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2 ölü, 3 yaralı !
Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişide yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2
kişi yaşamını yitirirken, 3 kişide yaralandı.
Đlk kaza, Yahyalı ilçesinde yaşandı. Mustafa A. (71)
yönetimindeki 38 D 0899 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle 25 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası ağır yaralanan
Mustafa A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer kaza ise, Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Kavşağı'nda meydana geldi. Đbrahim Y.
yönetimindeki 06 BN 5916 plakalı otomobil, Ahmet D. (16) yönetimindeki plakasız
motosiklet ile çarpıştı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet D. olay yerinde can
verirken, diğer otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Caddesi ile Tuna Caddesi Kavşağında
meydana gelen kazada ise, M.P. idaresindeki 38 HC 475 plakalı otomobil, 38 H 0573
plakalı motosiklet sürücüsü E.M.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu,
Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 283. sokakta R.C. yönetimindeki 38 VZ 477
plakalı otomobil, A.Ü. isimli yayaya çarptı. Yaralanan A.Ü. hastaneye kaldırılarak tedavi
altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan 4 ayrı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Eğitime hayırsever desteği
Hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan 200 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci Pansiyonu'nun
protokolü imzalandı
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Kayseri'de hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan 200 öğrenci kapasiteli Kız
Öğrenci Pansiyonu'nun protokolü imzalandı.
Vali Mevlüt Bilici'nin makamında gerçekleştirilen imza törenine AK Parti Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel ve hayırsever iş adamı Đbrahim Kaptan katıldı.
Vali Mevlüt Bilici yaptığı açıklamada, Eğitime Yüzde Yüz destek Kampanyası kapsamında
hayırsever iş adamlarının katkılarının sürdüğünü belirterek, “Yıllarca gurbette yaşamış ve
alın teri dökerek para kazanmış olan Đbrahim Kaptan, doğduğu topraklara 200 öğrenci
kapasiteli Kız Öğrenci Pansiyonu yaptıracak” dedi. Eğitime yapılan katkıların önemli
olduğunu vurgulayan Vali Mevlüt Bilici, “Özellikle kırsal kesimlerin kalkınmasında eğitimin
büyük önemi var. Kız çocuklarının okuması için pansiyonlar büyük önem taşıyor. Gelişmiş
ülkelerin seviyesine ulaşmak için kırsal alandaki insanların da okuması lazım. Özellikle kız
çocuklarının okuması lazım” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, yapılan hayırın ilçe halkı için büyük bir
fırsat olduğunu bildirdi.
Hayırsever iş adamı Đbrahim Kaptan, yıllarca gurbette çalıştığını belirterek, “Yapılacak
olan pansiyona karım Şerife ve benim adımın verilmesini istiyorum” dedi.
Konuşmaların ardından, 200 öğrenci kapasiteli Şerife ve Đbrahim Kaptan Kız Öğrenci
Yurdu'nun protokolü imzalandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7765
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Kayseri sağlıkta da öncü oluyor
Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesine Medikal Oksijen Üretim Tesisi
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Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Demirel,
kurulan Medikal Oksijen Üretim Tesisi ile hastanenin oksijen ihtiyacını karşılayacaklarını
bildirdi.
Hastane bünyesinde 300 bin TL harcayarak tesisi kurduklarını bildiren Başhekim Mustafa
Demirel, “Bu tesis, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler içinde 4. tesis. Bu tesisin hizmete
girmesiyle birlikte, hastanemiz ihtiyacı olan oksijeni kendisi üretiyor” diye konuştu. Nuh
Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde günlük 100 oksijen tüpünün kullanıldığını
söyleyen Başhekim Demirel, “Yaklaşık 300 bin TL'ye kurduğumuz tesis 2 yıl gibi kısa bir
sürede kendisini amorti etmiş olacak. Oksijen bizim hastanemiz için çok önemli. Özellikle
akciğer hastalarının tedavisinde vazgeçilmezimiz durumunda. Hastaların hava yollarının
açılmasında büyük fayda sağlıyor. Daha önceleri kullandığımız tüplerde sürekli sorunlar
çıkıyordu. Bazen hastalarımız oksijensiz kalıyordu şimdi bu sıkıntıların hepsi bitiyor” dedi.
Tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından da incelendiğini bildiren Başhekim Mustafa Demirel,
“Bu tesisi Erzurum, Aksaray, Trabzon gibi illerde kurmak isteyen heyetler de gelerek
inceliyor. Kayseri bu konuda bir öncü durumuna geldi” ifadesinde bulundu.
Medikal Oksijen Üretim Tesisi'nde çalışan teknisyen Birol Şan tesis hakkında bilgi vererek,

“Bu sistem, dışarıdaki temiz havayı içine alarak oksijeni 4 derece sıcaklığa kadar indiriyor.
Daha sonra tanklara gönderiyor. Tanklarda depolanan oksijenlerin seviyesi bilgisayarlar
vasıtasıyla tespit ediliyor. Bu tesis hastanemizin bütün oksijen ihtiyacını rahatlıkla
karşılıyor” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7766
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En büyük sorun işsizlik
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci ekonomiyi değerlendirdi
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, 2.6 puan düşüşle yüzde 11
olan işsizlik oranları ile ilgili değerlendirme yaptı. Kilci, “Bu düşüş sürdürülebilir istikrara
dönüştürülmeli” dedi.
Đşsizlik oranı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 puan gerileyerek yüzde 11
olarak açıklandı. Rakamların açıklanması sonrasında bir değerlendirme yapan Kayseri
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Hasan Ali Kilci, “Bu konuda gerçekten bir iyileşme var ve biz
bu iyileşmeden dolayı mutluyuz” dedi.
Đşsizlik oranlarını açıklayan TÜĐK'in rakamları arasında fark bulunduğunu bildiren KTO
Başkanı Kilci, “TÜĐK bu işi iyi yapmıyor. TÜĐK sürekli olarak, iki dönem sonra verdiği
rakamları revize etmek zorunda kalıyor. Açıklanan yüzde 11'lik oran doğru değil, asıl
rakamlar yüzde 12.5 civarında olmalı. Çünkü geçtiğimiz dönemde yatırım ve yeni
istihdam alanları oluşturulmadı. Sadece inşaat sektöründe bir hareketlenme oldu ve bir
kısım işsizlere merhem oldu. Bu rakamları yıl sonunda görmek lazım” diye konuştu.
Başkan Kilci, “Đşsizlik oranlarındaki 2.6'lık düşüş sürdürülebilir istikrara dönüştürülmeli.
Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri işsizlik problemidir. Bu işsizlik problemi
gündeme geldiğinde hepimizin ciğeri yanıyor. Hepimizin ciğeri acıyor. Türkiye'de tabiki
çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların yanında işsizlik sıkıntısı çok önde olmalı. Türkiye'nin
lüzumsuz gündemlerle işgal edilmesi hiç doğru değil. Evet, referandum da olacak başka
çalışmalar da olacak. Devlette devamlılık esastır ama suni gündemler yaratarak ülkenin
sıkıntılarından biraz uzaklaşmak doğru değil. Hepimiz iyi niyetlerle elimizden gele bütün
gayreti ortaya koymalıyız. Ama hepimiz bilmeliyiz ki, Türkiye'nin en büyük problemi siyasi
çalkantıların dışında işsizliktir. Bu konuda gayret sarf edilmesi lazım” ifadesinde bulundu.
- KTO REKORTMENLERĐ ÖDÜLLENDĐRECEK
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve
ihracat rekortmenlerinin düzenlenecek olan bir törenle ödüllendirileceği bildirildi.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, tören ile ilgili olarak
hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, “20 Ağustos günü bir iftar yemeği
vereceğiz. Đftar sonrasında ise Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve ihracat rekortmenlerine
ödül vereceğiz. Dönemin Valisi Nihat Canpolat zamanında bir karar alınmıştı ve iftar

yemeklerine verilen paralar yardıma muhtaç olanlara veriliyordu. Bu gelenek halen
devam ediyor. Ancak biz rekortmenleri ödüllendirmek için böyle bir gece düzenlediğimiz
için iftar yemeği de vermeyi uygun gördük” diye konuştu.
Başkan Kilci, 20 Ağustos günü düzenlenecek olan törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız'ın da katılacağını bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7767
Erişim Tarihi: 17.08.2010

Tinerciler birbirini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen iki genç, çıkan tartışmada birbirlerini bıçakla yaraladı
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Kayseri'de madde bağımlısı olduğu ileri sürülen iki genç, çıkan tartışmada birbirlerini
bıçakla yaraladı.
Olay, Merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı
olduğu iddia edilen S.D.(18) ile Đ.S. (18) isimli iki arkadaş arasında belirlenemeyen
sebepten dolayı tartışma çıktı. Şahıslar, üzerlerinde bulunan bıçaklarla birbirlerini tehdit
etmeye başladı. Vatandaşların uyarılarını dikkate almayan Serdar D. ve Đbrahim S.,
birbirlerini darp ederek bıçakla yaraladı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılan şahıslar, tedavilerinin ardından polis ekiplerine ifade verdi. Polis, olayla ilgili
soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7768
Erişim Tarihi: 17.08.2010

Bu da Fakir Gençleri Evlendirme Derneği !
Fakir Gençleri Evlendirme ve Aileleri Koruma Derneği, muhtaç olan ailelere zekat iaşe yardımı
yapıyor
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Fakir Gençleri Evlendirme ve Aileleri Koruma Derneği, muhtaç olan ailelere zekat iaşe
yardımı yapıyor.
Fakir Gençleri Evlendirme ve Aileleri Koruma Derneği Temsilcisi Ramazan Đlkaya,
evlendirdikleri fakir gençlere ramazan ayında iaşe yardımı yaptıklarını belirterek, "Biz
genelde fakir ve düşkün gençleri evlendiririz. Onlara elimizden geldiği kadar yardım
yaparız. Ramazanda da onları ihmal etmiyoruz. Durumu iyi olmayan fakir ailelere yardım
yapıyoruz. Ama, bizim dernekte adı olan, kaydı bulunan ve bizim evlendirdiğimiz gençlere
yardım ediyoruz. Kayseri'ye Türkiye'nin birçok yerinden gelip yerleşen insanlar var. Biz,
ırk, din ayrımı yapmadan herkese yardım ediyoruz. Kimseyi geri göndermemeye
çalışıyoruz. Derneğimizde ismi olan herkese yardım ediyoruz. Yiyecek yardımında
bulunuyoruz" dedi.
Hiçbir yerden destek almadıklarını ifade eden Đlkaya, "Biz ne belediyeden, ne valilikten ne
de resmi bir kurumdan maddi destek almıyoruz. Kendi cebimizden karşılıyoruz. Tüm
masrafları kendimiz veriyoruz. Đşadamı Đsmail Cıngıllıoğlu başkanımızdır. Onun ve kendi
akrabalarımın yardımıyla bu dernek ayakta duruyor. Zekat iaşesi dağıtıyoruz. Günde en
az 10 aileye yardım veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7769
Erişim Tarihi: 17.08.2010

Kayseri Đ.B.B. deplasmanında
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Aytekin Durmaz
yönetecek
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Kayserispor karşılaşmasını hakem Aytekin Durmaz yönetecek.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7770
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8.kattan düşen çocuk öldü
5 yaşındaki kız çocuğu, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek feci şekilde öldü
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Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğu, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek feci şekilde
öldü. Olay, merkez Kocasinan ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi Fatih caddesi üzerinde
bulunan Hilal apartmanında meydana geldi. 5 yaşındaki Zeynep Tokat, 8. kattaki
evlerinde dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Olayın ardından gurbetçi bir
vatandaş durumu görerek 8. kattan düşen küçük Zeynep'i şahsi otomobili ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan
bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7772
Erişim Tarihi: 18.08.2010

Miting öncesi paket rüşveti iddiası
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, AKP hükümetinin referanduma 'evet' denilmesi için yaptığı
çalışmaları eleştirdi
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MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, AK Parti hükümetinin referanduma 'evet' denilmesi
için yaptığı çalışmaları eleştirdi.
AK Parti'nin sekiz yıldan beri ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini ifade eden Korkmaz,
AK Parti'nin halkı referanduma kilitlemesinden yakınarak, "Ekonomi, işsizlik, dış politika,
terör, milli meseleler, unutuldu.Halkın açlığı, yoksulluğu dağıtılan iaşe paketi ve
kömürlerle susturuluyor, Aldığımız bilgilere göre miting öncesi paket rüşveti
dağıtılıyormuş. Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi ilimizde de bakanlar karargah
kurdu, 'evet' çıkartmak için bütün devlet imkanlarını seferber ediyorlar, devlet kurumları

adeta arka bahçeleri oldu. Hastane, adliye ve sulama kanalları unutuldu. Şimdi 'evet'
temelleri atıyoruz. Bakan ve vekiller Kayseri'yi çarşı, pazar dolaşıp 'evet' çıkmazı için halkı
ikna etmeye çalışıyorlar. Ama bu uğraşlar boşuna. Çünkü bu anayasa paketi dağıttığınız
iaşe paketine benzemez. Diyanet işleri başkanlığı açıklama yapıyor; memur zekat alabilir
diye, başbakan ise havuzlu villa derdinde. Bu ayıp size yeter" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7773
Erişim Tarihi: 18.08.2010

