sağlık, huzur,
birlik ve beraberlik getirmesini dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7732
Erişim Tarihi: 13.08.2010

Develi'de yol yapım çalışması
4 mahallede yol yapımı, parke, bordür, su ve kanalizasyon şebekelerinin yenilendiği bildirildi
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Kayseri'nin Develi ilçesindeki 4 mahallede yol yapımı, parke, bordür, su ve kanalizasyon
şebekelerinin yenilendiği bildirildi.
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, yaptığı açıklamada, Yukarı Develi'de alt yapı ve üst
yapı çalışmalarının bütün hızı ile devam ettiğini söyledi.
Güney yukarı, Kopçullu, Camikebir ve Yedek mahallesi olmak üzere dört mahalle
içerisinde bulunan sokak aralarının tamamında parke ve bordür çalışmasının yanı sıra su
ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili çalışmaların iki aydan buyana sürdürüldüğünü belirten
Özkan, "2010 yılı içerisinde Yukarı Develi'de bulunan dört mahallemizde 2 adet park 3
adet tarihi çeşme çevre düzenlemesi yanı sıra Sivasi Hatun Camii otopark ve çevre
düzenleme çalışması yapılacaktır. Yukarı develimizde bu yıl içerisinde yaklaşık 25 bin
metrekare parke 5 bin metre bordür 2 bin 500 metre su ve kanalizasyon şebekesi yanı
sıra istinat duvarları yapımı ile birlikte yaklaşık 650 bin ile 700 bin TL arasında bir
yatırım yaparak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızın tamamlanmasını hedeflemekteyiz"
dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7733
Erişim Tarihi: 13.08.2010

18 Milyon TL hibe dağıtılacak !
ORAN Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu ajansın çalışmaları hakkında bilgiler verdi
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu, Kayseri
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) düzenlenen toplantıda, ajansın
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
KESOB'da yapılan toplantıya 52 odanın temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan KESOB
Başkanı Mustafa Alan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yeni kurulduğunu ve Kayseri,
Sivas, Yozgat illerine büyük katkılar sağlayacağını bildirdi.
Esnaflara, ajansın yapısı ve çalışma şekli hakkında bilgiler aktaran ORAN Genel Sekreteri
Mustafa Palancıoğlu, “Biz AB'den para almıyoruz. Bütçenin tamamı merkezi ve yerel
idarelerin bütçelerinden bize ayrılan paralardan oluşuyor. Yerel yönetimlerden bütçe
alınmasının sebebi, projelere katılım sağlanmasıdır. Belediyeler ve odalar projeler
hazırlayarak verdikleri paydan daha büyük paralar alabilirler” dedi.
Herkesin her işi yapmaması gerektiğini ve yaptığı işte uzmanlaşması gerektiğinin altını
çizen Mustafa Palancıoğlu, “Biz de uzmanlaşma için elimizden gelen tüm desteği
vereceğiz. Esnaflara yeni iş kolları ortaya çıkarmak için gereken destekleri vereceğiz. Biz
kamunun en önemli özel kurum ayağıyız. Beyin göçünü geri döndürecek bir kurumuz.
Yapacağımız çalışmalar ve projelerle 18 milyon TL'lik hibe dağıtacağız. Daha önce Devlet
Planlama Teşkilatı'nın merkezden yaptığı planlamaları biz yerelden yapacağız. Bizim asli
vazifemiz kalkınmayı sağlamaktır” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7734
Erişim Tarihi: 13.08.2010

40 Derecelik sıcaklık bunaltıyor
Ramazan ayının ikinci gününde 40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyor
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Kayseri'de aşırı yükselen hava sıcaklıkları vatandaşları zorluyor.
Ramazan ayının ikinci gününde 40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları
bunaltıyor. Bir çok vatandaş, serinlemek için ağaç gölgelerini tercih ederken, bazıları da
serinlemek için ilginç yöntemler deniyor.
Kayseri'nin Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bir otomobilin içinde sıcaktan bunalan bir
vatandaş, ayaklarını camdan çıkararak serinleme yolunu tercih etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7735
Erişim Tarihi: 13.08.2010

Alacak-verecek kavgası : 1 ölü
34 yaşındaki oto yıkamacı, alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak
öldürüldü
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Kayseri'de 34 yaşındaki oto yıkamacı, alacak-verecek meselesi iddiasıyla çıkan kavgada
av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi Çiçek Sokak'ta
meydana geldi. Oto yıkamacı olan 34 yaşındaki C.A., aralarında alacak-verecek meselesi
olduğu ileri sürülen Ü.Ö. (27), M.A. (21) S.Y. (24) ile tartışmaya başladı. Kavgaya
dönüşen tartışma sonrası C.A. elindeki bıçakla 3 kişiyi kovalamak istedi. Şahıslardan S.Y.
av tüfeğini C.A.'nın üzerine yönelterek ateş açtı. Göğsünden aldığı saçmalarla ağır
yaralanan C.A., kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.Ö., M.A. ile S.Y. yakalanarak ifadeleri
alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı
bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7736
Erişim Tarihi: 13.08.2010

6 bin aileye iaşe yardımı
Büyükşehir Belediyesi, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşları bu Ramazan'da da yalnız bırakmadı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşları bu Ramazan'da da
yalnız bırakmadı. Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmak amacıyla 5 bini
Büyükşehir Belediyesi, bini de Kadir Has Vakfı tarafından hazırlanan toplam 6 bin adet
iaşe paketi daha önceden ekmek ve yemek yardımı yapılan ailelere dağıtılıyor.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanı Seyit Ahmet Okur, hazırlanan paketlerin dağıtımına Ramazan ayına
girmeden başlanıldığını ve dağıtım işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.
Đaşe paketlerinin dağıtımına öncelikli olarak yıl içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi
aşevlerinden yemek yardımı alan ailelerden başlanıldığını ifade eden Daire Başkanı Dr.
Okur, "Yardımları, tespit ettiğimiz ailelerden kendileri alamayacak durumda olanların
evlerine bırakıyoruz. Diğer vatandaşlarımızı ise otobüslerle depomuza taşıyarak
paketlerini burada kendilerine teslim ediyoruz. Hazırladığımız paketler zengin bir içeriğe
sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki yıllarda da yardıma muhtaç ailelere
sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan iaşe paketlerinde 4 kilogram şeker, 2
kilogram çay, 2 kilogram siyah zeytin, 2 kilogram kuru fasülye, 2,5 kilogram pirinç, 2
kilogram nohut, 4 kilogram makarna, 1 kilogram kırmızı mercimek, 5 litre ayçiçek yağı,
850 gram da domates salçası bulunuyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7737
Erişim Tarihi: 13.08.2010

