KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
06.08.2012–12.08.2012
Havaalanında skandal uygulama
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve beraberindeki heyet, güvenlik görevlilerinin hukuk dışı saldırısına maruz kaldı.
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Nevşehir Kozaklı’da yapılan Đcmal Dergisi Gençlik Toplantısı’na katıldıktan sonra Đstanbul’a gitmek
üzere Kayseri Havaalanı’na gelen Haydar Baş ve beraberindekiler, güvenlik kontrolünden geçirilirken
tam bir taciz ve tahrikle karşılaştı. Heyetteki 7 yaşındaki çocuklar dahil defalarca cihazdan geçirildi ve
tepeden tırnağa aramaya tabi tutuldu. Ardından bu da yetmezmiş gibi bayanlara karşı da “rutin dışı bir
uygulama” yapıldı. Heyette bulunan hukukçu ve Yeni Mesaj gazetesi yazarı Sinem Karadaş, birkaç
kez kez x ray cihazından geçirildi. Üzerindeki ziynet eşyalarının çıkartılması istenince görevlilere
“bunun yanlış bir uygulama olduğunu, ellerindeki cihazla arama yapılmasının daha uygun olacağını,
defalarca seyahat yapan bir yolcu olarak prosedürü çok iyi bildiğini” ifade etti. Bayan güvenlik
görevlisinin “Đşimi bana sen mi öğreteceksin?” diye bağırması üzerine erkek görevliler de olaya
müdahil oldu. Büyük edepsizlik Bu esnada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş da, xray cihazından geçerken benzer bir muameleye maruz kaldı. Güvenlik görevlileri belindeki
rahatsızlıktan dolayı baston kullanan Prof. Dr. Haydar Baş’a saygısızca hareketlerde bulundular.
Herkesin tanıdığı bir siyasi partinin genel başkanına karşı nezaketsiz ve saygısızca davranış
karşısında salonda bulunan yolcular da tepki gösterdi. Meydana gelen karışıklığı bahane eden
polisler, Haydar Baş başta olmak üzere beraberindeki yolcuları salondan dışarı çıkarttılar ve uçağa
binmelerine engel oldular. 10-15 polisin anında olay yerine gelmesi ise şaşkınlık yarattı. Emniyet
görevlileri ve özel güvenlik elemanlarının Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve
yanındaki 40 kişilik heyete yaptığı rutin dışı ve ideolojik muamele Kayseri Havaalanı için bir utanç
manzarası olarak hafızalara kazındı. Olay karşısında BTP Genel Merkezi’nce yapılan açıklamada da
olay şiddetle kınandı ve olaya sebebiyet verenler hakkında hukuki haklarının sonuna kadar aranacağı
vurgulandı. BTP’nin açıklamasında şöyle denildi: “Bugüne kadar yüzlerce kez değişik noktalarda uçuş
gerçekleştiren Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ve yanındaki danışman ve uzman
kadrosuna karşı takınılan bu tavır hiçbir havaalanında rastlanılmayan bir uygulamadır. Hukuki ve fiili
dayanağı yoktur. Anayasa ile güvence altına alınmış olan seyahat özgürlüğün engellenmesi açık bir
insan hakları ihlalidir.”
Kaynak:Yenimesaj Gazetesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11529
Erişim Tarihi: 10.08.2012

Đhracat rakamları açıklandı!
Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Đlk altı aylık Đhracat rakamlarını açıkladı.
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Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Đlk altı aylık Đhracat rakamlarını açıkladı.Müdürlükten
yapılan detaylı açıklamla ise şöyle; ''Bilindiği üzere ilimizden yurt dışına hayvansal ve Bitkisel ürün
ihraç edilmekte ve bu durum ülke ve ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle ilimizden
yapılan Hayvansal ürünlerin ihracatında ciddi artışlar gözlemlenmektedir.
Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2012 yılının ilk 6 ayında Irak başta olmak üzere
Gürcistan ve Türkmenistan’a 147.531.560 adet (420 Tır)Yumurta, 1.865.360 kg.(81 Tır) Tavuk eti,
24.688 kg. (1 Tır) sucuk,salam,sosis, 32.116 kg.( 2 Tır) yoğurt,süt, tereyağı vb olmak üzere 503 Tır
Hayvansal ürün ihracaatı işlemi gerçekleştirilmiştir.
2012yılı rakamlarına göre yumurta ihracaatımızın (2011 Yılı -305.186.782) seyri aynı gitmekte olup,
piliç eti ihracatımız (2011- 1.429.491 kg) da 2012 yılı ilk altı ayında yaklaşık %100 lük bir artış söz
konusudur.
Đlimizden 2012yılı ilk altı ayında füme, taze işlenmiş ve dondurulmuş olarak Almanya,
Hollanda,Polonya ve Avusturya olmak üzere 2000 ton alabalık ihracatı gerçekleştirilmiştir.2011 yılında
ilimizde yapılan balık ihracatı 3400 ton idi.
Đlimizden 6728 ton çeşitli Bitkisel gıda(UnMamuller 2190 ton,şekerli mamuller,680.5 ton meyve
suyu,1961.5 ton bitkisel margarin 1483 ton, diğer gıda maddeleri413 ton) ABD başta olmak üzere 20
değişik ülkelere ihracatı gerçekleştirilmiştir''
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11531
Erişim Tarihi: 10.08.2012