Kayseri 3.dereceden deprem bölgesi
17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 11. yıldönümü
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Marmara Depreminin 11. yıldönümü sebebiyle mesaj yayınlayan Jeoloji Mühendisleri
Odası (JMO) Đl Temsilcisi Adnan Evsen, "Kayseri'nin 3.dereceden deprem kuşağı içinde
olduğunu söyledi.
Bundan 11 yıl önce ülkeyi yasa boğan Marmara Depremini hatırlatan JMO Đl Temsilcisi
Adnan Evsen, "11 yıl önce Kocaeli- Gölcük'te 7,4 Richter büyüklüğündeki deprem
hepimizi yasa boğdu. Bu deprem ilk deprem değildi. Sonuncusu da olmayacak. 1939
yılında Erzincan Depremi ile başlayan sarsıntılar 1999 Marmara Depremine kadar belli
aralıklarla devam etmiştir. Binlerce insanımız depremi canıyla öderken, binlercesi de
malıyla ödemiştir. Son yüzyılda resmi rakamlara göre 100 bin civarında vatandaşımız
hayatını kaybetmiştir. Türkiye'nin son yüzyılda meydana gelen en büyük depremleri,
1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremleridir" şeklinde konuştu.
Depremlerin bu kadar çok can kaybına sebep olmasının en önemli nedeninin kaçak
yapılar olduğunu belirten Evsen, " Standartlara uygun olamayan binalar ve daha ucuza
mal edilmek için malzemeden ve emekten kaçan yatırımcılar, mimarlar-mühendisler,
yerel yönetimler ve müteahhitler hedef tahtası olarak gösterilmektedir. Bütün
olumsuzluklara rağmen 1999 Marmara Depreminden sonra tüm Türkiye'de geçerli olmak
üzere deprem yönetmenliği çıkarılmıştır. Yönetmenlikle birlikte zorunlu deprem sigortası,
yapı denetim kurumları gibi birtakım düzenlemeler getirilmiş olsa da, yeni binaların hala
yürürlükte bulunan yönetmeliklere tam uygun olarak inşa edilmemektedir" ifadelerini
kullandı.
Kayseri zemininin Marmara Bölgesi zemininden farklı olmadığını kaydeden Evsen, "Yer altı
su seviyesi yüksek ve birçok yerde yapı temeli ile temas halindedir. Ayrıca bazı semtlerde
turba ve batak balçık türü zeminlerin varlığı bu alanlarında imara açık olduğu da
malumdur. Kayseri 3. dereceden deprem kuşağı içindedir. Kayseri kentini etkisi altına
alan Ecemiş fayı 6,0 Richter büyüklüğünde deprem üretebilme kapasitesine sahip aktif bir
faydır. Bundan sonraki yıllarda deprem oluşturmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7774
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Kayseri'den süper başlangıç
Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Đstanbul B.B.'yi 2-0 mağlup etti
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STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Aytekin Durmaz xx, Muharrem Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx
ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: Hasagiç xx, Cihan x (R?zvan dk. 67 x),
Metin x, Mehmet xx, Ekrem x, Mahmut x, Zeki x (Hasan Ali Durtuluk dk. 75 x), Holmen
x, ?brahim Ak?n xx, Tevfik x (Tum dk. 63 x), ?skender xx
YEDEKLER: O?uzhan, Can, Abdülkadir Kayal?, Gökhan Süzen
TEKNĐK DĐREKTÖR: Abdullah Avcı
KAYSERĐSPOR: Hamidou xx, Hamza xx, Serdar xx, Amisulashvili xx, Hasan Ali
Kald?r?m x, Mehmet Eren xx, Selim x, Moritz xx, Abdullah x (Gehre dk. 74 xxx), Cangele
xxx (Furkan dk. 88 ?), Troisi xx (Semih dk. 90+2 ?)
YEDEKLER: Gökhan De?irmenci, Abdülkadir Özgen, Savaº, Volkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: ªota Arveladze
GOLLER: Cangele (dk. 66), Gehre (dk. 82) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Amisulashvili, Hamza (Kayserispor), Mahmut, Metin (?stanbul
Büyükºehir Belediyespor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7775
Erişim Tarihi: 18.08.2010

Şota ve ekibi ilk sınavda umut verdi
Đstanbul B.B'yi 2-0 yenen Kayserispor 1. hafta maçları sonrasında Lider Fenerbahçe'den sonra 2.
sıraya yerleşti
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Đstanbul Büyükşehir
Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota
Arveladze, maçın ilk 20 dakikasında zorlandıklarını söyleyerek, "Daha sonrasında
toparladık. Đkinci yarıda daha iyi futbol oynadık. Pozisyonlara girdik ve 2 gol bulduk. Đlk
maçlar zor olur. Đyi oynadık ve 3 puan aldık" dedi.
Kayserisporlu oyuncu Abdullah Durak, teknik direktör Şota Arveladze'yi tebrik ederek,
"Đlk maçta deplasmanda galip gelmek bizim için çok önemliydi. Kötü başlamamıza
rağmen pozisyonlar bulduk. Bu bizim iyi takım olduğumuzu gösterir. Đkinci yarıda golleri
bulduk ve maçtan galip ayrıldık" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkadir Özgen, maça iyi başlayamadıklarını ifade ederek,
"Karşılaşmanın ikinci yarısında çok iyi oynadık. Takım olduğumuz zaman iyi futbol
oynuyoruz. Sezon ilerledikçe daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.
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PKK evet dedi !
Yeniçağ Gazetesinden dikkat çekici manşet
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Terör örgütünü Đmralı’dan yönetmeyi sürdüren bebek katili BDP’nin ‘boykot’undan daha
etkin destek için devreye girdi
AKP, ABD, AB ve PKK aynı safta
SöylemlerĐ daha önce de sık sık örtüşen AKP ve terör örgütü PKK, referandum için de
aynı çizgide buluştu. Sıkı ’evet’çi ABD ve AB’nin ardından AKP’ye açık destek veren terör
örgütünün Đmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla ’evet’ için adeta
kampanya başlattı.
Sözde boykot yerine aktif destek!
DTP’nin kapatıldığı dönem ’sine-i millet’ konuşulurken “Doğru Meclis’e!” diyerek BDP’ye
grup kurduran ve partiyi de yönettiğini gösteren Öcalan, AKP’nin önünü açmak için alınan
sözde boykot kararını da iptal etti ve “Halkımız özgür. Referandum sonrası duruma
bakarız” açıklaması yaptı.
‘BM formülü’ için sıkı çalışma var
Sözde eylemsizliğin ardında yatan ’BM eliyle özerklik’projesi için de sesler yükselmeye
başladı. Eski DTP’li Ahmet Türk, “Irak ve Afganistan’da iç çatışmalar yüzünden BM
devreye girdi. Burada da arabulucu olabilir” derken, PKK elebaşılarından Remzi Kartal da