Karşı çıkanlar enerjimizi kullanmasın !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri'de konuştu
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Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu
toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Karşı çıkanlar
enerjimizi kullanmasın" dedi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleºtirilen toplant?ya Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan? Taner Y?ld?z, ENVEDER Genel Baºkan? Erkan Gürkan, ENVEDER Baºkan Vekili Ali
Koç, ENVEDER Baºkan? Adnan Ulubaº, Baºkan Vekili ?brahim Ça?lar kat?ld?.
Toplant?da Prof. Dr. Murat Kas?mo?lu, 'yeºil ekonomi' konusunda bilgi vererek, "Türkiye
kömür enerjisine 20 yıl geriden başladı. Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması için çok
ciddi çalışmalar var. Mutlaka zaman kaybetmeden yeşil ekonomiye geçmeliyiz. Türk
sanayisi maliyetler açısından sıkıntı yaşıyor. Yeşil ekonominin etkisini önümüzdeki beş yıl
içinde her sektörde hissedeceğiz" diye konuºtu. Türkiye Enerji Araºt?rmalar? ve
Uygulama Enstitüleri'nin kurulmas? gerekti?inin alt?n? çizen Prof. Dr. Kas?mo?lu, temiz
üretim teknolojileri üretim fonu, yeºil etiketli ürün oluºturulmas? gerekti?ini bildirdi.
Bakan Taner Y?ld?z, toplantıda yaptığı açıklamada, "Dünya ilk halindeki gibi olsun
istiyoruz, bir yandan dünyan?n büyümesi konusunda enerji anlam?nda tamamlanmas?n?
istiyoruz. Hava, su, ateº, toprak gibi bütün malzemelerin temelinde olsa da mutlaka bir
de?iºiklik oluyor. Burada yap?lan çal?ºmalar olabildi?ince bu de?iºikliklerin baºa
döndürülmesidir. ?ºin zorlu?unda, ana temas?nda böyle bir paradoks var. Hem
olabildi?ince temiz olmak hem de refah düzeyimizi sa?layacak bütün geliºmelerden ödün
vermemek istiyoruz. E?er bir ülke veya dünyadaki irili ufakl? ülkeler büyümemeye karar
verirse problem olmaz. Büyümeye karar vermiºseniz bununla alakal? bütün enerji
yat?r?mlar?n? düzgün ve karº?layacak ºekilde yapmal?s?n?z. Yani bizim ºöyle bir
lüksümüz yok, 'Her ºeyi temiz enerji ile yap?yoruz, ufak bir eksi?imiz var 4 saat elektrik
yok' diyemezsiniz. Bunu kimse kald?ramaz, buna herkes al?ºt?. O yüzden ister Enerji
Bakanl??? ve Çevre Bakanl??? olsun, hepsinin alt?nda yatan ana tema budur."
Projelere yapılan itirazlara tepki gösteren Yıldız, "ªu anda zaman zaman iyi niyetli bir
k?s?m sivil topum örgütleri baz? gösterilerde bulunurlar, 'HES'lere karº?y?z, nükleere
karº?y?z' derler, 'Kuºlar uçam?yor' derler. ªu anda ilkokuldan beri öğrendiğimiz
Türkiye'nin kıyılarında 46 tane projemiz var, her birine itiraz var. O zaman ben bu
itirazları masum bulmam. Türkiye'nin ormanları da bizim zenginlik kaynaklarımız, biri
diğerinden farklı değil. Ben sivil toplum örgütlerinin mesajlarını
alıyorum. Ama birbirleri ile konuşmalarını istedim. Desinler, bir karar versinler. Biz de
onun üzerinde çalışalım. Ama ortak bir mutabakat sağlayacakları kanaatinde değilim. Biz
milletin sorumluluğunu taşıyan insanlarız. O yüzden başta yenilenebilir kaynaklardan
olmak üzere o enerjileri üreteceğiz. Eksik olan bir şey var enerji verimlilikleri. Petrol ve
doğalgaz büyümede birinci sırada. Bizim çocuklarımızın daha güzel dünyada yaşamasını
sağlamak için enerji verimliliği ile birlikte bu temiz enerji çalışmalarını yürütmeliyiz. Şu
anda bir kısmınızın karşı çıktığı yerli kaynakların Türkiye'deki enerji üretimine katkısı
yüzde 35 civarında. Karşı çıktığınız enerjilerin büyük bölümünü kullanıyorsunuz, o zaman
kullanmayın. Karşı çıkanı ile çıkmayanı ile bu enerjileri verimli olarak kullanabilmektir
önemli olan. Bütün sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Her bir ülke yaklaşık 100
avroluk GSMH oluşturmak için Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturması 185 gram petrol
kullanıyorlar. Türkiye'de ise 250 kilo civarında. Bizim daha verimli olmamız lazım.
Japonya'nın dörtte biri kadarıyız. Daha temiz bir dünya bırakabilmek için 'evet' diyoruz.
Bu belgeler bize bir ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7739
Erişim Tarihi: 16.08.2010

Işık ihlali sonu oluyordu
Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi
yaralandı
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Kayseri'de kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması
sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Talas Bulvarı Adnan Doğu Kışlası kavşağında akşam saatlerinde
yaşandı. Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Mustafa A. yönetimindeki 38 PS 383 plakalı
otomobil, Resul A. yönetimindeki 38 LS 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın
etkisiyle 38 LS 268 plakalı otomobil yol kenarındaki ağacı devirirken, sürücü Resul A. ve
aynı otomobil içerisindeki Gökhan A. ile 38 PS 383 plakalı otomobilde bulunan Ezgi B.
yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık
durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7740
Erişim Tarihi: 16.08.2010

Terk edilince intihar etmek istedi
Eşinin kendisini terk etmesine dayanamayan genç, 15 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar
etmek istedi
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Kayseri'de eşinin kendisini terk etmesine dayanamayan genç, 15 katlı apartmanın
çatısına çıkarak intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Keykubat mahallesi Gazipaşa caddesi
belediye blokları Papatya sitesinde yaşandı. Askerden izne geldiği öğrenilen 20 yaşındaki
Hüseyin Ö., eşinin ayrılığına dayanamayıp 15 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek

istedi. Olayın itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından gerekli önlem
alınırken, polis Hüseyin Ö.'yü saatlerce ikna etmeye çalıştı.
Eşini istediğini gelmediği takdirde atlayacağını söyleyen Hüseyin Ö.'nün yakınları da ikna
edemedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri branda açarak önlemini alırken,
onlarca meraklı vatandaş adeta film izler gibi olay yerinde kalabalık oluşturdu.
Polis ekiplerinin eşini getirmesiyle sakinleşen Hüseyin Ö., el ele tutuştuğu eşi ile polis
otosuna bindirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7741
Erişim Tarihi: 16.08.2010

10.kattan yere çakıldı
Đnşaatın 10. katında el arabasına harç doldururken düşen işçi, olay yerinde feci şekilde can verdi

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 226

Tarih

: 13 Ağustos 2010 16:21

Kayseri'de bir inşaatın 10. katında el arabasına harç doldurduğu esnada dengesini
kaybederek düşen işçi, olay yerinde feci şekilde can verdi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Talas ilçesi Mevlana mahallesi Kertmeler caddesi
Ermiş sokağı üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Đnşaatta kalıpçı olarak çalışan Emre
K. (23), el arabasına harç doldurduğu esnada dengesini kaybederek 10. kattan düştü. El
arabasıyla birlikte düşen Emre K.'nın mesai arkadaşları, durumu polis ekiplerine
bildirirken, gözyaşları dökmeleri dikkat çekti.
23 yaşındaki oğlunun ölümünü duyarak inşaata gelen annesi sinir krizleri geçirirken, polis
ekipleri aileyi ikna etmeye çalıştı.
Öte yandan inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde inşaat brandası çekerek
gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7742
Erişim Tarihi: 16.08.2010

CHP ile MHP'ye ilginç gönderme
Yıldız: Herhalde meydanı dolduramayacaklarını anladılar ki miting düzenleyemediler