Üstün Bilge Erciyesspor'da!
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kızılcahamamspor'un genç golcüsü Üstün Bilgi ile Erciyesspor 3
yıllık anlaşma sağladı.
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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kızılcahamamspor'un genç golcüsü Üstün Bilgi ile
Erciyesspor 3 yıllık anlaşma sağladı.

Üstün BĐLGĐN;Bursaspor'da futbola başladı ve sezon başında Kızılcahamamspor'a transfer oldu. 2013
yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam eden oyuncuyu başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere TFF
1. takımları da takibine almış durumda.
Üstün, Spor Toto 3. Lig'de 94 maçta 37 gole imza atarken, A2 Lig'inde ise 26 maçta 5 kez fileleri
havalandırdı.
Üstün ayrıca geçtiğmiz sezon TFF 2.Lig gol kralı olmuş ve Türkiye liglerinde BURAK YILMAZ dan
sonra en çok gol atan 2. futbolcu olmuştur.
Kaynak/Kayseri Erciyesspor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11532
Erişim Tarihi: 10.08.2012

Haseki Anadolu Harikalar Diyarını gezdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de sosyal ve kültürel hayata renk katacak Anadolu
Harikalar Diyarı Projesi'nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de sosyal ve kültürel hayata renk katacak
Anadolu Harikalar Diyarı Projesi'nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden
bilgiler aldı.
Belediye yetkilileri ile projenin uygulandığı Cırgalan Bölgesi'ne giden Başkan Özhaseki, burada
eğlence ve oyun parkı, su kayağı parkı, hayvanat bahçesi, spor alanları ve sosyal tesis ile yapımında
büyük aşama kaydedilen buz pateni pistinde devam eden inşaatları gezdi.
Đncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özhaseki, yıllardır Kayseri'de yapılması
zorunlu olan bazı altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Bütün bu altyapı
ve üstyapı hizmetleri bittikten sonra artık Kayseri'de keyifli projelerin zamanı geldi. Bundan sonra
Kayseri'de yapılacak bütün projeler, keyifli, zevk alacağımız projelerdir. Kültür-sanat projeleridir,
eğlence projeleridir. Đşte şuan onların birisinin içerisindeyiz" dedi.
"KAYSERĐ, BURADAN NEFES ALACAK"
Anadolu Harikalar Diyarı Projesi'nin oldukça büyük ve Kayseri için önemli bir proje olduğunu belirten
Başkan Özhaseki, "Anadolu Harikalar Diyarı, Kayseri'nin nefes alacağı bir yer olacak. Yaklaşık 700
dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak proje, içerisinde 10 ayrı etkinliği barındıracak. Dünyanın pek
çok yerinde bulunan ve eğlence dünyası olarak adlandırılan mekânlardaki gibi burada da heyecanlı
aktivitelerin yer alacağı eğlence ve oyun parkı, buz pateni pisti, su kayağı parkı, hayvanat bahçesi,
lazer oyun merkezi ve bilim merkezinin olacağı yerler inşa ediliyor. Bu proje neredeyse 150-200 milyon
lirayı bulacak bir proje. Belediye olarak buraya bu paranın büyük bir kısmını yatırıyoruz. Öyle ümit
ediyorum ki bir sene sonra burada bir açılış yapacağız. Kayseri'de herkes buraya gelecek. Burada
vakit geçirmek isteyecek. Aileler burada nefes alacaklar diye düşünüyorum. Đsteyen burada spor
yapacak, isteyen kültürel faaliyetlere katılacak, isteyen hayvanat bahçesini gezecek, isteyen
dinlenecek, keyif yapacak. Đnşaatlar bütün hızıyla sürüyor. Belki burada şuanda 50 yerde çalışma var.
Đnşallah Kayserimizin nefes alacağı en güzel mekan burada doğuyor" diye konuştu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11533
Erişim Tarihi: 10.08.2012