projeye destek (!) açıkladı.
‘Öcalan Hoca’dan 15 Ağustos vaazı!
Sonunda bu da oldu ve bebek katili Öcalan’ın yıllar önce ‘15 Ağustos’la ilgili bir konuşması
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki bir cami hoparlöründen yayınlandı.
Cami önünde olaylar çıktı, jandarma vatandaşları havaya ateş açarak dağıttı. Olayla ilgili
soruşturma açıldı.
Haber: Önsel ÜNAL
PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla yaptığı haftalık görüşmede PKK’nın
duyurduğu sözde eylemsizlik kararını desteklediğini söyledi. 12 eylüldeki Anayasa
referandumuyla ilgili de açıklamalar yapan Öcalan, “Halkımız son güne kadar tartışsın,
gelişmeleri izleyip ona göre kararını versin” dedi. Avukatlarıyla görüşen teröristbaşı,
BDP’nin aldığı ’referandumda boykot’ kararının esnetilebileceğine dair imalarda bulundu.
Tavır almalıyız
Öcalan şunları söyledi: “Referandum meselesi önemli bir konu. Bilindiği gibi bu anayasa
paketinde Kürtleri doğrudan ilgilendiren bir husus yoktur; Kürt meselesi adeta yok
sayılmıştır. Halkımız da konuyu her türlü tartışmada serbesttir. Bu düzenlemeler AKP’nin
kendi hegemonyasını kurabilme ihtimalinin önünü açıyor. Bunu görüp bu tuzağa da
düşmemek gerekiyor. Halkımız da son güne kadar tartışsın, gözlem yapsın. Buna göre
kendi kararlarını versin, eğilimlerini olgunlaştırsın. Biz biliyoruz ki, ” evet “ diyen taraf,
Đslamcı milliyetçi kesimdir. Ama karşılarındakiler de ulusalcı milliyetçilerdir. Ama biz bu
demokratik gelişmelere göre demokratik bir tavır almalıyız.” Teröristbaşı Öcalan bu
sözleriyle, referandumda ’evet’verilmesi çağrısında bulundu.
Herkes iyi değerlendirsin
PKK’nın referanduma kadar bekleyeceğini ve hükümetin tavrına bakacağını belirten
teröristbaşı Öcalan, “Bu eylemsizlik süreci AKP’nin ne kadar samimi olup olmadığını açığa
çıkaracak. Eylemsizliğe karşı ordunun tavrı da belli olacak. Bu sürenin sonuna doğru
gelişmeleri izleyip yeni bir değerlendirme yapacağım. Bundan sonra oyalama kabul
etmeyeceğiz. Ben daha önce çekiliyorum derken de bu oyalamalar yüzünden devletin,
hükümetin ciddi bir yaklaşımı olmadığı sonucuna vararak öyle bir karar almıştım. Bundan
sonra da oyalamaya çalışırlarsa, ben artık bir şey yapamam” diye konuştu. Öcalan, bütün
sivil toplum örgütleri, aydınlar, yazarlar, sosyalistler ve demokratların da, ateşkes
sürecini iyi değerlendirmesini istedi.
AB ve ABD’den destek
Daha önce de AB ve ABD, referandum konusunda AKP’ye destek vermişti. Avrupa
Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Birliği Komisyonu, geçen ay referandumda “Evet”
oyu kullanılması çağrısında bulunmuştu. Washington’dan da buna benzer açıklamalar
yapılmıştı.
Kaynak:
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=38915
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Havuza girmek orucu bozar mı ?
Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, ramazan ayı nedeniyle Alo Fetva Hattı'nda yoğunluk yaşandığını
bildirdi
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Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, ramazan ayı nedeniyle Alo Fetva Hattı'nda yoğunluk
yaşandığını bildirdi.
Alo Fetva Hattı'nın ramazan ayından önce de hizmet verdiğini hatırlatan Đl Müftüsü Şaban
işlek, “Ramazan ayından önce Fetva Hattı'nda bir bayan bir erkek görevli olarak
çalışıyordu. Ramazan nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle iki erkek ve iki bayan
arkadaşımızı görevlendirdik. Bunlar Cumartesi ve Pazar günleri de çalışarak,
vatandaşların sorularını yanıtlıyor” diye konuştu.
Alo Fetva Hattı'na en çok ailevi sıkıntılar, orucu bozan ve bozmayan haller ile zekat ve
fitre konularında soruların sorulduğunu söyleyen Şaban Đşlek, “Havaların sıcak olması
nedeniyle en çok denize ve havuza girildiği zaman orucun bozulup bozulmayacağı
soruluyor. Denize girdiğiniz zaman ağzınıza su kaçıyor. Ağzınıza su kaçtığı zaman da
orucunuz bozuluyor ve kaza etmek zorunda kalıyorsunuz. Duş aldığınızda da durum aynı.
Eğer ağzınıza su kaçarsa orucunuzu kaza etmek zorunda kalırsınız” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7778
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AKPliler iftarda buluştu
Özhaseki, AKP Đl Teşkilatı'nı ve Metropol Đlçe Teşkilatları'nı aileleri ile birlikte iftar yemeğinde bir
araya getirdi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Đl Teşkilatı'nı ve Metropol Đlçe
Teşkilatları'nı aileleri ile birlikte iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Kıranardı Şelale Parkı'nda gerçekleşen ve yaklaşık 400 davetlinin hazır bulunduğu iftara,
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Đl Başkan Yardımcısı Levent
Büyükkeçeci, Đl Yönetim Kurulu Üyeleri, Đlçe Teşkilatları, Đlçe Belediye Başkanları,
Belediye Meclis üyeleri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yemeğin ardından yaptığı konuşmasında,
davete katılanlara geldiklerinden dolayı teşekkür ederek, hayırlı Ramazan dileklerini iletti.
Yeni oluşan Đl Yönetimini ve Melikgazi Đlçe Yönetimini Belediye Başkanları adına
kutladığını ifade ederek, başarı dileklerini iletti. Belediyeciliğin ve siyasetin zor bir iş
olduğunu belirten Özhaseki, "Belediyecilik ve siyaset kolay bir iş değil zor bir iş. Aslında
toplumla haşir neşir olunan iç içe yapılan işlerin hemen hepsi zordur. Rahmetli babamın
bir arkadaşı vardı, derdi ki oğlum bu işleri yapanlar biraz azimli olacak biraz da hazimli
olacak derdi. Hakikaten bu işleri yapacaklarda biraz azim olacak. Gayret edecek,
uğraşacak, önüne bir sıkıntı çıkacak yılmayacak, gece gündüz koşturacak. Bir taraftan da
bu işin dedikodusu bitmez. Dışarıda söylenen bazı sıkıntılı sözler insanı rahatsız eder,
bunlar karşısında da hazırlıklı olacak. Đşte bunlar bir araya gelince başarılı olunuyor.
Tabii ki yaptığımız işin esası fedakarlık üzerine kurulan bir iş. Baştan sona fedakarlık
üzerine kurulan bir iş. Özelinizden, işinizden gücünüzden, kendi hayatınızdan,
ticaretinizden birtakım fedakarlıklar yapılarak hizmet ediliyor. Bunlar da olmazsa
olmuyor. Belki de fedakarlık denince yönetimdeki arkadaşlarımız kendilerini anlarlar.
Onlardan ziyade hanım kardeşlerimizin fedakarlığı daha önemli. Sadece yönetimde gayret
edenler için değil onların eşleri için de zor. Ama bu ülke ileriye gidecekse, bizim bir
vicdanımız varsa, bizim içimizde bir sancımız varsa, bir davamız varsa bu fedakarlığı
göstermemiz icab ediyor. Bu fedakarlığı göstermeden de Türkiye'de işler iyiye gitmiyor.
Yıllardır söylenen birtakım sıkıntılı ortamlarda eğer evlerimizde oturup hep şikayet
etmişsek, kendi aramızda bir araya geldiğimizde bu sıkıntılı ortamlardan bahsetmişsek,
bunları değiştirmek bizim elimizde. Bunun için de gayret gerekiyor, fedakarlık gerekiyor"
dedi.
Başkan Özhaseki, fedakarlık gerektiren günlerden birisinin de 12 Eylül olduğunu
belirterek, Başbakan Erdoğan'ın yoğun tempoda çalıştığını, sürekli koşuşturarak şehirden
şehre gittiğini fedakarlık üzerine kurulu bir hayatı olduğunu belirterek, onun bu
koşturmasının yanında ona destek olmak için, onun elini güçlü tutmak için gayret
edilmesi icab ettiğini vurguladı. Bütün bu yapılanların da boşuna yapılmadığını niyet
olarak Allah rızasını kazanmayı, ülkeye, millete hizmet etmeyi amaçladıklarını bu güzel
gayretler neticesinde de başarılı olmayı dilediklerinin altını çizdi.
MĐLLETVEKĐLĐ AHMET ÖKSÜZKAYA'DAN ÇARŞI TURUNA DEVAM
Öte yandan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, şehir içerisinde bulunan
esnaflara ziyaretlerine devam ediyor. Uğradığı bölgelerde esnaflarla tek tek görüşen
Ahmet Öksüzkaya, 12 Eylül'de yapılacak referandumdaki Anayasa Değişikliği'ne “Evet”
oyu kullanmanın önemini vurgulayarak bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunu
vurguluyor. Ziyaretlerinde hemen hemen bütün vatandaşların olumlu tepki
gösterdiklerinin altını çizen Öksüzkaya, Kayseri'de çok yüksek bir oranda “Evet” oyu
çıkacağını belirterek, milletvekilleri olarak amaçlarının 12 Eylül'e kadar ulaşamadıkları
hiçbir vatandaşın kalmaması olduğunu ifade etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7779
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Hedeflerinde yine Kayseri şeker var
Sabah Gazetesi, Taraf Gazetesi ve Takvim Gazetesi'nin Kayseri Şeker Fabrikasıyla ilgili haberlerine
yayın yasağı
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından yapılan açıklamada, Taraf Gazetesi, Sabah Gazetesi
ve Takvim Gazetesi'nin haberleri için ihtiyati tedbir kararı konulduğu bildirildi.
Fabrika yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Taraf, Takvim ve Sabah gazetelerinde
kişilik haklarına hukuka aykırı olarak saldırıda bulundukları, yayının sürerek devam
edeceği gerekçesi ile yayının durdurulması için Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava
açıldı.
Taraf Gazetesi'nin 'Ergenekon Kasasında Yolsuzluk' Takvim Gazetesi'nin 'Şeker Gibi
Kıyak' Sabah Gazetesi'nin 'Vedat Ali Özışık'ın hanedanlık kurduğu ve 2 bin 300 çalışandan
dörtte birinin akrabası' yönündeki haberlere ihtiyati tedbir konulması yönünde başvuruda
bulunduk.
Yapılan yargılama sonrasında mahkeme tarafından, adı geçen gazetelerde yapılan
haberin bu şekilde devam etmesinin yayının ihtiyati tedbir yolu ile Hukuk Usulü
Mahkemeleri Kanununun 101 vd. maddeleri uyarınca durdurulmasına, karar gereği yerine
getirilmesi için Nöbetçi Đcra Müdürünün görevlendirilmesine karar verildi” denildi.
Avukat Atilla Ersoylu ise yaptığı yazılı açıklamasında, "Sabah Gazetesi, Taraf Gazetesi ve
Takvim Gazetesi'nde, müvekkillerimiz Vedat Ali Özışık, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.,
Avukat Olcayto Özhan ve bizler hakkında asılsıl ve gerçeğe aykırı bir takım haberler
yayımlanmıştır.
Tamamen yasa dışı olan, hukuki ve ceza sorumluluğu gerektiren, durdurulması ihtiyati
tedbir yolu ile istenmiş ve Kayseri 3. Asliye Ceza MAhkemesi ile bu yayımların
durdurulmasına karar verilmiştir" ifadesinde bulundu.
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Neden hayır diyorlar ?
CHP Đl Kadın Kolları Başkanı Müge Deliorman referandumda neden 'hayır' diyeceklerini açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi Đl Kadın Kolları Başkanı Müge Deliorman referandumda neden
'hayır' diyeceklerini açıkladı.
CHP Đl kadın Kolları Başkanı Deliorman, kadın-erkek eşitliğini kabul etmeyen,
dokunulmazlıkları kaldırmayan anayasa paketine kadınlar olarak 'hayır' diyeceklerini
belirtti.
CHP Kadın Kolları Başkanı Müge Deliorman açıklamasında daha sonra şu görüşlere yer
verdi, "Başbakan artık kimseyi kandıramayacak. Kadınlarımızın yoksulluğundan,
işsizliğinden faydalanarak, onları bir oy deposu olarak gören zihniyete gereken cevabı ilk
olarak 12 Eylül'de vereceğiz. Pozitif ayrımcılık adı altında kadın oylarının peşine düşen
Başbakan, kız ve erkek öğrencileri ayrı okullarda okutmanın hesabını yapıyor, ulusal
kurtuluş mücadelesinin kahramanı kadınlarımızın zekasını hafife alıyor, anaları söylemleri
ile hergün ağlatıyor. Türk kadını dün olduğu gibi bugünde üzerine düşen sorumluluğun
farkındadır ve bunun gereğini yerine getirecektir. Şikayetini dile getiren herkese “ ananı
alda git” diyen bir başbakana anaların vereceği cevap bellidir. Türk kadını hiçbir dönemde
böylesine aşağılanmamış ve yok sayılmamıştır. Bir paket makarnaya, 2 ekmeğe muhtaç
edilen kadınlarımızın iyi niyetli duygularını istismar edenlerden hesap sormak için 12
Eylül'de elbette HAYIR diyeceğiz ve kendine dokundurtmayan Başbakan'a dokunacağız”.
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Bahçeli'nin uç beyleriyiz !
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, parti il binasında ilçe başkanlarına eşleriyle birlikte iftar yemeği
verdi
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MHP Đl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programları sürüyor.
MHP Đl Başkanlığı, dün akşam parti il binasında ilçe başkanlarına eşleriyle birlikte iftar
yemeği verdi. Bütün ilçe başkanlarının katıldığı iftar yemeğinde , başkanlarla
görüşmelerin ardından bir konuşma yapan Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, "Đlkeli ,
dürüst, temiz siyaset yapmanın zor olduğu ülkemizde kırk yıldan beri siyaset yapan
partimiz milletimize her zaman doğruları, dürüst siyaseti anlatmıştır.Yalanın, dolanın,
vurgunun ve halkı aldatmanın hüküm sürdüğü siyaset ve siyasi partiler , halkın
karşısında tutunamamış tarihe gömülüp gitmişlerdir" dedi.
Korkmaz, konuşmasında parti kurucusu Alparslan Türkeş'in sözlerinden alıntı yaparak,
"Bakın yıllar önce partimizin kurucusu Merhum Alparslan Türkeş ne söylüyor;'Ben Türk
Milletini sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, rüşvet ve hileyle çiğnenen,
çiğnetilen Hukuk düzenine Allah'tan mahrum bir hürriyete, tefeciliğe , kara borsaya yer
veren bir iktisadi yapıya çağırmıyorum.Ben sizi Türklük gurur ve şuuruna, Đslam ahlakı ve
faziletine yoksullukla savaşa , adaletle yarışa ,birliğe, kardeşliğe kısacası hak yoluna,
hakikat yoluna ,Allah yoluna çağırıyorum.Selam olsun bu yolda ilerleyenlere' diyor.Đşte
biz siyaseti yukarda ifade edilen anlamlı sözler ışığında yapıyoruz" açıklamalarında

bulundu.
Korkmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli' de milletimizi ayrıştırmadan bütün
vatandaşlarımızı bu vatanda tek bayrak altında yaşamaya davet ediyor. Hepimiz onun
uç beyleriyiz, milletimize doğruları anlatmalıyız. Biz en ince ayrıntısına varana kadar her
şeyi yakından takip ediyoruz. Hayır diyelim, Hayır olsun" şeklinde konuştu.
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Bahçeli referandum çalışmasına son verdi
MHP Lideri referandum çalışmaları kapsamında, yurt gezilerine ramazan bitimine kadar ara verdi
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Devlet Bahçeli ramazanda miting yapmayacak
Bahçeli referandum çalışmaları kapsamında, yurt gezilerine ramazan bitimine kadar ara
verdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sıcak havalar nedeniyle oruç tutanların zor durumda
kalmaması için televizyon ekranlarına uzun aradan sonra ‘Evet’ dedi. 24 Ağustos’ta CNN
Turk’e çıkacak olan MHP Lideri, referanduma dair mesaj-larını ekranlardan verecek.
Bahçeli, referandum mitingleri için Türkiye’yi geziyordu. Ancak Ramazan ayının gelmesi
ve sıcak havalar Bahçeli’nin prog-ramını aksattı. Oruç tutanların miting meydanlarında
büyük zorluklar çekeceği Bahçeli’ye iletilince, MHP Lideri Ramazan ayı boyunca
mitinglerini sonlandırma kararı aldı. Bahçeli, bu kararın ardından televizyon ekranlarına
çıkmaya ‘Evet’ dedi.
Đşte Bahçeli'nin programı
MHP’nin neden ‘Referanduma Hayır’ dediğini ekranlardan anlatacak olan Bahçeli’nin
kesinleşen programları arasında 24 Ağustos’da CNN Turk, Star TV’de, Uğur Dündar’la
“Arena”, Show TV’de Ali Kırca ile “Siyaset Meydanı” bulunuyor. Bahçeli’nin, Mehmet
Haberal’ın kanalı olan Kanal B’de de bir programa katılabileceği, ancak bunun
netleşmediği öğrenildi. Öte yandan Bahçeli’nin Türkiye genelinde iftar programlarına
katılmayı sürdüreceği belirtildi.
Kayank :
http://www.ensonhaber.com/bahceliden-ramazana-ozel-uygulama.html
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Yol verme Kavgası : 2 yaralı
Yol verme meselesinden çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı
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Kayseri'de yol verme meselesinden çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan
birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde
meydana geldi. 38 EE 037 plakalı otomobilde bulunan Abidin B. (48) ve oğlu Gökhan B.
(22), bisiklet sürücüleri Samet Y. (20) ve Samet E. (18) ile yol verme meselesinden
dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Samet E. bıçakla Abidin B. ve
oğlu Gökhan B.'yi yaralayarak bisikletle olay yerinden kaçtı. Kısa süren kovalamaca
sonucunda, zanlı Samet E. ve Samet Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar ise özel
otomobille Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Abidin B.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu ancak oğlu Gökhan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7787
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Aladağlar Foto Safari Yarışması
Üçüncü Aladağlar Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı
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Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeler Birliği ile Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Üçüncü Aladağlar Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nın
sonuçları açıklandı.
Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birlik Başkanı ve Develi Belediye Başkanı
Recep Özkan, alanlarda çekimlerini yapan 24 katılımcının 117 eserinin değerlendirmeye
tabii tutulduğunu söyledi. Özkan, "22 Temmuz 2010 Perşembe günü başlayıp dört gün
devam eden ve Aladağlar da üçüncüsü düzenlenen Foto Safari Fotoğraf Yarışması 25
Temmuz 2010 Pazar günü sona ermiştir. Derebağ Şelalesinden başlayıp Delikkaya Teke
Kalesi, Yedigöller, Hacer Ormanlarının girişi olan Hacer Boğazı, Ulupınar, Kapuzbaşı Elif
şaleleri ve güney şelale de çekimlerini yapanlardan 24 katılımcının 117 adet eseri
değerlendirmeye tabi tutulmuştur" şeklinde konuştu.
Yapılan elemeler sonucunda dereceye girenleri açıklayan Özkan, "1. Sevtap Đnal, 2. Eser
Parlayan, 3. Filiz Özyalçın olmuşlardır. Ayrıca 20 adet eser de sergilemeyi hak
kazanmıştır. Fotoğrafçılarımıza ve organizasyona katkısı olan Çevre ve Orman ve Sivil
Savunma Đl Müdürlüğü ekipleri, Yahyalı Sağlık gurup başkanlığı sağlık personeli,Ulaşım
ile Yük taşıma işini katırlarıyla fedakarca yapan Ulupınar köylülerine ve emeği geçenlere
Birlik Üyesi Belediye Başkanlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Koşan usulü sağım yöntemi
Koşan usulü sağım yöntemi unutulmaya yüz tutan gelenekler arasına girmeye başladı
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Küçükbaş hayvanlardan koyunların süt sağım yöntemleri arasında olan koşan usulü sağım
yöntemi unutulmaya yüz tutan gelenekler arasına girmeye başladı.
Koyunların sağım yöntemlerinden biri olan koşan usulü sağım unutulmaya yüz tutmaya
başladı. Koşan usulü ile yapılan sağımların sütlerinin daha temiz olduğu ve sağım yapılan
koyunların kolaylıkla belirlendiğini belirten Mehmet Türkmenler, "Koyunları el ile
sağmanın iki şekli vardır. Birincisi Merada sağım olup, göçer koyunculuğun uygulandığı
yerlerde koyunlar genellikle merada sağılırlar. Bu durumda koyunlar, bir hat boyunca özel
bir urgan ile yüzleri birbirine bakacak şekilde çabuk çözülen düğümler yapılarak bağlanır.
Böylece koyunları ayrıca tutmaya gerek kalmaz. Yünden örülmüş bağlama urganına
koşan denir. Yöntem ise koşan koşma yöntemi olarak adlandırılır Ortalama, 50-60 sağmal
koyundan bir koşan yapılır. Bu yöntemde her defasında koyunlar iki kez sağılır. Đkincisi
ise ağılda sağımdır. Koşan usulü ile yapılan sağımların sütleri daha temiz olur. Son
yıllarda Koşan usulü ile sağım yapan maalesef azalmıştır. Koşana alıştırılan koyunlar,
koşan zamanı koşan yapılan alana kendimiz gidip sütlerinin sağılmasına yardımcı
oluyoruz. Böylelikle süt sağım işinin de kolaylaşıyor. Daha hijyenik süt elde ediyoruz"
şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7789
Erişim Tarihi: 19.08.2010