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 59

Tarih

: 13 Ağustos 2010 18:13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'yi ziyaret eden muhalefet partisi
liderleri ile ilgili olarak, "Herhalde meydanı dolduramayacaklarını anladılar ki miting
düzenleyemediler" dedi.
AK Parti Đl Teşkilatı'nı ziyaret eden Bakan Taner Yıldız, bina önünde partililer tarafından
karşılandı. Đl Başkanlığı'na geçen Yıldız, daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşu
temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Bakan Yıldız, burada yaptığı konuşmada,12
Eylül'de gerçekleştirilecek olan referandumda ilgili bilgi verdi. Yıldız, Kayseri'ye ziyaret
için gelen MHP ve CHP Genel Başkanları'nın meydanda miting düzenlememelerini
değerlendirdi. Bakan Yıldız, şunları söyledi:
"Meydan son derece müsait, herhalde orayı dolduramayacaklarından olsa gerek miting
düzenleyemediler. CHP ve MHP'nin tabanında birçok sağduyulu vatandaşımızın olduğunu
görüyoruz ve fark ediyoruz. Özellikle önemli bir kesim bunun bir parti oylaması olmadığını
düşünüyor. Referandumun bir seçim olmadığı için 'evet' veya 'hayır'larla ilgili tercihlerinin
partiler üstü olacağı kanaatindeyim. Yani MHP'nin tabanında Türkiye'nin daha güzel inşa
edilmesiyle alakalı referandumu faydalı bulan geniş bir kesimin olduğunu görüyorum.
Kendileriyle, birçok arkadaşımızla görüşüyoruz. Hatta geçtiğimiz pazar günü bir
arkadaşım, 'Ben ülkücüyüm ama oyumu özellikle 'evet' olarak kullanacağım' dedi.
CHP'nin tabanından da sağduyulu vatandaşlarımızın bulunduğunu görüyorum.
Zannediyorum miting meydanına o tür arkadaşlarımızın gelemeyecek olmasından dolayı
sadece parti merkezlerinin ve il başkanlıklarının önünde yaptılar. Çok fazla kalabalık
toplanmadığını duydum, bu da bizim beklentilerimizi teyit eden bir durumdur."
Toplantıda konuşan Sivaslılar Federasyonu Başkanı Dr. Đsmail Tamer, referandumun
Türkiye'nin geleceği açısından son derece yararlı olacağına inandığını söyledi. Tamer,
"Sivil toplum kuruluşları siyasi bir örgüt değildir. Ama ülkenin geleceğinde söz sahibi
olmak adına, küçük de olsa oyla katkıda bulunmak adına önemli kuruluşlardır. Bunu da
siz görmüşünüz, değer vererek çağırmışısınız. Teşekkür ediyoruz çünkü halka inmek çok
önemli. Biz de küçük de olsa artık ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmenin, demokrasi
ve barış adına söz sahibi olabilmenin yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Halkımız kendi öz
iradeleriyle oylarını verecek. Ama bu gerekliliği çok daha iyi anlatabilmenin bu gibi
toplantılardan geçtiğine inanıyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Yıldız, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle
referandumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
YILDIZ: "ÇANTACILAR YATIRIMCILARIN ÖNÜNÜ TIKIYOR"
Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Raporu toplantısında konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Çantacılar engellenerek yatırımcıların önü açılırsa hizmet
yapma imkanına kavuşacağız" dedi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan 'Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma

Raporu' toplantısının soru-cevap bölümünde bir katılımcı, "Başbakan, 'Çantacıların
ümüğünü sıkacağız' demişti. Bu çantacılar nasıl oluyor? Bunlar kim, açıklar mısınız?" dedi.
Bu soru üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Başbakan ile Rize'de
beraberdik. Kamunun çıkardığı bir lisans hakkının üzerine bir katma değer katmaksızın
birisi alır, 'Proje çalışması yapıyorum, katkı koyuyorum, para harcıyorum 1,5'a satarım'
derse bu çantacılık değil, bu farklı bir sektörün oluşması demek. Đki sayfa lisans alıyor,
ruhsat alıyor maden ocaklarında yine aynı sektör içinde başka birinin ayak bağı oluyor ve
şantaj olarak kullanıyorsa bu çantacılıktır. Arama ruhsat müracaatlarında çok ciddi artış
oldu ama sayılarında artış olmadı. Gidiyorlar maliyeti 100 TL'den alıyor ve 1 milyon TL'ye
satıyor, bu çantacılıktır. Üzerine herhangi bir emek koymadan satmaktır. Gerçek
yatırımcının önünü açmak üzere spekülatif yatırımcıların önü kapatılırsa kamu olarak
daha çok yatırım, hizmet yapma imkanına kavuşacağız" diye konuştu.
Bir gazetecinin, "Bazı enerji santrallerinin kapatılacağı söyleniyor. Bu Türkiye için olumlu
bir gelişme mi?" yönündeki sorusuna ise Taner Yıldız şöyle cevap verdi:
"Ermenistan bu kararı almış durumda değil. Ukrayna, Bulgaristan gibi Rusya
Federasyonu'nun içinde de bir kısım santraller var ömrünü tamamlamış olan. Bunlar
mutlaka kapatılacak. Bunlar Türkiye için olumlu bir gelişme. Biri gelir de bize, 'Çernobil
gibi santral kuracağız, üstüne para vereceğiz' derse kabul etmeyiz. Bizim böyle bir
lüksümüz yok. Biz temiz, çevreci, bütün uluslararası şartlara uyan enerji yapılanmasını
öngörüyoruz. Eski santrallerin kapatılmasını Türkiye açısından olumlu buluyorum"
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AKP 9 yaşında !
AKP Đl Başkanı Ömer Dengiz: 14 Ağustos 2001 tahi Türkiye için bir destanın başlangıcı
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AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti'nin kuruluşunun 9. yıldönümü nedeniyle
yaptığı açıklamada, 14 Ağustos 2001 tahininin Türkiye için bir destanın başlangıcı
olduğunu ve AK Parti'nin ülke için taşıdığı misyona değindi.
Dengiz, yaptığı açıklamada, 2001 yılı Ağustos ayında, büyük ve destansı bir yolculuk
başladığını söyleyerek, "Partimizin ilk teşkilat açılışı ve ilk miting coşkusunu şehrimizde
yaşadık. Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesine adanan bir olay olan bu önemli
gelişme; ülkemizin makus talihine son veren ilerlemenin ve kalkınmanın başlangıcı oldu.
O karanlık yılları hep unutmak istesek de yine de hafızalarımızı tazeleme açısından
hatırlatmak da fayda olduğunu düşünüyorum. Ülkenin her yanı adeta yangın yerine
dönmüş, ekonomi batmış, devlet neredeyse memur maaşı ödeyemez hale gelmiş, gecelik
faizler binlerle ifade edilecek seviyelere yükselmiş, vatandaş bugününden değil
geleceğinden ümidini kesmiş, aylarca Bakanlar Kurulu toplanamadığı için ülke

yönetilemez hale gelmiş, üst üste yaşanan krizler sonucu esnaflar bile sokağa dökülür
hale gelmiş, vatandaş enflasyon canavarı altında inim inim inler durumda, izlenen yanlış
dış politikalar sonucu ülkemizin dış itibarı neredeyse sıfıra inmiş, en haklı olduğumuz
konularda bile kendimizi dünyaya anlatamaz hale gelmişiz, ülke içerisine çöreklenen
çetelerin, mafyanın yaptıkları şeyler yanlarına kar kalır hale gelmiş, iktidar olan ama
muktedir olamayan hükümetlerle uçurumun kenarına getirilmiş bir ülke. Đşte burada ifade
edilen kara tablo sadece yaşananların bir kısmına işaret edebiliyor. O kriz günlerinin
toplum hayatımızda meydana getirdiği travmaları belki de hala üzerimizden atamadık.
Ancak 2001'de kurulan AK Parti bu ülke için yeniden bir umut ışığı oldu. Genel
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çıktığımız bu kutlu yolculuk bugün
geldiğimiz noktada destansı bir harekete dönüştü. Kurulduğu yılın hemen ertesinde
yapılan seçimleri büyük bir farkla kazanan partimiz her girdiği seçimden daha da
güçlenerek çıktı. Millet iradesine dayanmayan bütün güçlerin bu ilerleyişi durdurma
gayretleri her seferinde kendilerine büyük bir hüsran yaşattı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti
Devleti gerek içerde gerekse dışarıda geldiği yer itibariyle 2001 yılı ile mukayese bile
edilemez. 70'e yakın ülkeyle vizeler kaldırıldı, ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en önde
gelen ülkelerinden birisi haline geldi. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ihracatta, ekonomide,
enflasyonda, teknolojide geçirdiğimiz aşamayı, kazandığımız ivmeyi bir gözümüzün
önünden geçirelim ve elimizi vicdanımıza koyarak bu gelişmeleri takdir edelim. Yapılan
her şey bu ülke için yapıldı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milli iradenin
egemenliğinden artık kimse geriye döndüremez. Bir bir ortaya çıkarılan ve kökleri
kurutulan çeteler, mafyalar ve cunta oluşumları artık bir daha bu ülkeye karanlık günler
yaşatamayacak. Tüm provokasyon gayretleri ülkemizi yeniden o eski karanlık günlere
döndürmeye yetmeyecek. Artık bu ülkeyi içine girdiği gelişme, kalkınma ve adalet
yolundan kimse döndüremez. Bunu başaran, bu devrim niteliğindeki gelişmeleri
gerçekleştiren başta Genel Başkanımız ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
önderliğindeki AK Parti'nin AK kadrolarıdır. Biz vatandaşımıza karşı daima mütevazi ve
ağır başlı olduk fakat bütün bu yapılan hizmetler ve yatırıllar konusunda ise mütevazi
olamayız. Çünkü ortada başarılmış ve kazanılmış bir iş bulunuyor. Bu başarı hepimizin 73
milyonun birlik ve beraberliğinin başarısıdır. Umuyorum ki; bu beraberliği ve huzuru
bozmaya da hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, partimizin 9.
kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlılara vesile olmasını diliyorum" dedi.

- AKP MELĐKGAZĐ YENĐ YÖNETĐMĐ AÇIKLANDI
AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, yeni yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna
tanıttı. Açıklanan listede Barlas, her kesimden isimlerin bulunduğunu söyledi.
Parti binasında düzenlenen toplantıya TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık
Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Đl Başkan Yardımcısı Levent Büyükkeçeci, Melikgazi Đlçe Kadın Kolları Başkanı
Münire Büyüksimitçi, Đl Gençlik Kolları Başkanı Ali Ekşi, Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı
Ahmet Güneş ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı.
AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, ilçe teşkilatının bugüne kadar yaptığı
çalışmalarla Türkiye’de örnek olduğunu belirterek, bundan sonraki dönemde de başarının
devam edeceğini söyledi. Barlas, yaklaşan referandum sürecinden başarıyla çıkacaklarına
inandıklarını kaydederek, “Başbakanımızın ifade ettiği gibi bütün vatandaşlarımızı tek tek
ziyaret ederek başarıyı yakalayacağız” şeklinde konuştu.
Barlas, yeni yönetim kurulu listesini hazırlarken bütün kesimlerden isimlerin olmasına
gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Listemizde gerek daha önceki dönemlerde görev
yapan, gerekse ilk defa görev yapacak arkadaşlarımız var. Artık bugüne kadar
yaşananları geride bırakarak ileriye bakmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde azim ve
gayretle çalışırsak başaramamamız için hiçbir sebep bulunmuyor. Yeni yönetim
kurulumuzun partimize ve şehrimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Barlas’ın konuşmasının ardından yeni yönetim kurulunda görev alanlar kendilerini tanıttı.
Daha sonra konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, yeni ilçe başkanı ve
yönetimine başarılar diledi. Karayel, siyasetin zevkli ve meşakkatli bir iş olduğunu
belirterek, “Bu işe gayretli olan, gönül veren arkadaşlarla hep birlikte başarılı olacağımıza

inanıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız adına hep birlikte yanınızda olduğumuzu belirtmek
istiyorum. Biz bu referandum sürecinden başarıyla çakıcağız. Şuanda yapılan anketlere
göre, referandumun neticeleri müspet görülüyor. Đnşallah biz bunu daha yukarı orana
çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Tüm ilçelerimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Söz
ve karar milletin” diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Melikgazi’nin Kayseri’nin en büyük
ilçesi olduğunu hatırlatarak, “Melikgazi’nin sorumluluğu o derece büyük. Bugüne kadar
hizmet eden değerli Sadi Köylü ve ekibine teşekkür ediyorum. Melikgazi çıtayı yüksek
tutan, Türkiye’de rekorlara imza atan bir ilçe teşkilatı. Bu anlamda değerli başkanımızın
ve ekibinin işinin zor olduğunu belirterek, rekorlara rekor katacak bir gayretin içinde
olacaklarına inanıyorum. Kadro genç ve dinamik, inanıyorum ki bunu fazlasıyla başaracak
güçte ve kapasitede. Şehrimizin tanınmış, alanında kendini kanıtlamış, başarılı iş
adamlarımızdan kadro oluşmakta. Gördüğüm kadarıyla da referandum esas alınarak
hukukçu ağırlıklı olmuş, belediye başkanları olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Kendilerinin her zaman yanlarındayız” dedi.
DANĐŞMENTGAZĐ’DEKĐ MAHALLE TOPLANTISINA VEKĐLLER DE KATILDI
Öte yandan, Melikgazi Đl Teşkilatı tarafından düzenlenen Mahalle Toplantısı, Eskişehir
Bağları Danişmentgazi Mahallesi’nde yapıldı. Toplantıya TBMM Başkanvekili Sadık Yakut,
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas’ın yanı
sıra partililer ve mahalleli vatandaşlar katıldı.
Toplantıda ilk önce kendisini tanıtan Melikgazi Đlçe Başkanı Barlas, yeni göreve gelen bir
yönetim olduklarını ve her konuda vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti. Daha
sonra açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise, AK Parti döneminde
gerçekleşen yatırımları anlattı. 12 Eylül Referandum sürecinde Kayseri’yi karış karış
dolaştıklarını ifade ederek bu referandumda çok yüksek oranda “Evet” oyu çıkacağına
inandığını, gittikleri yerlerde vatandaştan gördükleri teveccühten bunu çok rahat bir
şekilde söyleyebildiğini belirtti.
Daha sonra konuşan Milletvekili Yaşar Karayel ise yine referandum konusuna değindi ve
vatandaşlardan mutlaka sandık başına gidip evet oyu kullanması gerektiğini ifade etti.
Ayrıca Karayel, Eskişehir Bağları Bölgesi’nde yaşanan tapu problemleri konusuna da
değinerek, sorunların giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğinin altını çizdi.
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Merdivenden düşen bebek yaralandı
Apartman dairesinin merdivenlerinden düşerek yaralanan 7 aylık bebek, hastanede tedavi altına
alındı
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Kayseri'de apartman dairesinin merdivenlerinden düşerek yaralanan 7 aylık bebek,
hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun mahallesi Güllük apartmanında
yaşandı. Evin içinde örümcekle yürümeye çalışırken ablasının kapıyı açık bırakmasıyla
dışarı çıkan 7 aylık Ezelsu A. merdivenlerden düşerek yaralandı. Ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Ezelsu A'nın sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Arkadaşına el sallarken 8. kattan düştü
4 yaşındaki çocuk, aşağıda oynayan arkadaşlarına el sallarken 8. kat penceresinden düşerek
hayatını kaybetti
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Kayseri'de 4 yaşındaki çocuk, aşağıda oynayan arkadaşlarına el sallarken 8. kat
penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Merkez Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Damla Sitesi'nin 8. katında meydana
geldi. Annesinin Organize Sanayi Bölgesi'nde iş aramaya gittiği sırada evde yanlız kalan 4
yaşındaki Fahrettin Yalçın, sokakta oynayan arkadaşlarına bakmak için pencereden sarktı.
Arkadaşlarına el sallamak isteyen küçük Yalçın, dengesini kaybederek 8. kattaki evlerinin
penceresinden beton zemine çakıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yalçın'ın cenazesi,
komşular tarafından çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı. Olayın ardından eve gelen anne ise sinir krizleri geçirdi. Acılı anne
sakinleşmeyince ambulans çağrıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarının
ardından, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yazarımız Bengütürk TV'de
Özcan Pehlivanoğlu Pazar günü saat 20:50'de "Referanduma Doğru" programına konuk olacak
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Yazarımız Özcan Pehlivanoğlu 15 Ağustos 2010 Pazar günü saat 20:50'de Bengütürk
Televizyonunda "Referanduma Doğru" programında 12 Eylül'de yapılacak Anayasa
Değişikliklerine ilişkin görüşlerini açıklayacaktır.
Đzlemenizi ve izlettirmenizi tavsiye ediyoruz.
Bengütürk Tv Yayın Frekansları:
D Smart 175. Kanal
TÜRKSAT 1 C UYDUSU
Frekans
:12015
Sembol
: 27500
Polarizasyon: H (yatay)
Fec
: 5/6
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Facebook boşanma sebebi !
Kayseri 3. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Akın: Đnternet ortamındaki aldatmalardan dolayı boşanmalar
arttı
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Đnternet ortamındaki aldatmalardan dolayı boşanmaların çok olduğunu söyleyen Kayseri
3. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Akın, "Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri ve
Messenger gibi sohbet ortamları boşanma nedenlerinde ilk sıralarda yer alıyor" dedi.
Son zamanlarda boşanma oranlarının arttığına dikkat çeken Kayseri 3. Aile Mahkemesi
Hakimi Ali Akın, Türkiye genelinde ayda binlerce kişinin boşandığını ve özellikle boşanma
sebeplerinin başında sosyal paylaşım ve sohbet sitelerinin geldiğini kaydetti.
Akın, teknolojinin gelişmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, bunun kötü
yönde kullanılması halinde birçok tehlike ile karşı karşıya kalınabildiğini belirtti. En çok
aldatma ve şiddet nedenlerinden ötürü boşanma davalarının açıldığını belirten Akın, "Son
zamanlarda boşanmalar çok arttı. Ocak ayından beri, bin 400 boşanma davasına
bakıyoruz. Boşanma oranları hızla artıyor. Burada 4 aile mahkemesi var. Toplam 3 bin
civarında davaya bakılmış. Bu davalar içinde 2 bin 500 boşanma var. Çoğu da kabul ile
sonuçlanmış. Son 3-4 yılda boşanma oranları arttı. Her gün boşanmak için gelenlerin
sayısı artıyor. Ekonomik sıkıntıdan dolayı boşanma çok değil. Aldatma ve şiddetten dolayı
boşanmalar oluyor" dedi.
Şiddet ve aldatmanın en yaygın boşanma sebeplerinden olduğunu söyleyen Akın,
"Kayseri gibi bir ilde aldatma oranlarının bu denli çok olmasını hem kınıyor hem de
şaşırıyorum. Aldatan bayan ve erkek oranı eşit durumda. Önceleri erkekler çok
aldatıyordu. Şimdilerde ise bayanlarda da aldatma çok fazla. Genelde de maço diye hitap