Domuz bağıyla işkence davası
Talas'ta domuz bağı ile işkence ettiği kuzeninin ölümüne sebep olan şahsın duruşmasında gergin
anlar
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Kayseri'nin Talas ilçesinde domuz bağı ile işkence ettiği kuzeninin ölümüne sebep olan
şahısla ona yardım ettiği ileri sürülen 5 kişinin duruşmasında gergin anlar yaşandı.
3 ay önce Murat Y.'nin parasız kalınca amcası Hüseyin Y.'yi bıçakla tehdit ederek harçlık
istediği iddia edilmişti. Amca Hüseyin Y.'nin, yeğeninin tehditlerine dayanamayarak oğlu
Hacı Y.'ye durumu anlatması üzerine sinirler gerilmişti.
Hacı Y. ve yanında bulunan 5 kişinin, Murat Y.'yi Derebent Mahallesi'nde bulunan bir
villaya götürüp domuz bağıyla işkence yaptığı öne sürülmüştü. Şahıslar; kafasına
sandalye ile vurulup kol ve bacaklarında sigara söndürülerek ağır yaralanan Murat Y.'yi
otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüp,"Yolda bulup getirdik"
demişti.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede yakalanan Hacı Y., bugün 1.
Adliye Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarken, ailesi ile Murat Y.'nin ailesi
arasında olay çıktı.
Adliyeden çıkarılan gruptan Murat Y.'nin ailesi, dışarıda basın mensuplarına
açıklamalarda bulunarak, "Oğlumuzu işkence ile öldürdüler, yalancı şahit tuttular" diyerek
sitem etti.
Adliye dışarısına çıkarılan aile çevik kuvvet eşliğinde uzaklaştırılmak istendiği sırada
Murat Y.'nin annesi Azime Yıldızhan baygınlık geçirdi. Yüzüne su dökülen Azime Y.,
kendisine geldiğinde basın mensuplarına konuşarak, "Oğlumu acımasızca öldürdüler" diye
feryat etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7790
Erişim Tarihi: 19.08.2010

Yıldız'dan vatandaşa miting daveti
AK Parti Đl Başkanlığı, 21 Ağustos günü yapılacak olan mitingin hazırlıklarını sürdürüyor
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AK Parti Đl Başkanlığı, 21 Ağustos günü yapılacak olan mitingin hazırlıklarını sürdürüyor.
AK Parti Đl Başkan Vekili Levent Büyükkeçeci, AK Parti'nin diğer şehirlerdeki mitinglerinde
de uygulanan spring sulama sisteminin Kayseri'de de yapılacağını söyleyerek, "AK Parti
mitingine katılan Kayserililer serinleyecek" dedi.
Anayasa Değişikliği Referandumu için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de heyecanlı
bir şekilde hazırlıklarını sürdüren AK Parti Đl Başkanlığı, 21 Ağustos Cumartesi günü
yapılacak olan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Demokrasi Mitingi
hazırlıklarına devam ediyor. Daha önce AK Parti'nin diğer şehirlerdeki mitinglerinde de
uygulanan spring sulama sistemiyle serinletileceğini belirten Đl Başkan Vekili Levent
Büyükkeçeci, "21 Ağustos'ta Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan Demokrasi
Mitingi için hazırlıklarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak
havadan etkilenmemeleri için bütün tedbirleri alıyoruz. Miting Meydanına giriş yapacak
vatandaşlarımıza şapka dağıtacağız. Ayrıca meydana kurulacak olan özel bir sistem
vasıtasıyla bütün miting alanı Spring Sulama Yöntemiyle serinletilerek vatandaşımızın
sıcaktan etkilenmemesi sağlanacak. Vatandaş, bahar havasında, çok hoş bir ortamda
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleme imkanı bulacak. Uygulanan bu yöntem
sayesinde vatandaşlarımızın sıcak nedeniyle mitinge gelememe durumunu da ortadan
kaldırmış olacağız" dedi.
Başbakan Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği Kayseri'deki Demokrasi Mitingi'ne
vatandaşların çok yoğun ilgi göstermelerini bekleniyor. Büyükkeçeci, "Miting gününe
kadar çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı tamamlamayı planlıyoruz Tüm ilçelerimizin yanı
sıra şehrimizin her bölgesinden yoğun bir katılımla Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmayı
amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
- BAKAN YILDIZ'DAN BAŞBAKAN'IN MĐTĐNGĐNE DAVET
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, telefonla Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın mitingine davette bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21
Ağustos Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitinge otomatik telefon
kaydı yoluyla tüm Kayseri halkını davet etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7791
Erişim Tarihi: 19.08.2010

'Eyvah' demeden, 'EY-SEN' diyelim !
Kayseri Eğitim Yöneticileri Sendikası (EY-SEN), 162 okul müdürünün mağdur edilmemesi
gerektiğini söyledi
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Kayseri Eğitim Yöneticileri Sendikası (EY-SEN), 162 okul müdürünün mağdur edilmemesi
gerektiğini söyledi.
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlediği basın toplantısında okul müdürlerinden hiç
birinin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten EY-SEN Kayseri Đl Temsilcisi Musa Yılmaz,
"Okul müdürleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün husumetli duruma düşmesini, mahkeme
koridorlarına taşınmasını istemiyoruz. Biz sadece okul müdürlerinin değil, Milli Eğitimdeki
müdürlerin yöneticilerinin de sendikasıyız. Her kademedeki yöneticilerin problemlerini
biliyoruz. Okul müdürleri okullarını ihya edebilmek için, evlerini ve çocuklarını ihmal
edebilmektedirler. Đki okul bir araya geldiğinde gündem sadece okuldur" şeklinde
konuştu.
Okul müdür ve müdür yardımcılarına genel idare hizmetler sınıfından en az 3 bin 600 ek
göstergeli kadro verilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Mevcut yapıya göre hiçbir müdür
ve müdür yardımcılarının kadrosu yoktur. Her okulda öğrenci sayısına ödenek verilmeli,
okul yöneticileri ile veliler, 'okul aile birliği aidatı' karşı karşıya kalmamalıdır. Müdür ve
müdür yardımcıları günde kesintisiz 12 saat çalışmaktadır. Bu nedenle fark ücret
tahakkuk ettirilmelidir. Öğretmenler arasındaki ek ders adaletsizliği kaldırılmalıdır.
Pratikte hiçte uygulanabilir olmayan okul yöneticilerinin 6 saat derse girme zorunluluğu
kaldırılmalıdır. Okul müdür ve müdür yardımcılarını, il-ilçe milli eğitim yöneticilerini, kendi
sendikaları olan EY-SEN'e davet ediyorum. 'Eyvah' demeden, 'EY-SEN' diyelim" ifadelerini
kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7792
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AKP, APO ile evet pazarlığı yapıyor
CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, referandumda 'hayır' oyunun kullanılmasının önemi hakkında
açıklama yaptı
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Cumhuriyet Halk Partisi Đl Başkanı Enver Özdemir, referandumda 'hayır' oyunun
kullanılmasının önemi hakkında açıklama yaptı.
CHP Đl Başkanı Özdemir, bölücü terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin "devlet ile
anlaştık, ateşkes ilan ettik" şeklindeki açıklamalarının ibret verici olduğunu söyledi.
Özdemir, "12 Eylül'de yapılacak referandum için AK Parti'nin inanılmaz uygulamalar
içinde olduğunu ülkemiz adına üzülerek görüyoruz. Valileri, kaymakamları kendi memuru
gibi çalıştıran, devletin tüm olanaklarını referandum rüşveti olarak dağıtan anlayışın
marifetleri bitmek bilmiyor. PKK temsilcilerinin açıklamaları bir gerçeği daha gün yüzüne
çıkarmıştır. Đmralı'daki terörist başı ile "ateşkes" adı altında yapılan ve 'evet' pazarlığına
dönüşen gelişmeler Türk halkını bir kez daha derinden üzmüştür. Habur'da teröriste
kırmızı halı döşeyenler şimdi de 'evet' oyu uğruna terörist başı ile pazarlık masasına
oturuyor . Sağduyulu Türk halkı bu gerçekleri ibretle izlerken,'hayır' oyunun neden
gerekli olduğunu şimdi daha iyi anlıyor. Kendilerini kurtarma çabalarının yanı sıra, bölücü
terör örgütünün elebaşısını ve militanlarını da kurtarmaya çalışıyorlar. Habur'a özel
mahkemeler kuranlar, şimdi de Öcalan'ı kurtarmanın hesabını, pazarlığını yapıyorlar. 12
Eylül'de yapılacak referandumda 'hayır' oyunun önemi şimdi daha da artmıştır. Ülkesinin
bölünmesini istemeyen, teröristle masaya oturmaya karşı olan, şehit olmuş vatan
evlatlarının acısını yüreğinde hisseden herkesin bunlara gereken dersi vermesi ve hayır
demesi gerekiyor. Terör örgütü ve yandaşları ile ruh ikizlerinin kimler olduğu bu
gelişmelerle net olarak ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7793
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Silivri'ye yürüyecekler !
Đşçi Partisi Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan, ergenekondan çıkış için Silivri'ye yürüyeceklerini söyledi
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Đşçi Partisi Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan, ergenekondan çıkış için Silivri'ye
yürüyeceklerini söyledi.
AK Parti hükümeti ve Amerika'nın, bölücü açılımların uygulanmasını engelleyen ve
engelleyebilecek olan kişi ve kurumları Silivri zindanlarına doldurduğunu ileri süren Đşçi
Partisi Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan, "Açılımlar, ülkemizi bölmek için yapılmaktadır.
Hukuk bitmiştir. Silivri'de Amerikan hukuku vardır, Amerikan mahkemesi vardır. Silivri
zindanlarında suçsuz yere tutulan insanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Eğer onlara
sahip çıkılmaz ise, o kanunsuzluklar dalga dalga tüm topluma yayılacaktır. Yapılacak
referandum bu nedenle çok önemlidir. Ülkemizin ölüm kalım meselesidir. Ancak tamda
burada görünen o ki referandumun önemi iyi kavranamamıştır. Buradan 'hayır' diyen
siyasi partilere de eleştiriler yapmak istiyorum" dedi.
Tüm bunlara rağmen partilerinin dimdik ayakta olduğunu ve yıllardır Amerika'nın
Ergenekon yalanına karşı mücadele ettiğini kaydeden Özarslan, "Bu mücadele
kapsamında, Silivri zindanlarında suçsuz yere tutulan vatanseverlerin tamamının serbest