ettiğimiz erkeklerin eşleri çok aldatıyor. Bayanlar beklediği sevgiyi ve ilgiyi göremeyince
başka şeylere yöneliyorlar. Eşlerinde bulamadıklarını başka insanlarda ya da başka
şeylerde bulmaya çalışıyorlar. Maço erkeklerin kadınları daha çok intikam duygusuyla
hareket ediyor. Bu tarz adamlar eşlerini dövüyorlar. Bayanlar da intikam almak için
aldatmaya yöneliyor" şeklinde konuştu.
"SANAL ALEM VE CEP TELEFONLARI EŞLERĐ AYIRIYOR"
Facebook, Twitter ve MSN gibi sanal sohbet ortamları yüzünden boşanmaların
arttırdığına vurgu yapan Akın, "Sanal sohbet alemleri boşanmaları çok artırıyor.
Facebook, MSN gibi sohbet ortamlarından dolayı aldatıldığını söyleyip boşanmak isteyen
çok insan var. Facebook'a fotoğraflarını koyuyor eşler. Đlk başta masumane duygularla
başlıyor bu sohbetler. Ama sonrasında gönül işine kadar gidiyor, içinden çıkılmaz bir hal
alıyor. Masumane başlayan arkadaşlık, aldatmaya kadar gidiyor. Sonuçta eşler
aldatıldıklarını söyleyerek boşanmak istiyorlar. Kadınlar kocalarından bekledikleri ilgiyi
görmedikleri için internette sohbet ediyorlar. Yatak odalarındaki en mahrem konuları bile
konuşmaya başlıyorlar. Kocaları uyutup çıplak olarak kamera açıp konuşmaya başlıyorlar.
Devamı geliyor sonra. Bir akıntıya kapılıp gidiyorlar. Önceleri aldatma oranları düşüktü.
Kadınların aldatacak yerleri yoktu. Çeşme başlarında konuşurlardı. Şimdi ellerindeki
telefonla tuvalette bile konuşuyorlar. Eşlerinin ruhu duymuyor. Bayanların ekonomik
özgürlükleri de boşanmayı etkiliyor. 'Benim ekonomik özgürlüğüm var' diyip çekip
gidiyorlar. Çok saçma nedenlerden boşanmak isteyenler var. Tuttukları takımlar farklı
diye boşanmak isteyenler var. Toplumdaki aile yapısını internet ve cep telefonları bozdu.
Đnternet ve cep telefonu iyi yönde kullanıldığı takdirde çok iyidir ancak şu günlerde bu
genelde kötü yönde kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
Bir boşanma davasının 6 ay ile 1 yıl arasında sonuçlandığını belirten Akın, "Normal bir
boşanma davası 6 ay ile 1 yıl arasında biter. Anlaşmalı boşanma davaları geldiği gün
sonuçlanır. Anlaşmalı boşanmalarda eşler kendi aralarında anlaşmıştır. Bize anlaştıklarını
bildiren yazılı metin gönderirler. Mahkeme zamanı geldiğinde ise hemen ayrılırlar.
Boşanmak isteyen çiftlere davetiye gider. Bu çiftlerin boşanma işlerinin hukuki boyutuna
girilmez. Boşanmanın tesarraf kısmında anlaşmışlardır. O yüzden 1 günde
boşanabiliyorlar" dedi.
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Öldüğüne inanamadılar
Vefat eden şahsın yakınları "Yüzü sıcak, nabzı atıyor daha ölmedi" diyerek hastaneyi ayağa kaldırdı
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Kanser hastası olan 43 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın yakınları, "Yüzü sıcak, nabzı atıyor
daha ölmedi" diyerek hastaneyi ayağa kaldırdı. Morga götürülürken yakınlarının ısrarı ile

tekrar muayenesi yapılarak EKG cihazına bağlanan Yıldız'ın yakınları hayal kırıklığı yaşadı.
Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde kanser hastası olduğu öğrenilen 43
yaşındaki Mustafa Yıldız fenalaştı. 112 sağlık ekiplerinin çağırılmasıyla ilk müdahalesi
yapılan Yıldız kurtarılamadı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Yıldız,
görevliler tarafından hastanenin morguna kaldırılmak istendi. Bu sırada Yıldız'ın
yakınlarından Leyla Akın, "Mustafa daha ölmedi. Nabzı atıyor, teni halen sıcak" diye
bağırarak sağlık görevlilerinin müdahale etmesini istedi.
Mustafa Yıldız'ın kardeşi olduğu öğrenilen Ahmet Yıldız da, "Ağabeyim daha ölmedi,
gelin nabzına bakın. Ne olur müdahale edin" diyerek sağlık ekiplerini yardıma çağırdı.
Sağlık ekipleri acil servisin koridorunda Mustafa Yıldız'ı yeniden kontrol etti. Sağlık
ekiplerinin kontrolü sırasında Leyla Akın da kalp atışlarını gösteren EKG cihazına baktı.
Ahmet Yıldız ise yerde oturarak sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeli gözlerle izledi.
Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında, Yıldız ailesi Mustafa Yıldız'ın öldüğünü
kabullendi.Yıldız'ın cenazesinin görevliler tarafından morga götürülmesi sırasında
gözyaşlarına boğulan Leyla Akın, "Oraya koymayın, Mustafa karanlıktan korkar. Ben de
yanında durayım" diye bağırarak hastane koridorlarını inletti.
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Hain sitelerinin korkulu rüyaları
1923 Türk-Grup terör örgütü PKK yanlısı bir çok internet sitesini kullanılamaz hale getirdi
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1923 Türk-Grup, aralarında PKK'lehine çalışmalar yapan Avrupa Kürt Federasyonu
Derneği'nin de bulunduğu çok sayıda terör yanlısı internet sitesini kullanılamaz hale
getirdi. Son 1 hafta içerisinde terör sitelerine yapılan dijital saldırılarda, örgüte ait çok
sayıda önemli web sitesinin veri tabanlarının komple silinip yaklaşık 150 avro maddi
zarara yol açıldığı bildirildi.
1923Türk-Grup yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, gün geçtikçe saldırı ve
eylemlerini sürdürmeye devam eden terör örgütü PKK'nın, internet ortamında da
propagandasını yapan yüzlerce web sitesi bulunuyor. Açıklamada, son operasyonlarında
çok sayıda önemli web sitesinin kullanılamaz hale getirildiği duyurulurken, bunlar
arasında PKK lehine çalışmalar yapan Avrupa Kürt Federasyonu Derneği'nin internet
sitesinin de bulunduğu bildirildi.
Terör örgütü yandaşlarına bomba yapımı, eylem, propaganda gibi çeşitli konularda
eğitimler veren web sitelerin hedef alındığını bildiren 1923Türk-Grup yetkilileri, son 1
hafta içerisinde terör sitelerine yapılan dijital saldırılarda, örgüte ait çok sayıda önemli
web sitesinin veri tabanları komple silinip yaklaşık 150 bin avro maddi zarar
oluşturulduğu ifade edildi. Hacklenen web sitelerine Misak-ı Milli sınırlarını belirten
haritayla birlikte Đstiklal Marşı ve Ulu Önder Atatürk'ün resimleri konularak ''Şehitler
ölmez, vatan bölünmez '' notları bırakıldı.

Đnternet ortamında, yurt içinden ve yurt dışından "milli birliğimiz ile bütünlüğümüz"e
karşı yapılan her türlü eylem ve saldırıya karşı koymaya gururla devam edeceklerini ifade
eden yetkililer, "1923Türk-Grup"un siber alanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e,
onun kurduğu Cumhuriyet'e, Türk bayrağına, millete, şehitlere, maddi ve manevi
değerlere karşı yapılan çirkince saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını, eylemlerinin
devam edeceğini belirtti.
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Kayserispor'dan görülmemiş intikam
Süleyman Hurma: Mido'yu Kayseri'ye transfer etmek için değil, ders vermek için getirdik
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Kayserispor uzun zamandır peşinden koştuğu Mısır'lı yıldız oyuncu Mido'yu dün sessiz
sedasız Kayseri'ye geldi. Sporx'in haberine göre transfer çalışmalarını tizlikle sürdüren
Kayserispor yönetimi, uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu ancak bazı nedenlerden
dolayı ikna edemediği Mido transferinde büyük bir gelişme sağladı. Dün gece Kayseri'ye
gelen Mido, önce tesisleri sonra Kadir Has Stadı'nı gezdi.
Roma, Tottenham, Ajax, Celta Vigo, Marsilya, Wigan gibi takımlarda forma giyen, asıl adı
Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid olan Mido, tesislere hayran kaldı. Kadir Has Stadı'na
da övgüler yağdıran Mido'nun, " Umduğumdan fazlasını buldum. Gerçekten çok güzel
tesis ve stadınız var. Kayserispor'un tesisleri ve stadı gerçekten Avrupa standartlarında.
Böyle bir kulüpte forma giymek beni de heyecanlandırır." dediği öğrenildi.
" MIDO'DA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VAR"
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Mısır'lı yıldız oyuncu Mido hakkında
konuştu. Hurma, “Oyuncu kendi isteği ile geldi. Davranış bozukluğu olduğu için bu
oyuncu ile görüşmeme kararı aldık" dedi.
Kayserispor'da ilginç bir gelişme yaşandı. Kayserispor'un daha önce ki günlerde
görüşmelerde bulunduğu ancak bonservis ücreti nedeniyle transferi çıkmaza giren asıl adı
Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid olan Mido, dün sürpriz bir şekilde Kayseri'ye geldi.
Tesisleri gezen Mido daha sonra yöneticilerle birlikte görüşmelerde bulundu.
Mido'nun Kayserispor ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken hiç beklenmedik bir
durum ortaya çıktı. Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Mido'nun davranış
bozukluğu sergilediğini ve bu nedenle bu oyuncu ile görüşmeyeceklerini ifade etti.

Yönetim olarak Mido ile görüşmeme kararı aldıklarını ifade eden Hurma, “ uçak biletini
dahi kendisi almış gelmiş. Oyunculuğuna bir şey diyemem ama davranış bozukluğu var.
Bu nedenle bizim bu oyuncu ile anlaşmamız söz konusu olamaz. Mido ile bundan sonra
kesinlikle görüşme yapmayacağız" diye konuştu.
Öcümüzü aldık
Hurma'nın Ligtv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cem Kurel'e yaptığı açıklama: "Mido'yu
Kayseri'ye transfer etmek için değil, ders vermek için getirdik. 2 ay bizi oyalayıp
terbiyesizik yaptı, şimdi biz de ona ders veriyoruz. Kayseri'ye getirdik ve göndereceğiz.
Sen beni tanıyorsun. Mido gibi bir futbolcuyu transfer etmiş olsam, böyle pastırma getirir
gibi getirmezdim şehre. O bize terbiyesizlik yaptı, biz de ona dersini verdik. Sanırım
bugün geri döner!"
- MĐDO'NUN KAYSERĐSPOR ĐLE ANLAŞTIĞI ĐDDĐALARI
Kayserispor'un Middlesbrough'un yıldızı Mido'yla anlaştığı iddialarının gerçeği
yansıtmadığı bildirildi.
Bazı internet sitelerinde Middlesbrough'un yıldızı Mido'yla görüşen Kayserispor'un, Mısırlı
oyuncuyu ikna ettiği ve Kayseri'ye getirdiği haberlerinin ardından konuşan Kayserispor
Genel Menejeri Süleyman Hurma, haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
Đddiaların asılsız olduğunu belirten Hurma, "Mido ile anlaşma olmadı, forvet arayışımız
sürüyor" dedi.
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Tartıştığı eşini vurdu
Eşini tabancayla 3 el ateş ederek yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı
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Kayseri'de tartıştığı eşini tabancayla 3 el ateş ederek yaralayan şahıs, polis ekipleri
tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki bir midibüsün içerisinde kavga olduğu ihbarını
alan polis, 38 YE 413 plakalı aracı aramaya başladı. Đhbar doğrultusunda verilen
istikameti tarayan trafik polisi, merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Kızılırmak
Caddesi Emre Sokak'ta midibüsü buldu.
Đçerisinde yaralı olduğunu ve eli silahlı sürücüyü gören trafik polisleri, duruma hemen
müdahale ederek A.Y.'yi etkisiz hale getirdi. Eşini bacaklarından 3 kurşunla yaralayan
A.Y. polis otosuna bindirilirken, yaralı Y.Y. (53) olay yerine gelen ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Olayın aile içi geçimsizlikten kaynaklandığı ileri sürülürken, Y.Y.'nin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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MHP'den emekli öğretmenlere iftar
Korkmaz: AKP milletvekilleri işportacı misali 'evet' kampanyası peşinde koşuyorlar