bırakılması için büyük bir yürüyüş düzenlenmiştir. Türkiye'nin tüm şehirlerinden Silivri'ye
Ergenekon'dan çıkış için yürüyeceğiz. 22 Ağustos Pazar günü Tunceli, Elazığ, Malatya ve
Nevşehir'den gelecek olan yürüyüş kolları ile birlikte Kayseri'de de bir yürüyüş
düzenlenecek ve Cumhuriyet Meydanında toplanılacaktır. Burada yapılacak basın
açıklamasından sonra Silivri'ye hareket edilecektir" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7794
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Sarız'da trafik kazası: 3 yaralı
Melikgazi'de ise iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Sarız ilçesi Darıdere
köprüsünde yaşandı. N.B. yönetimindeki 46 LK 302 plakalı otomobil, tekerinin patlaması
sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
Kaza sonrası sürücü N.B. A.Ş.K. ile Đ.G. yaralanırken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 7 kişi
yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, merkez Melikgazi ilçesi Tacettinveli mahallesi Seyit Burhanettin
Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında yaşandı. H.Đ.A. idaresindeki 01 NB 229 plakalı
otomobil ile S.B. yönetimindeki 38 RC 848 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 01 NB
229 plakalı otomobilde H.Đ.A. ile aynı otomobilde bulunan M.Y. diğer otomobildeki E.B.,
S.A., N.D., A.D. ile F.A. yaralandı.
Yaralıların Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavilerinin yapıldığı,
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Pakistan'a yardım çağrısı
Kayseri Müftülüğü Pakistan'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarabilmek için yardım kampanyası
düzenledi
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Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, Pakistan’da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarabilmek
için yardım kampanyası düzenlediklerini bildirdi.
Şaban Đşlek, “Pakistan’da 2 Ağustos tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sel
felaketinde 20 milyon civarında Pakistanlı kardeşimiz etkilenmiş ve 2 binden fazla insan
hayatını kaybetmiştir. Söz konusu felaket çok fazla maddi ve manevi kayba sebebiyet
vermiş olup, halen milyonlarca insan barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar
nedeniyle yardıma muhtaç durumda bulunmaktadır” dedi.
Pakistanlıların, Đstiklal harbinde Türkiye’ye büyük yardımlarının bulunduğunu hatırlatan Đl
Müftüsü Şaban işlek, “Bize Đstiklal harbinde yardım eden kardeşlerimiz şu anda zor
durumda. Her zaman muhtacın, zayıfın, afetzedenin yanında yer alan ve yardım elini
onlara uzatan devletimiz tüm ülke genelinde bir çok kurumun iştirak edeceği bir yardım
kampanyası başlatmıştır. Bu amaçla Diyanet Đşleri Başkanlığımız da yaşanan acılara bir
nebze olsun merhem olmak amacıyla Cuma günü yurt içinde ve yurt dışında bütün
camilerimizde uygulanmak üzere bir yardım kampanyası başlatmıştır.
Ayrıca vatandaşlarımız fitre ve zekatlarını da bu amaçla özel olarak açılan banka
hesaplarına yatırabileceklerdir. Bu hesap numaraları camilerimizde vatandaşlarımıza
bildirilecek” diye konuştu.
Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası için açılan hesap
numaraları şu şekilde:
Vakıfbank Meşrutiyet Şubesi: TR230001500158007297574144
TC Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi: TR920001001762342869855028 TL
TR650001001762342869855029 USD
TR 380001001762342869855030 EURO
MÜFTÜLÜK’TEN ‘SAĞLIK’ UYARISI
Kayseri il Müftülüğü, Müftülük binası içinde bulunan asansörlerin kapısına astığı yazı ile
çalışanlarına ‘Sağlık’ uyarısında bulundu.
Sivas Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Đl Müftülüğü’nde bulunan asansörün kapılarına,
‘Sağlığın için lütfen yürümeyi dene’ yazısı asıldı. Đl Müftülüğü’nün bu yazı ile birlikte
çalışanlarına sağlık uyarısında bulunduğu yorumları yapıldı.
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Yanan evi için gözyaşı döktü
Evde çıkan yangın mahalle halkını ayaklandırırken, küle dönmüş evini gören ev sahibi ise sinir
krizleri geçirdi
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Kayseri'de bir ikamette çıkan yangın mahalle halkını ayaklandırırken, küle dönmüş evini
gören ev sahibi ise sinir krizleri geçirdi.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Açık sokak üzerinde bulunan bir
ikamette meydana geldi. Đkamet sahibi Firdevs Akifköroğlu, evden komşusuna gittiği
sırada belirlenemeyen bir sebepten dolayı evin oturma ve yatak odasından alevler
yükseldi. Yoğun bir duman tabakasını gören komşuların itfaiye ekiplerine haber vermesi
ile facianın eşiğinden dönülmüş oldu.
Olay yerine kısa bir sürede gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin aldığı güvenlik
önlemlerinin ardından, Firdevs Akifköroğlu'na ait zemin kattaki ikamette meydana gelen
yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.
Oturma odasında başlayan yangın yatak odası ile birlikte küle dönerken, ev sahibi Firdevs
Akifköroğlu sinir krizleri geçirdi. Komşuları tarafından zor sakinleştirilen Akifköroğlu,
yanan evi karşısında çok korktuğunu belirtti.
Yapılan incelemelerin ardından, meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığı
tespit edilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7797
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Türk halkı 'Hayır' diyecek !
MHP Đl Başkanı Korkmaz: AKP zihniyeti halkımızın sağ duyusuyla 12 Eylül'de ağır bir tokatla dersini
alacaktır
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Bünyan ilçe Teşkilatının iftar yemeğine
katılarak burada bulunan coşkulu kalabalığa ülkenin gündemi ile ilgili değerlendirmelerde
bulundu. Korkmaz,"12 Eylül günü yapılacak olan halk oylaması halkımızın hiçbir
meselesini çözmeyeceği gibi geleceğimizi tehlikeye atabilecek çok kötü tuzaklarla
doludur. Uzlaşmadan uzak meclisteki çoğunluğuna güvenerek anayasa yaptığını
zannederek AK Parti zihniyeti halkımızın sağ duyusuyla 12 eylülde ağır bir tokatla dersini
alacaktır" şeklinde konuştu.
MHP Bünyan ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğine yüzlerce Bünyanlı katıldı.
Katıldığı iftar yemeğinin ardından halka seslenen MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz,
"Meydanlarda seyrettiğimiz manzara halkımızın gündeminden uzak başbakanın ağzına
yakışmayan 73 sene önceki olayları gündeme getirerek adeta öfke dolu kin dolu nefret
dolu insanlarımızı ötekileştirdiği ve ayrıştırdığı yetmiyormuş gibi birde bu yolla geçmişimiz
e olan düşmanlıkları arttırmaktadır. Böyle bir üslupla kime ne kazandırır, halkımıza ne
faydası olur. Đşçinin, köylünün, memurun, emeklinin esnafın bunca derdi dururken bu tür
meselelerle kafası ve zihni niçin karıştırılır. Bu ağız başbakana yakışan bir ağız değil. Bu
üslup çirkin bir üslup kavgacı bir üsluptur. Halkın bu kadar sıkıntısı varken siz
meydanlarda 40 derece sıcağın altında, soydan soptan bahsedip salvolar atacaksınız.
Referandum sayesinde ekonomi unutuldu ithalat ihracat dengeleri bozuldu, dışarıdaki
itibarımız kayboldu, terör örgütü siyasallaşma yolunda çok büyük mesafeler aldı. Bütün
bunlara rağmen başbakan, bakanlar, milletvekilleri, sanki ülkenin kurtuluşu
referandummuş gibi millette mavi boncuk dağıtma yarışına düşmüşlerdir. Milletimiz bütün
bu olanları mübarek ramazanı şerifte sağ duyusuyla takip etmektedir. Biz Milliyetçi
Hareket Partisi olarak milletimizi doğrularla aldatmadan kandırmadan bilgilendirmeye
devam edeceğiz. Dün ne söylediysek aynı şeyi söylüyoruz yarında onu söyleyeceğiz.
Şunu herkes iyi bilmeli ki Türk milletinin sabrının uzun olduğu kadar yumruğu da ağırdır.
Ağır olan yumruğunu 12 Eylülde 'hayır'da 'hayır' vardır diyerek vuracaktır" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7798
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Özhaseki'den referandum açıklaması
Kayserili hemşehrilerimiz, doğrudan yana, iyiden yana olan tavırlarını, açıkça 'Evet' diyerek ortaya
koyacaklar
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 12 Eylül'de yapılacak olan
referandum konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde
konuşan Başkan Özhaseki, referandumun iktidar ile muhalefet arasında bir mücadele gibi
algılanmaması gerektiğini ifade ederek, "Devlet yönetimi konusunda hakim olan iki tip

görüş vardır. Birisinde 'devlet' önceliklidir. 'Önemli olan devlettir' der ve devleti kutsar.
Đnsanın doğuştan varolan en tabi haklarını bile çoğu kez ihlal eder. Diğeri ise 'millet'
esaslıdır. 'Önemli olan insandır, devlet insana hizmetçidir' der. 'Đnsanı yaşatki devlet
yaşasın' felsefesi de burdan devam eder zaten. Şu anda yapılan değişiklikler, insan hak
ve özgürlüklerinin daha da güçlendiği, zayıf ve güçsüzlerin daha çok korunduğu,
çocukların, kadınların, özürlülerin, şehit dul ve yetimlerinin pozitif ayrımcılığa tabi
tutulduğu bir ortam sağlıyor. Böyle bir ortamda referandum, bizlere yeni bir fırsat
sunmuş oluyor. Keşke bu mücadele iktidar ile muhalefet arasında bir mücadele gibi
algılanmasaydı. Ama öyle bir yere gelmiş durumda şimdi. Đnşallah Kayserili
hemşehrilerimiz, doğrudan yana, iyiden yana olan tavırlarını, açıkça 'Evet' diyerek ortaya
koyacaklar" dedi.
"MĐLLET, KENDĐNDEN OLANI SEÇĐYOR"
Konuşmasının devamında, Türkiye'de çok partili hayata geçişten sonra milletin kendisine
benzeyenleri iktidara getirmeyi tercih ettiğini söyleyen Başkan Özhaseki, burada da
iktidarı elinden kaçırmak istemeyenlerle millet arasında bir mücadele yaşandığını ifade
ederek, "Ülkemizde 1946 yılından sonra çok partili hayata geçildiğinde millet, kendine
benzeyenleri iktidara getirmiştir. Kimi getirmiştir mesela, Menderes'i getirmiştir. 'Bu
adam hizmet ediyor' demiştir, 'bizden biri, bize benziyor' demiştir. Fakat elitler, üretimin
başında duranlar, siyasete hakim olanlar, her istediğini her dönemde yaptırmaya alışık
olan gruplar bundan rahatsız olmuştur. Bu sürecin sonunda ihtilal yapılmış ve Menderes
rahmetli olmuştur. Sonrasında yine aynı şeyi görüyoruz. Đnsanlar bir tercih noktasına
geldiğinde kendisine benzeyeni seçmeye devam etmiştir. Bu mücadelede rahmetli Özal
vardır ve son dönemlerde de Tayyip Bey vardır. Đnsanların tercihi bu yönde gelişmektedir.
Ama bizim bildiğimiz o elit grup, hükmetmeyi alışkanlık haline getiren grup, istediği gibi
toplumu biçimlendireceğini zanneden grup, hala diretmeye devam etmektedir. Ama
bunlar nafile çabalardır. Đnşallah yine milletin dediği olacaktır ve millet neyi takdir ederse
netice ona göre şekillenecektir" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7799
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Özbekler Kayseri'ye sığındı
Kırgızistan'da yaşanan etnik çatışmalardan kaçan Özbek mültecilere Türkiye yardım eli uzattı
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Kırgızistan'da yaşanan etnik çatışmalardan kaçan Özbek mültecilere Türkiye yardım eli
uzattı.
Kırgızistan'da yaşanan etnik çatışmalar sırasında işkence gören Özbek mültecilerin
yardım için sığındıkları ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yaşanan vahşetten kaçıp
Türkiye'ye gelen mültecilerden Alimcan Kadirov, "Kırgızlar ve Özbekler arasında büyük bir

savaş yaşandı. Binlerce insan öldü. Binlercesi evinden, yurdundan, malından oldu. Ama
ölenlerin hemen hemen hepsi Özbek vatandaşı. 6 bin Özbek ölürken, sadece 200 tane
Kırgız hayatını kaybetti. Kırgızlardan çok kişinin öldüğü haberleri yalan. Onlardan ölen
sayısı çok az. Hep bizden ölenler oldu. Savaşın nedeni, Kırgızların ırkçılık, milliyetçilik
yapması, Özbek halkını çekememeleridir. Kendilerinin durumu çok iyi değil. Özbeklerin
durumu iyi. Hepsinin altında lüks arabalar var, evleri var. Lüks olmasa da Özbeklerin
durumu Kırgızlardan iyi. Onlar da bunu istemiyorlar. Kırgız topraklarında bize huzur
vermiyorlar. Bizi barındırmak istemiyorlar. Ellerinden geldiği kadar bizi huzursuz
ediyorlardı. En sonunda savaş çıktı. Özbeklerden binlerce kişiyi öldürdüler. Kırgızistan'da
5 milyon nüfus var. Bunlardan sadece 1 milyonu Özbek vatandaşıdır. 4 milyonu Kırgız
vatandaşıdır. Bizim onlara gücümüz yetmedi" şeklinde konuştu.
"ÖZBEKLERĐ DĐRĐ DĐRĐ YAKTILAR, ÖLENLER TANINMAZ HALE GELDĐ"
Özbek vatandaşlarını diri diri yaktıklarını belirten mülteci Kadirov, "Özbeklerin evlerini,
iş yerlerini ateşe verip yaktılar. Acımadan diri diri yaktılar. Önlerine gelen tüm Özbekleri
öldürdüler. Suçsuz olanları bile yaktılar. Özbek vatandaşlarının ceplerine mermi
koyuyorlardı, sonra da, 'Bunlar Kırgızları öldürmek istiyorlar' diye öldürüyorlardı. Havadan
sudan bahanelerle öldürüyorlardı. Vahşetlerini tahmin edemezsiniz. Herkesi yaktılar.
Kimse annesini, babasını, çocuklarını, akrabalarını tanıyamadı.
Cesetler tanınmaz hale gelmişti. Komşumuzu yaktılar. Öyle bir hale gelmişti ki, kendi
akrabaları tanıyamadı. Komşunun kulağında altın küpe vardı. Oradan tanıdılar. Yüzü
tamamen yanmıştı. Yoksa tanınmazdı. 'Olamaz böyle bir şey' diyeceğiniz işkenceler
gördük. Benim orada evim, arabam vardı. Kırgızistan'dan kaçmak için sattım. Birleşmiş
Milletler, başka ülkelere gönderdi bizi. Ben ve ailem önce Rusya'ya gittik. Ama orada iyi
değildi. Sonra Türkiye'ye geldik. Đlk önce bizi Gaziantep'e gönderdiler. Orada çok zor
şartlarda kaldık. 2 göz odada 15 kişi kaldık. Hava da çok sıcaktı orada. Dayanamadık.
Başka illere gönderildik. Özbekli mülteciler, Türkiye'de Eskişehir, Aksaray ve Gaziantep'e
gönderiliyor. Oralarda kalabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Kayseri'deki tek Özbek mülteci olduğunu belirten Kadirov, "Kayseri'de yaşayan tek
mülteci benim. Ben de buraya bir arkadaşım aracılığı ile geldim. Medine'de beraber
üniversite okuduğum arkadaşım vesilesi ile geldim. Arkadaşım 6 yıl önce buraya
yerleşmişti. O çağırdı beni buraya. Kayseri'den memnunum. Đnsanları çok yardımsever ve
sıcakkanlı. Benim 4 çocuğum var. Küçük kiralık bir ev tuttuk. Bir yardımsever yardım etti.
Yiyeceklerimizi de derneklerden karşılıyoruz. Buradan gidene kadar huzurlu bir şekilde
yaşayacağımıza inanıyorum. Sonumuz belli değil. Buradan da arık hangi ülkeye
gönderileceğimizi bilmiyorum. Türkiye bizim anlayışımıza ve dilimize uygun. O yüzden
burayı seçtik" şeklinde konuştu.
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Saadet Partisi Đl Başkanı istifa etti
Kayseri Saadet Partisi Đl Başkanı Mustafa Akkaş:Barışa bir şans tanımak için görevimden istifa
ediyorum
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Kayseri Saadet Partisi Đl Başkanı Mustafa Akkaş, "Barışa bir şans tanımak için
görevimden istifa ediyorum" dedi.
11 Temmuz'da gerçekleştirilen Olağanüstü Büyük Kongre'nin arzu edilen amaçları
gerçekleştiremediğini belirten Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mustafa Akkaş,
"Kongreden sonraki gelişmelerden dolayı camiamız büyük zararlar görmüştür. Bu
olumsuz süreç maalesef gün geçtikçe daha da büyüme eğilimi göstermektedir.
Gökdelenin tepesindeki vazo hızla aşağı doğru düşmektedir ve krizin doğduğu günden bu
güne kadar olduğu gibi bundan sonrada herhangi bir tedbir alınmazsa vazo paramparça
olacaktır" dedi.
Bu endişelerinin 10 yıl önce yaşanan AK Parti'nin doğumuyla sonuçlanan bölünme
sürecini de yaşamış olan bir başkan olduğunu kaydeden Akkaş, "O dönemde 'yenilikçiler'
olarak anılan ekip, ayrılığı meşrulaştırmak için 'kovsalar da gitsek' şeklinde bir tavır
takınırken, 'ak saclılar' olarak adlandırılanlar ise 'gitseler de kurtulsak' gibi bir düşünceye
sahiptiler. Diller, birlik ve beraberlik sözü etmesine rağmen, ayaklar birleşmek için bir
adım atmamıştır. O gün yaşanan bölünmenin sonucunda her ne kadar 8 yıldır iktidar da
olan bir parti doğmuş ise de bu şekli bir kazanım olarak kalmıştır. Tarih 10 yıl sonra
yeniden tekerrür ediyor ve bugünde maalesef aynı yanlışların içine düşüyoruz. Çift
listenin çıkmasından itibaren yaşanması muhtemel sıkıntıları hissetmiş biri olarak
problemin büyümemesi, savaşın çıkmaması için elimden gelen tüm gayreti göstermeye
çalışmama ve çözüme hizmet etmeyeceğine inandığım hiçbir söz ve davranış içinde
bulunmamaya gayret etmeme rağmen bir arpa boyu yol almamamın üzüntüsünü
yaşıyorum. Gerekli hassasiyeti gösterilememiş olması sebebiyle 10 yıl önce yaşanan
travma ve o travmanın sonucunda oluşan tahribatın bir benzeri ile yüz yüze gelebilecek
olmanın korkusunu taşıyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen her şeyin bitmiş olduğu
kanaatinde olmadığım gibi, ümidimi de tamamen yitirmiş değilim.. "Türklerin gururunu ve
Kürtlerin onurunu koruyarak 'barış ve kardeşlik için gönüllü birliktelik' projesini
üretenlerin ülkenin bu büyük problemine gösterdikleri lüzumlu hassasiyeti kendi iç
probleminin çözümü içinde göstererek 'genel başkanın gururunu ve liderin onurunu
koruyacak' bir yöntemi bulacaklarına olan inancımı koruduğum için bu yolu seçiyorum.
Motoru ne kadar güçlü olursa olsun, gaz pedalı olmayan bir otomobilin ancak omuz
gücüyle ne kadar giderse o kadar gidebileceğine, buna karşılık freni olmayan bir aracında
ne kadar hızlı giderse gitsin önündeki ilk virajda devrileceğine, bundan dolayı da hem gazı
hem de freni olan bir araçla yola devam etmeyi zaruretine inandığım için ve barışa bir
şans tanımak için istifa ediyorum. Bu istifam hakkında gruptan kimseyle görüşmedim.
Kimseyi etkilemek istemiyorum. Doğru olanın bu olduğunu ve barış olmasına inandığım
için istifa ediyorum" şeklinde konuştu.
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Hükümet PKK ile 4 anlaşma yaptı !
MHP Genelbaşkanı Devlet Bahçeli'den şok açıklama..
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Bartın'da düzenlenen iftar yemeğine katıldı. MHP lideri, yemeğin ardından
yaptığı konuşmada, bütün partilerin anayasa değişikliği arzuladığını, bunu da seçim
beyannamelerinde ve programlarında da taahhüt altına aldıklarını söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu:
"Erdoğan anayasası"
"Bu anayasa Türkiye'nin anayasası değildir, Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasasıdır. Bu anayasada
Recep. Beyin gizli gündemi ve niyetleri vardır. Demokratik açılım adı altında PKK açılımı bize göre
projenin anayasa zemini bu değişikliklerle yapılmaya çalı¬şılıyor. BÇok tehlikelidir. Demokratik açılım
denilen zırvanın anayasada zemin bulmaması için bu anayasaya 'hayır' demek herkesin görevidir."
"Hangi konuda uzlaşıldı"
Bahçeii, Başbakan Erdoğan'a yönelik konuşmasını şöyle sürdürdü: "PKK ile anlaştığınızı niye
saklıyorsunuz? Kandil'den ses geliyor, 4 defa görüşüldü, 4 günde de anlaşma yapıldı. Kiminle? Imralı
ile anlaşma yapıldı. Bunu niye açıklamıyorsun Sayın Başbakan? Kim görüştü Imralı ile ne adına
görüşüldü? Hangi konuda uzlaşma yapıldı? Bunlara dikkate etmek lazım. Şimdi çok daha tehlikeli
durumdayız. Çok olağan bir gelişme dikkatimizi çekiyor. 'Gemiler arızalı' dediler, bir taka kiraladılar,
imraiı'ya avukatları gönderdiler. Oradan gelen bir cevapla 13 Ağustos-20 Eylül arasında silahsızlanma
yolunda bir adım atıldığı ifade edildi. Yani tek taraflı bir çatışmasızlık kavramı ortaya atıldı. Terörün
tırmandırıldığı bir dönemde birden ateşkes kavramıyla imraiı'ya giderek, oradaki caniyle temasta
bulunmak suretiyle bir ateşkesin uygulamaya konulacağı kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7802
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Devlet PKK ile masaya oturmaz !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yarın ki miting öncesinde basın toplantısı düzenledi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yarın Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek miting öncesinde basın
toplantısı düzenledi. Sorulara yanıt veren Yıldız, "Hükümet hiçbir zaman PKK ile masaya
oturmaz" dedi.
Toplantıya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık
Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti milletvekilleri Yaşar Karayel ve
Ahmet Öksüzkaya, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Başbakan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan mitingin Kayseri
açısından büyük önem taşıdığını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
"Ankara'da, Kayseri'de yapılacak olan miting için büyük bir beklenti var. Bu beklentiyi
yerine getireceğiz" dedi.

"DĐĞER PARTĐLERĐN CUMHURĐYET MEYDANI'NDA MĐTĐNG YAPMAMALARININ
ACISINI ÇIKARACAĞIZ"
Referandum çalışmalarının Kayseri'de başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen
Bakan Yıldız, "Kayseri'de 400 bin broşür dağıttık. Tercih vatandaşların ama referandumun
içeriğinin ne olduğunu onlara anlatmaya çalıştık. Miting sırasında hava sıcaklığını
düşündük ve vatandaşları serinletmek için önlemler aldık. Mitingde üzerinde, 'evet' yazılı
20 bin şapka dağıtılacak. Mitinge katılanlara Türk bayrağı, partimizin bayrağı ve yine
üzerinde 'evet' yazılı 40 bin bayrak dağıtılacak. Miting için gereken tüm önlemler alındı.
Kayseri'ye gelen diğer parti genel başkanlarının yapamadıklarını Cumhuriyet Meydanı'nda
biz yapacağız ve bunun acısını çıkaracağız. Mitingimize büyük katılım olacak" diye
konuştu.
"DEVLET TERÖRLE PAZARLIK YAPMAZ"
Son günlerde, AK Parti'nin PKK ile anlaştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine
Bakan Taner Yıldız, "Devlet, terörle pazarlık yapmaz. Biz hükümetiz, hükümet hiçbir
zaman PKK ile masaya oturmaz. Terörün bitmesiyle ilgili olarak ne gerekiyorsa
yapacağız" cevabını verdi.
Yıldız, halkın iradesine baskı yapıldığı iddiası ile ilgili olarak da halkın tercihlerine baskı
uygulamadıklarını belirterek, "Türkiye'nin istikrarı ile alakalı gerçekleri vatandaşlara
anlatıyoruz. Vatandaşlarımız 'hayır' derse boynumuz kıldan ince. Ama bizim Kayseri
genelinde hissettiğimiz vatandaşlarımızın oylarını 'evet' yönünde kullanacağıdır" dedi.
Toplantıda, nükleer enerji konusunda kararlı olduklarını dile getiren Bakan Taner Yıldız,
"Biz Akdeniz ve Karadeniz'de nükleer santral kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
40 yılda 30 hükümetin yapamadığını yapmaya çalışacağız. Bir nükleer santrali kurmak 5
yıl sürüyor. Çeşitli anlaşmaların yapılması da zaman alıyor. Yani en kısa 8-10 yılda bir
nükleer santral kurulabiliyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünden
önce 2 büyük nükleer santralimizi kurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7803
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Đşte BTP'nin 'Hayır' gerekçeleri !
Bağımsız Türkiye Partisi genel merkezi 12 Eylül'deki Anayasa referandumuyla ilgili kapsamlı bir
açıklama yaptı
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AKP’nin referandum paketine neden“HAYIR” diyeceğiz?
Önümüze konulan Anayasa paketi, milletin ve devletin menfaatlerini koruyan ve peşkeşlerin bir
kısmına “dur” diyen Yüksek Yargı’nın (Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın) elini kolunu bağlıyor.
Böylece hem hükümetin peşkeşlerinin önündeki yargı denetimi ortadan kalkıyor.
Hem de demokrasinin vazgeçilmezi olan “kuvvetler ayrılığı” prensibi ortadan kaldırılıp; yerine