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 46

Tarih

: 14 Ağustos 2010 18:29

MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, "AK Parti milletvekilleri işportacı misali 'evet'
kampanyası peşinde koşuyorlar" dedi.
Ramazan ayının en güzel geleneklerinden biri olan iftar yemekleri MHP il başkanlığında
start aldı. Dün akşam iftar yemeğinde emekli öğretmenlerle buluşan MHP Đl Başkanı
Süleyman Korkmaz, ülkenin içinde bulunduğu konulara değinerek, "Ülkeyi 8 yıldan beri
AK Parti hükümeti, başta siz emekli öğretmenler olmak üzere işçi, memur, esnaf, köylü,
emekli, sabit gelirli insanlarımızı açlığa ve yokluğa sürüklemiştir. Devletin bütün
kurumlarıyla kavga etmiş, ekonomi, dış politika ve terör her zamankinden daha da
azgınlaşmış olmasına rağmen başta başbakan ve ekibi yine mağdur olmuş, yine göz
yaşı dökmüştür" şeklinde konuştu.
Halkın sıkıntılarının unutulduğunu belirten Korkmaz sözlerine şöyle devam etti:
"Milletvekilleri çarşı pazar işportacı misali 'evet' kampanyası peşinde koşuyorlar. Hava
kararmasına rağmen mahallede dört taş mıdır? beş taş mıdır? konuşma yapıyor, kanun
nizam tanımıyor,milleti rahatsız ediyor, kimse ses çıkarmıyor. Genel Başkanımızda
defalarca, 'gün gelir bu yaptıklarınızın hesabı birer bir sorulur' dediğinde, bunlar koro
halinde, Mart ayının soğuğunda birileri gibi bağırıyorlar. Halbuki kanunlar herkese lazım,
hukuku arkadan her zaman dolanamazsınız, üzerini çiğneyip geçtiğiniz kanunlar gün
gelir size de lazım olur. Anayasalar değişmez maddeler değil lakin, geniş mutabakat ve
uzlaşmayla olur. 'Mecliste benim sayım var' diye oldu bittilerle anayasa yapılmaz. Sonra
seçime bir yıl kalmış sandıktan nasıl bir meclis yapısı çıkacak belli değil, giderayak
kendinizi kurtarmak için anayasa olmaz. Adama sormazlar mı 8 yıldır nerdeydiniz? Yeter
bu milleti ötekileştirip ayrıştırdığınız. Şimdide 'evet'ciler, 'hayır'cılar diye milleti bölmeyin."
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Melikgazi'de kaza : 2 yaralı
Kaza, merkez Melikgazi Đlçesi Gökkent mahallesinde meydana geldi
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, merkez Melikgazi Đlçesi Gökkent mahallesinde meydana geldi.
Büyükşehir Belediyesi'ne ait 38 AB 039 plakalı halk otobüsü ile N.Ç. (23) yönetimindeki
38 NY 766 plakalı otomobil çarpıştı. Otobüsün yaklaşık 100 metre sürüklemesiyle duran
otomobilde sürücü N.Ç. ile aynı otomobilde bulunan Đlhan Ö. (47) yaralanarak
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Sürücü N.Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mirası duyan akraba diye koştu
1.5 milyonluk gayrimankulü olan yaşlı kadın ölünce akraba patlaması yaşandı
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Kayseri'de 1.5 milyon değerinde gayrimankul zengini 65 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını
yitirmesiyle, hiç tanınmadık yakınları ortaya çıkarak mirasa ortak olma girişiminde
bulundu.
Kayseri'de 65 yaşındaki Ayşe Kaplan, iddiaya göre ikinci evliliğinin ardından yalnız
yaşamaya karar verdi. Yaşlanınca kendine bakmakta zorluk çeken Kaplan, komşularının
yardımı ile hayatına devam ediyordu. Mahalle sakinleri ve birçok esnaf tarafından çok
sevilen Ayşe Kaplan, komşuları ve çevresi tarafından 237 bin TL nakit parası olduğu