“kuvvetler birliği” prensibi getiriliyor. Yani hükümet “tek güç” haline geliyor.
Bugüne kadarki icraatlarında görüldüğü üzere, AKP hükümetin şahsında bu tek güç, maalesef
ABD’nin, AB’nin, Đsrail ve IMF’nin ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki emellerine hizmet edecektir. Bir
yandan “Şark Projesi” sürdürülecek, diğer yandan “Sevr” uygulanacaktır. Öte yandan ise BOP ve Arzı Mev’ud planları icraata geçirilecektir.
Neticede Türkiye, hızla federasyona ve etnik bölünmelere sürüklenecektir. “Özerkliği, federatif
yapılanmayı ve ayrılmayı referanduma götürelim” diyenler, AKP hükümetinin açtığı zeminde
istediklerine kavuşacaklardır.
AKP’nin referandum paketinde milletimize yönelik bu sinsi oyunlar saklıdır.
Devlet ve milletimiz üzerinde oynanan bu “büyük oyun”u bozmak için AKP’nin paketine Hayır diyoruz,
hayırda yarışıyoruz!
12 EYLÜL’DE “HAYIR” DEYĐN, HAYIRLISI OLSUN…
AKP’nin yapısını değiştirmeye ve Türk milletine elini-kolunu bağlatmaya çalıştığı Anayasa Mahkemesi
ve Danıştay’ın engel olduğu bazı icraatları aktaralım:
Örnek 1) AKP, Suriye sınırındaki yeraltında 4 trilyon dolarlık petrol rezervi bulunan ve 2 Kıbrıs
büyüklüğünde olan tarıma elverişli mayınlı araziyi Đsraillilere 49 yıllığına devretmeye kalkıştı. Anayasa
Mahkemesi “hayır veremezsiniz” dedi. (23 Temmuz 2009)
Örnek 2) AKP hükümeti, Türk milletinin katrilyonlarca dolarlık maden yataklarını, vatan topraklarımızın
yüzde 20’ye varan kısmını, ormanları, limanlarını ve hatta otoyolları ecnebiler ve içerdeki
komisyoncularına özelleştirme adı altında peşkeş çekiyor. Anayasa Mahkemesi “hayır böyle
özelleştirme olmaz” diyor, iptal ediyor. (Anayasa Mahkemesi, 14 Mart 2005, 11 Nisan 2007, 7 Mayıs
2007). Danıştay “hayır bu peşkeşlere geçit veremeyiz, diyor durduruyor (Danıştay 8. Daire, 04 Mayıs
2005).
Örnek 3) AKP hükümeti, yılda 15. 6 katrilyon TL devlete gelir getiren ve katma değer üreten
TÜPRAŞ’ı Yahudi Sami Ofer’e rekabet ve şeffaf ihale şartlarına aykırı olarak sümen altından peşkeş
çekiyor. Anayasa Mahkemes’i, özelleştirmeyi iptal ediyor, Danıştay durduruyor. (Danıştay 6. Dairesi, 6
Ocak 2006; Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2004; Danıştay Đdari Dava Daireleri Kurulu, 3 Ocak 2006)
Örnek 4) AKP hükümeti Đstanbul’un gözbebeği ve iş merkezi Galataport’u ihale-mihale yapmadan
sümen altından Yahudî Sami Ofer grubuna devretti. Danıştay, “Galataport’u Yahudi Ofer’e böyle
pazarlıksız veremezsin” dedi. (Danıştay 6. Dairesi, 6.1.2006).
Örnek 5) AKP hükümeti, özelleştirme adı altında asgari değeri 4-5 milyar dolar olan Seydişehir
Alüminyum’u ecnebi bir firma ve ortakçısına, Başbakan’ın hemşehrisi olan CE-KA’ye kelepir fiyatına
305 milyon dolara devretti. Kasadaki, eski parayla 15 Trilyon TL’yi de alıcı şirketin hesabına aktardı.
Hammadde ve satışa hazır ürünleri de verdi. Fiyatı 202 milyon Dolara geldi. Bu peşkeşin yanında da,
devlete yıllık getirisi 200-250 milyon TL olan ve sadece demirbaş değeri 1.5 milyar doları bulan
Oymapınar Barajını, yanı sıra Antalya limanını, silolarını, 1304 adet lojmanı, 7 adet ruhsatlı maden
ocağını promosyon olarak verdi, hibe etti. Danıştay bu peşkeşi durdurdu. (Danıştay 13. Dairesi,
29.06.2006; Danıştay 13. Dairesi, 8.2.2008)
Örnek 6) Hükümet “Tekel'i şakır şakır yabancıya sattık, işçilerini de ya kapının önüne koyalım ya da
4C çuvalına sokarak köle gibi çalışsınlar” hükmüne vardı, Danıştay durdurdu. (Danıştay 12. Dairesi, 1
Mart 2010) “Şeker fabrikalarını da Tekel gibi yabancıya satalım, nasıl olsa işçilerini 4C yaparız”
dediler, Danıştay onu da durdurdu. (Danıştay 13. Dairesi, 23.01.2010)
Kendilerine bu peşkeşlerin çekildiği ecnebiler, ortakçıları ve Yahudi Sami Ofer, referandumda evet
diyorlar, evet çıkması için çabalıyorlar. Dört gözle bekliyorlar. Çünkü referandumda evet çıkarsa,
Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin eli-kolu bağlanmış olacak, devre dışına alınmış olacak; böylece
ecnebiler ve yerli ortakçıları katrilyonlarca dolarlık işletme, vatan toprağı ve madenlerimize
çöreklenecekler.
Referanduma evet demek, bütün bu peşkeşlere DUR diyen Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin elini
kolunu bağlamaktır. Peşkeşlere evet demektir. Bunlar milletin malıdır, alınteridir, dışından tırnağından
artırıp ortaya çıkarttığı en kârlı işletmelerdir, Bunlar ecnebiye verilemez, yandaşlara peşkeş çekilemez.

Đşte referandumun can alıcı noktası budur.
O nedenle AKP’nin Anayasa paketine HAYIR!
Ayrıca;
1) Anayasanın 125.maddesinde yapılan değişiklikle idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimi
sınırlanmış hatta ortadan kaldırılmak istenmiştir. Maddedeki hiçbir surette ‘yerindelik denetimi’
yapılamaz, şeklindeki gerekçeyle neredeyse Đdare, denetlenemez anlamına gelebilecek bir uygulama
içine çekilmiştir. Danıştay’ın eli kolu bağlanmış olmaktadır.
2) Bu Anayasa tek bir partinin, hatta sadece Başbakan’ın ve danışmanlarının dayatması ile
hazırlanmıştır. Toplumsal mutabakat yoktur. Nasıl ki bu hükümetin mutfağı Atlantik ötesidir, anayasa
paketi de ABD mutfağında hazırlanmıştır. Milletin mutfağında değil… Nitekim Erdoğan, Đzmir
meydanından referandum paketini tanıtırken “Biz burada ABD’deki sistem, AB üyesi ülkelerdeki sistem
ne ise onu aynen aldık getirdik ve bunu şimdi halkımıza takdim ediyoruz” diyor.
3) Başbakanın ‘demokratikleşme’ diye bir derdi yoktur. Nasıl mı?
* HSYK’nın yapısını değiştiriyorlar ama Adalet Bakanı Müsteşarını Kurul içinde tutmaya devam
ediyorlar. Yani Yargı’yı Yürütmenin kontrolünde tutmak istiyorlar!
* %10’luk Seçim barajı antidemokratik değil mi? Niçin kaldırmıyorlar?
* 12 Eylül’ün hatırası YÖK olduğu gibi duruyor!
* Milletvekili “kürsü” dışındaki dokunulmazlıklarının kaldırılması demokratikleşmenin gereğidir. Niçin
dokunulmazlıkları kaldırmıyorlar?
* Yüksek Askeri Şura’nın bir kısım kararları yargı denetimine açılırken, Cumhurbaşkanının tek başına
yapacağı işlemler yargı denetimi dışında tutulmaya devam edilmek istenmektedir.
* Oluşturulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararları yargı denetimine kapalı tutuluyor.
Acaba bunun neresi demokrasidir? Hani Đdare’nin tüm eylem ve işlemleri yargı denetimine
açılıyordu?
4) Başbakan anayasa değişikliğiyle 12 Eylül 1980 ihtilalinden güya hesap soracağını söylüyor. Bu
doğru değildir. Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesine göre bu asla mümkün değildir. Ayrıca açılan
davaların tümü zaman aşımından zaten düşecektir.
* Başbakan şayet darbelerden hesap soracak ise 28 Şubatçıları hesaba çeksin. Ya da 27 Nisan emuhtırasını veren Genelkurmay Başkanına dava açsın!
* 12 Eylül 1980 de getirilen %10 luk seçim barajını kaldırsın.
* 12 Eylülün simgesi YÖK’ü kaldırsın.
5) Anayasa Mahkemesi ve HSYK’ yı 12 yıllığına iktidarın seçeceği kişilere teslim ederek, 10 yıllık
yolsuzlukla malul iktidarın yargı önünde hesap vermesinin önünü kapatarak krallık rejimine gidişin
önünü açmaktadır.
6) Anayasa değişiklik kanunun 9.maddesiyle Anayasanın 84.maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. Bu
şekilde örneğin terör yanlısı olduğundan partisi kapatılan ve aynı gerekçe ile milletvekilliği düşenlerin
tekrar meclise dönmesinin yolu açılmıştır.
7) Dış güçlerin dayatması ile yapılan Islahat Fermanları Osmanlı Đmparatorluğu’nun parçalanmasına
ve yıkılmasına zemin hazırladı. Yugoslavya 1989’da Anayasa değişikliğine zorlandı, iki sene sonra kan
gövdeyi götürdü ve 5 parçaya bölündü. Türkiye de aynı bölünme, federasyon ve özerklik zeminine
çekiliyor. Bu bölünmenin önüne geçmek için, birlik, bütünlük ve kardeşlik için Hayır diyoruz.
8) AKP, 8 yıllık icraatlarına referandum ile güvenoyu istiyor. Zinayı ve domuz eti satışını serbest
bırakan, kiliseler açan; çiftçiye, köylüye, memura, işçiye, Türk insanına değil, ecnebilere, Yahudi Sami
Ofer’lere iş – aş oluşturan AKP icraatlarını tasvip etmiyoruz.
Bunun için Hayır diyoruz
9) Değişiklik paketinde 26 madde, yönetmelik ve kararnamelerle düzenlenebilecek düzeyde kişi hak ve
hürriyetleriyle ilgili… Asıl 2 madde ise Yüksek Yargı ile ilgili… Yani her türlü yemek çeşidinin ve tatlının
bulunduğu sofrada, zehir karıştırılmış aş gibi!
Bu zehirli aşa Hayır diyoruz!
70 milyon insanımız da böyle zehirli bir pakete ancak HAYIR der, hayır diyor…
HAYIRDA YARIŞALIM, TÜRKĐYE KURTULSUN…
BAĞIMSIZ TÜRKĐYE PARTĐSĐ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7805
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Hastane bahçesinde kene ısırdı
5 yaşındaki çocuğa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kene ısırdığı ileri sürüldü

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 64

Tarih

: 20 Ağustos 2010 15:37

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kene ısırdığı ileri
sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte Eğitim ve Araştırma hastanesi çocuk polikliniğine
giden Karahan Y. (5) kan verdikten sonra dinlenmek için oturdukları hastanenin
bahçesinde kene ısırdığı iddia edildi.
Annesi tarafından Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine getirilen Karahan Y. tedavi
altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Başından aşağı kaynar su döküldü
Fırın işçisi, buhar kazanının tahliye borusu içerisinde bulunan kaynar suyun başına dökülmesi
sonucu yaralandı
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Kayseri'de bir fırın işçisi, buhar kazanının tahliyesini açtığı sırada tahliye borusu içerisinde
bulunan kaynar suyun başına dökülmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Ziya Paşa
caddesinde bulunan bir fırında meydana geldi. Đsmail Karakuş (35) isimli fırın işçisi, alt
katta bulunan buhar kazanının tahliyesini açtığında, tahliye borusunun içerisinde bulunan
kaynar suyun kafasından aşağı dökülmesi sonucu yaralandı. Fırın içerisinde çalışan diğer
işçiler tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırılan Đsmail Karakuş, 2. dereceden yanıkların meydana geldiği öğrenildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7808
Erişim Tarihi: 23.08.2010

45-5=45 protestosu
Sağlık-Sen üyeleri, çalışma saatleri hakkında yayınlanan genelgeyi protesto etti
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Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Uzm.Dr. Ünal Polat ve sendika üyeleri, çalışma saatleri
hakkında yayınlanan genelgeyi protesto etti.
Sağlık-Sen üyeleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önünde Sağlık
Bakanlığı'nın çalışma saatleri hususunda yayınmadığı genelgeyi protesto etmek için
toplandı. Burada konuşma yapan Sağlık-Sen Şube Başkanı Ünal Polat, "12 Eylül
yönetiminin 2368 sayılı kanunla sağlık çalışanlarına zulmü olan 45 saatlik çalışma şartı,
tam gün kanunuyla iptal edilmişti ama Sağlık Bakanlığı bir genelgeyle bu kanunu
tanımadığını ilan ediyor. Sayın Sağlık Bakanı akıllara ziyan bir matematik hesabıyla 45-5
= 45 diyor. Sağlık çalışanı olarak bu çarpık hesabı kınıyoruz" dedi.
Yayınlanan bu genelgeyle hastane dışına çıkmalarının yasaklandığını anımsatan Polat,
mesai ücreti ödemeden çalışanları hastanede tutma amaçlı yapılan uygulamanın
"aldatmaca ve zulüm" olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7809
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Makukula geri mi dönüyor ?
Ariza Makukula için Sarı-kırmızılı yönetim görüşmelerini sürdürüyor
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Kayserispor'da geçtiğimiz sezon attığı 21 gol ile 'gol kralı' olan Portekizli başarılı forvet
oyuncusu Ariza Makukula için Sarı-kırmızılı yönetim görüşmelerini sürdürüyor.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada,
geçtiğimiz sezon ligte gol kralı olan Arize Makukula ile yönetimin görüşmelerinin
sürdüğünü söyledi. Ortaköylüoğlu, "Yeni sezon için Makukula'yı renklerimize bağlamak
istiyoruz. Görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. En kısa zamanda transfer konusu
netlik kazanacak" dedi.
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Kılıçdaroğlu, bir kasetin ürünü !
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AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyareti
sırasında bir soru üzerine, "Kılıçdaroğlu, bir kasetin ürünü olarak genel başkanlık
koltuğunda oturuyor" dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Mustafa Elitaş'a, basın mensupları
tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Heron olayı ile ilgili yaptığı açıklama
hatırlatıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Genelkurmay Başkanlığı hükümete
bağlıdır. Hükümet bilgi alıp kendisi açıklamalıdır. Eğer alıp açıklayamıyorsa bunu da
açıklamalıdır" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Elitaş, "Sayın
Kılıçdaroğlu, CHP'nin hafızasını sildiği gibi kendisinin de, siyasetten hafızası olmadığından,
anayasayı da okuma fırsatı bulamadığından, bir kasetin ürünü olarak genel başkanlık
koltuğuna oturduğundan dolayı neyin ne olduğunu unutmuş olabilir. Genelkurmay
Başkanlığı'nın kime bağlı olduğu belli olmayan tek anayasa Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'dır. Cumhurbaşkanları savaş zamanında 'Başkomutanlık' görevini Genelkurmay
Başkanlığı'na devreder. Barış zamanında bu görev cumhurbaşkanınıdır. Genelkurmay
Başkanlığı, Başbakan'a ve hükümete bağlı değildir. Hükümete karşı sorumludur. Bu her
anlam ifade ediyorsa hükümete karşı sorumludur. Kime bağlı. Belli değil" dedi.
Yüksek Askeri Şura (YSK) toplantıları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Elitaş,
"Benim içime sindiremediğim görüntülerden birisi YSK toplantısında Başbakan ile
Genelkurmay Başkanı'nın aynı, yan yana hizada oturması; ülkedeki demokrasinin hangi
düzeyde olduğunun göstergesidir. YSK'nın başkanı Başbakan olmalıdır. Çünkü YSK'daki
alt kademelerin terfileri Genelkurmay Başkanlığı'nın kendi iç tahammülleri ve iç hizmet
kanununa göre yapılır. Ama kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı
konusundaki takdir hükümete ve cumhurbaşkanına aittir. Ama aynı masada, aynı hizada
Başbakan ile Genelkurmay Başkanı'nın oturması demokratik ülkelerde olmayan
görüntüdür. Türkiye'de demokrasiyi taçlandırmak istiyorsak, bu ülkede demokrasinin