biliniyor aynı zamanda 1.5 milyonluk gayrimenkule sahip.
Evine her sabah kahvaltılık götüren komşuları Ayşe Kaplan'ın bir sabah kapıyı
açmamasıyla şüphelendi. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kapı
kilidini kırarak Ayşe Kaplan'ın evde cansız bedeni ile karşılaştı.
Ayşe Kaplan'nın ölüm haberini alan komşuları bina önüne kalabalık oluşturdu. 15 yıldır
aynı evde oturan Kaplan'ın kimsesi olmadığını ifade eden komşuları, cesede yakınları
olmayan birçok kişinin bile sahip çıktığını söyledi.
Bütün tanıdıklarının yurt dışında olduğu öğrenilen Ayşe Kaplan'ın kimsesiz olduğunu
savunan komşuları, "Çok iyi bir insandı. Fakat sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çok
üzüldük. Mal varlığı ve maddi durumu çok iyiydi. Ancak parasını harcamaya kıyamazdı.
Buraya gelen yakınlarını ben bugüne kadar hiç görmedim. Daha cesedi çıkmadan
mirasçıları çıktı. Şaşırdım" dedi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, Ayşe Kapla'nın cesedi. Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Morguna kaldırılırken, hiç tanınmadık yakınlarının ortaya çıkmasıyla polis, olayı
adeta ince eleyip sık dokumaya başladı.
Ayşe Kaplan'ın mirasına göz koyan sahte yakınları, olayın ardından yerine gerçek
yakınlarına teslim etti.
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Pastırmacılar dertli!
Pastırma ve sucuk satıcıları, bu yıl gurbetçi sezonunda istedikleri gibi satış yapamadıklarından
şikayetçi
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Pastırma ve sucuk satıcıları, bu yıl gurbetçi sezonunda istedikleri gibi satış
yapamadıklarından şikayetçi. Tarihi Kayseri Kalesi arkasında bulunan pastırmacılar, bu
sene gurbetçi sezonundan oldukça umutlu olduklarını ancak sezon sonunda bu
umutlarının hüsrana dönüştüğünü bildirdi. Pastırmacı Cevdet Öz, yaşanan kriz sonrasında
gurbetçilerin satışları artırmasını beklediklerini söyleyerek, “Bu sene gurbetçi sezonu,
geçtiğimiz yıllardaki gibi canlı ve hareketli geçmedi. Geçtiğimiz yıl 1 kilo pastırma alan
gurbetçi bu yıl yarım kilo ile yetindi veya hiç almadı. Bu nedenle gurbetçi sezonunda
beklediğimiz gibi bir satış yapamadık. Tüm esnaf gurbetçi sezonunu dört gözle
bekliyordu” diye konuştu. Gurbetçi sezonunun bitmesi sonrasında Ramazan ayının
başladığına dikkat çeken Öz, “Ramazanın bereketine güveniyoruz. Ramazan ayı içinde
sucuk içi satışlarının artmasını bekliyoruz. Đnşallah Ramazan ayında beklediğimiz satışları
yapabiliriz” dedi.
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Takma kaynak saçlar moda oldu
Bayanlar gerçek saçların yerine kaynak saçları tercih etmeye başladı
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Bayanlar gerçek saçların yerine kaynak saçları tercih etmeye başladı. Kaynak saçlar
moda oldu.
Bayanlar artık kendi saçları yerine başka bayanların saclarından elde edilmiş kaynak
saçlara ilgi gösteriyor. Kendi saçlarının yıpranmasını istemeyen, saçları kolay uzamayan,
sacları seyrek olan bayanlar kaynak saçları tercih ediyor.
Kaynak saçların çok ilgi gördüğünü söyleyen Kuaför Funda Mısır, "Artık gerçek saçların
yerini kaynak saçlar aldı. Bayanlar artık, bu saçlara ilgi gösteriyor. Çünkü, kendi
saçlarının yıpranmasını istemiyorlar. Ayrıca, saçları geç uzayan bayanlarda çok tercih
ediyor. Bu kaynak saçlar, normal saçı 60 santim daha uzun gösteriyor. Seyrek saçlı
bayanlarda kaynak saçlarını tercih ediyor" dedi.
GERÇEK SAÇTAN FARKI YOK
Saç diplerine silikonlu boncuklarla tutturulan kaynak saçların kullanımının kolay olduğunu
belirten Mısır, "Bu saçların gerçek saçlardan farkı yok. Saç diplerine tutturulmuş kaynak
saçlar kolay kolay çıkmaz. Đstediğiniz gibi kullanabilirsiziniz. Rahatlıkla banyo
yapabilirsiniz, boyatabilirsiniz, fön çekebilirsiniz. Hiçbir bozulma olmaz. Bu saçlar, gerçek
saçlardan elde edildiği için bir yıpranma olmaz. Bakımı da kolaydır. Kaynak saç kullanan
insanların 2 ayda bir bakım için gelmeleri gerekir. Saç diplere çekilir, boncuklar değişir ve
kelatinler değişir. Bu kaynak saçlar gerçek saçları dökmez. Silikonlu boncuk kullanılırsa
dökülme olmaz, aksi takdirde dökülmeler olabilir" şeklinde konuştu.
AVUKATLAR VE MĐMARLAR TERCĐH EDĐYOR
Kaynak saçları en çok avukatların ve mimarların tercih ettiğini ifade eden Mısır, "En çok
avukatlar, mimarlar ve öğretmenler geliyor. Tüm meslek dallarından gelenler var. Bu
meslek grubundaki bayanlar daha çok taktırıyorlar. Biz, bu saçları Đzmir'den getirtiyoruz.
Tane hesabı takıyoruz. Tanesini 3 TL'den satıyoruz. Normal bir saç için 100 adet
gerekiyor. Buda 500 TL'ye mal oluyor. 350- 600 arası değişiyor fiyatlar. Kaynak saçlar
her yerde ve her kuaförde yok. Büyük kuaförlerde bulunabiliyor" dedi.
Satışlardan memnun oluklarını belirten Mısır, "Haftada 5 tane kaynak saç takıyoruz.
Ramazanın gelmesi satışlarımızı etkiledi. Đnsanların kuaföre gelecek pek zamanları
olmuyor. Buda bizim satışlarımızı düşürüyor. Normal de iyi satıyoruz. Önceden postişler
çok satılırdı. Ama kaynak saçlar çıkalı postişlerde satılmaz oldu. Bu kaynak saçları,

bayanların gerçek saçlarının aralarına silikonlu boncuklar ile tutturuyoruz. Boncuklar
saçlarda belli olmayacak şeklide tutturuluyor. Kendi saçınızdan 60 santim daha uzun bir
saçınız oluyor. Kaynak saçlar çıkmıyor. Çıkartmak isteyenlerin yeniden kuaföre gelmeleri
gerekiyor. 150 adet kaynak saçı yarım saatte takıyoruz. Son zamanlarda gördüm ki,
bayanlar kendi saçlarını kullanmak yerine kaynak saçları daha çok kullanmak istiyor.
Saçları hem canlı görünüyor hem de uzun görünüyor. Kısa saçlıların artık saçlarının
uzamasını bekleme gibi bir derdi kalmadı" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7758
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Vatandaş parklara akın etti!
Oruç tutan vatandaşlar sıcaklardan bunalınca serinlemek için çeşitli çözüm yolları aradı.
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Ramazan ayın gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşlar sıcaklardan bunalınca serinlemek
için çeşitli çözüm yolları aradı.
Ramazan ayında bunaltıcı sıcaklara dayanamayan vatandaşların bazıları parkta oturmayı
seçerken kimisi ağaç altında uyumayı tercih etti. Sıcaktan bunalan çocuklar ise
serinlemek için havuza girmeyi tercih etti. Mimarsinan Parkı'ndaki havuza giren çocuklar,
yapılan tüm uyarılara aldırmadan yüzmeye devam etti. Doyasıya yüzen çocuklar, sıcaktan
çok bunaldıklarını belirterek, "Havalar çok sıcak. Yanıyoruz. Serinlemek için başka
yapacak bir şey yok. Havuza girerek birazda olsa ferahlıyoruz" diye konuştu.
Ağaç altında yatan vatandaşlar ise, "Ramazan ayındayız. Oruç tutuyoruz. Güneş altında
oruç tutmak çok zoroluyor. Bunaltıcı sıcaklara dayanmak kolay değil. Güneşten kaçmak
için serin yerleri tercih ediyoruz. Ağaç altında uyuyarak vakit geçiriyoruz" şeklinde
konuştu.
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Toplu sözleşme masasına gelin!
Kayseri KESK üyeleri, hükümete toplu sözleşme çağrısında bulundu
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Kayseri KESK üyeleri, hükümete toplu sözleşme çağrısında bulundu. Kayseri KESK Şube
Başkanı Sedat Ünsal, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Sivas Caddesi'nde düzenlenen eylemde konuşan KESK Şube Başkanı Sedat Ünsal,
hükümetin kamu emekçileri sendikalarını yıllardır toplu görüşmelere zorladıklarını
belirterek, "Toplu görüşme yalanına artık halk da, kamu emekçileri de inanmamaktadır.
Hükümetin bu yaklaşımına payanda olan yandaş sendikal anlayışlar kamu emekçilerinin
mücadelesi önünde bir engel haline gelmiştir" dedi.
Đktidarı, ücretlerine ve sosyal haklarına el uzatmakla suçlayan Ünsal, "657 sayılı yasada
yapacağı değişikliklerle kamu emekçilerinin iş güvencesini yok etmek istiyor. KESK olarak
657 sayılı Kanunda yapılması düşünülen değişiklikleri çalışma barışını kökten
dinamitleyecek bir girişim olarak görüyoruz. Kamu emekçileri, kamu hizmetlerinin
piyasalaşmasını kabul etmeyecektir. Bir illüzyondan oluşan toplu görüşme anlayışını terk
edin. Toplu sözleşme masasına gelin. Sendikaları engellemeye, baskıyla yıldırma
operasyonlarıyla sendikaların üzerine gitmekten vazgeçin" şeklinde konuştu.
Küresel sermayenin belirlediği mali koşullarla çalışmak istemediklerini kaydeden Ünsal,
"Đnsanca yaşanacak bir ücret istiyoruz. Yoksulluğa, işsizliğe, açlığa, hayat pahalılığına,
güvencesiz, esnek ve performansa dayalı çalışma koşullarına ve anti demokratik
yöntemlere karşı toplu sözleşme hemen şimdi diyoruz. Baskı, sürgün, tutuklamalar ve
göreve son vermeler durdurulmalı, tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. AK
Partinin hazırladığı anayasa paketi yerine, evrensel değerlere uyumlu bir anaysa
hazırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
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