önünün kesilmesini istemiyorsak bu şekildeki usul ve esasları yeniden düzenlemelidir"
diye konuştu.
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Kayserispor dolu dizgin
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0
yendi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
5. dakikada Emenike sağ çaprazdan sert vurdu. Top az farkla aut'a çıktı.
8. dakikada Florin yaklaşık 20 metreden sert bir şut çıkarttı. Top direğe çarparak auta
çıktı.
10. dakikada Karabükspor' un atağında Birol sert bir vuruş yaptı. Kaleci Souleymanou
son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.
26. dakikada soldan gelişen Kayserispor atağından Selim'in ortasına Cangele'nin kafa
vuruşuyla top filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Cangele ile sağ kanatan gelişen Kayserispor atağında Cangele'nin ortasına
Troisi'nin kafa vuruşu sonuç getirmedi. Top üstten auta çıktı.
42. dakikada Emenike ceza yayına yakın buluştuğu top ile Kayserispor defansından iki
oyuncuyu kolay geçti ancak son vuruş kötü olunca top auta çıktı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
58. dakikada soldan Hamza'nın aşırma ortası ile tola buluşan Cangele ceza sahasının
içeride sert vurdu top rakip oyucuya çarparak kornere çıktı.
64. dakikada Santana'nın sol kanattan ortası sonucu topla buluşan Troisi ceza sahası
içerisinde çaprazdan sert şutunu kaleci Tomic uzaklaştırdı.
69. dakikada Troisi sol çaprazdan ceza sahasının içerisine girdi. Vuruşunu kaleci Tomic
son anda çıkarttı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Serkan Çınar xx, Serkan Ok xx, Orkun Aktaş xx
KAYSERĐSPOR: Soulemanou xx, Hasan Ali xx, Serdar x, Amisulashvili x, Ufuk x, Troisi
x (Semih dk. 90 ?), Abdulah x (Santana dk. 46 xx), Cangele xxx (Abdulkadir dk. 89 ?) x,
Mehmet Eren xx, Hamza xx, Moritz x
YEDEKLER: Gökhan, Savaş, Furkan, Volkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze

KARABÜKSPOR: Tomiç x, Birol x (Đlhan Parlak dk. 78 ?), Mehmet xx, Şenol xx, Florin
Cernat xx, Kerim x, Armond Tchani x, Seric x, Cosma Da Silva Tozo xx, Emenike xx,
Fatih x (Ferdi dk. 60 x)
YEDEKLER: Bülent Ataman, Bülent Bal, Hakan, Recep, Angelov
TEKNĐK DĐREKTÖR: Yücel Đldiz
GOL: Cangele (dk. 26)
SARI KARTLAR: Troisi, Abdullah, Mehmet Eren, Cangele (Kayserispor), Tozo, Emeneke,
Seric, Ferdi (Karabüksspor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7812
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Vergi rekortmenlerine ödül
Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen ödül törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız da katıldı

Kategori

: Ekonomi

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 106

Tarih

: 21 Ağustos 2010 11:34

Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri'nin ödüllerini
verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, törende yaptığı konuşmada, ekonominin
iyiye gitmesinin istikrara bağlı olduğunun altını çizerek, "Türkiye büyüyor ve değişiyor.
Türkiye'nin gelişmiş ve çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak gibi bir borcu var.
Bunun nasıl olacağı belirlendi ve şu anda bu gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin büyümesi ve
gelişmesi için siyasi istikrarın sağlanması gerekiyor" dedi.
Referandum konusuna da değinen Yıldız, "Bu bir partinin meselesi değil, bu Türkiye'nin
meselesidir. 12 Eylül siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, TBMM'de ticaret erbabının önünü açacak
düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını hatırlatarak, "Mecliste 600 maddelik Türk Ticaret
Kanunu değişikliklerini yapmaya çalıştık. Ancak şu ana kadar 70 maddesi kabul edilebildi.
Bu maddeler ticaret erbabına kolaylıklar sağlıyorsa, TOBB diğer sivil toplum örgütleri ile
görüşerek bu maddelere destek verilmesini sağlamalıdır" dedi.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci de, "Türkiye'nin ekonomisi
14 yıl önceki ekonomi değil. Artık Türkiye'nin ekonomisi büyük devletlerin ekonomileri ile
paralellik arz ediyor. Küçüldüğünde küçülüyor, büyüdüğünde büyüyor" şeklinde konuştu.
Hükümetin, ekonominin daha da iyi olması için çeşitli tedbirler alması gerektiğini
söyleyen Kilci, "Yapısal reformlar yapılmalı. Alınacak olan kararların arkasında durulmalı.
Sanayi ve ticaret erbabını rahatlatacak bazı kararlar alınmalıdır. Özellikle istihdam
yasasında, iş yeri hekimi ve avukatı gibi zorunluluklar getirilmiş ve bunların maaşları da
belirlenmiştir. Bu yasalar, halen 2009 yalının sıkıntılarını üzerinden atmaya çalışan iş
kesimini zorlamaktadır ve düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Yıldız, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde rekortmen olanlara

ödüllerini verdi. Ardından Kayseri Ticaret Odası Başkanı Kilci, gecenin anısına Bakan
Yıldız'a plaket verdi.
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Genelkurmay hesap vermeli !
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu Kayseri'de iftar programına katıldı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, Genelkurmay Başkanlığı'nın
Hantepe, Sarıyayla ve Đskenderun'da yapılan saldırılarla ilgili açıklamada bulunmasını
istedi.
Kayseri'ye BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, partililerle birlikte iftar yaptı. Burada ĐHA
muhabirine özel açıklamalarda bulunan Genel Başkan Topçu, Türkiye'de hukuk ve kanun
ne diyorsa onun uygulanması gerektiğini söyledi. Anayasa değişikliğine ilişkin
referandumda 'evet' kampanyasına 2 bin kişilik bir toplantıyı Đstanbul Cevahir Otel'de
başlattıklarını hatırlatan Topçu, "Toplantıya katılan arkadaşlar bana Yüksek Askeri Şura
toplantısını ısrarla sordular. Bende bu YAŞ'ın hukuku var mı var, kanunu var mı var. Biri
komutan olacak biri atanacak, millete ne bundan, gece yarısı ikide bir yok zirve yaptı yok
Başbakan bilmem kimle görüştü. Aman yarabbi son dakika flaş flaş Cumhurbaşkanı
bilmem kimi çağırdı. Ne oluyor. Hukuk var kanun da var ne istiyorsa o olur. Hukukun ve
kanunun olduğu yerde temayül mü olurmuş ? Hukuk neyi gerektiriyorsa kanun neyi
gerektiriyorsa o olacak" dedi.
"BURUNLARINDAN FĐTĐL FĐTĐL GETĐRECEĞĐM"
Topçu, "Bu milletin eli sizin yakanızda. Dörtyol'u ne yaptınız ? Đskenderun'u ne yaptınız?
Sarıyayla'yı ne yaptınız ? Hantepe' yi ne yaptınız ? Daha arka taraflara da geçmedim evet
şimdi Hantepe'yi millet merakla bekliyor. Sarıyayla'yı bekliyor. Bunların bantlarını ben
seyrettim. Bana geldi bantları. Sarıyayla'daki rezilliği kepazeliği seyrettim. Ondan sonra
da dedim zaten 'Muhsin Yazıcıoğlunu keş dağlarında bulamadım' dedin anladım. Đyide
kendi evinde yattığın karakolu da bulamıyorsan sana bunun hesabını soran olmayacak
mı? Ama soramıyor bu siyasi iktidar ama ben sorarım. Ben sorarım bunların hesabını ve
soracağımda. Bak bu memlekette 26 yıldır terörle mücadele yapıldığı söyleniyor değimli ?
Büyük Birlik Partisi iktidara gelince siyasetten de bürokrasiden de burunlarından fitil fitil
getireceğim" ifadelerini kullandı.
"GENELKURMAY CEVAP VERMELĐ"
Referandumda kesinlikle 'evet' denmesinin altını çizen BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu,
sık sık vatandaşlarla referandum sohbeti yaptıklarını belirterek, "Üzerinde gömleği dahi
olmayan vatandaşlar geliyor. Bana başkanım diyor ülkücüler buna hiç evet verir mi diyor.
Hayır demesi lazım diyor. Đşte milleti ne hale soktukları ortada. Halbuki bu işten siyaset
yapmanın zamanı değil. Vatandaşların maddeleri filan bildiği ney yok. Partisi buna hayır

demiş, oda onun peşinden hayır diyor. O ne orda çocukların ne anayasası güvence altına
alındığının bilincinde ne orada ne hak konulmuş onun bilincinde. Sarıyayla duruyor
ortada, Đskenderun ortada duruyor. Hatay ortada duruyor, Tokat ortada duruyor.
Reşadiye ortada duruyor. Samsun ortada duruyor. Ama ne yazık ki buna dönüp ne
bürokrasi bir cevap veriyor, nede siyasi erk gereğini yapıyor. Şu anda PKK sazcısıyla
sözcüsüyle milletin üzerinde bu seferde lafla sözle provokasyonunu yapıyor "dedi.
Genelkurmay başkanının görevi devretmesine az kaldığına belirten Topçu " 15 aydır
söylüyorum. Gerçekten şu Hantepe'ye bakmak lazım Đskenderun"a bakmak lazım. Ne
biliyorsa söylemesi lazım.Sarıyayla da ne oldu bilmemiz lazım.Ayrıca bütün milletin merak
ettiği bir şeyi soruyorum 15 aydır sordum. Cevap vermedi. Muhsin Yazıcıoğlu hadisesi ile
alakalı Genelkurmay ne söylüyor ? Sahada bir çalışma yaptılar arama kurtarmaya
karıştılar.Bizim bu bir yıldır takip ettiğimiz emniyet müdürü vasıtası ile neticesini de
aldığımız ve doğru olmayan bir istihbarat olduğunu biz tespit ettirdik. Şimdi Genelkurmay
skorsyk düştü sesi çıkmadı.Büyükbirlik Partisi Genel Başkanı yanında 5 arkadaşı ile karlar
altında kaldı sesi çıkmadı. Skorsky'nin parçası bende peki buna da bir şey demeyecek mi
? Đnşallah der. Demese de siyasi erk gereğini yapar. Yapmasa da yapacak bir Allah'ın kulu
çıkar. Bunun için diyorum Büyük Birlik Partisi var. Yani Hantepe'ye cevap versin benim
sorduğuma cevap versin Sarıyayla' ya Đskenderun'a cevap versin. Yönetimi elinde
bulunduran Başbakan ne iş yapıyor ? Cumhurbaşkanı ne iş yapar ? Atamalarda gece
yarısı ikide bir zirveler yapıyordu bu sorular içinde zirveler yapsın sayın
Cumhurbaşkanımız çağırsın bakalım. "Gel bakalım" desin. Bak millet vicdanında bu iş
cevap bekliyor desin. Şu anda onun emrinde ki bir memur. Cumhurbaşkanı halletsin bu
işleri" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7814
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Kayserispor çok mutlu !
Evindeki ilk karşılaşmasına çıkan Kayserispor, Karabükspor karşısında aldığı 3 puanın mutluluğunu
yaşıyor
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Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evindeki ilk karşılaşmasına çıkan
Kayserispor, Karabükspor karşısında aldığı 3 puanın mutluluğunu yaşıyor.
Maç sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, ligin ikinci haftasında
6 puan toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Oyuncuların iyi mücadele
gösterdiğini kaydeden teknik direktör Şota, "Rakip oyuncular da çok iyi mücadele ve
organize oyun sergilediler. Çabuk ve kaliteli oyuncuları olmalarına rağmen iyi mücadele
göstererek maçtan galip ayrıldı. Uzun toplar bizim stilimiz değildi ama çok güzel
pozisyonlar oldu. Bundan sonraki karşılaşmalarda en iyi şekilde savaşarak puanları
alacağımızı düşünüyorum. Futbolcularımı kutluyorum" dedi.
Kayserispor'un başarılı defans oyuncusu Serdar Kesimal ise, hedeflerinin lige iyi

başlamak olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 2 de 2 yaptık. Önümüzde Ankaragücü maçı
var. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmadan da galip gelerek lige iyi şekilde devam
etmek istiyoruz" dedi.
Beraberlik adına tüm riskleri göz aldıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyleyen
Karabükspor Teknik Direktörü Yücel Đldiz ise, "Sezonun ilk deplasmanında Kayseri'ye
gelerek zorlu maça çıktık. Kayseri'de bizde iyi takımız ama beklemediğimiz bir anda çok
ters bir toptan gol yememiz bizi demoralize etti. Oyunun ikinci yarısında elimizden
geldiğinde beraberlik golünü bulma için tüm riskleri aldık. Açıkçası maçın başında
aldığımız pozisyonları değerlendirseydik beraberlik alabilirdik. Kayserispor'u tebrik
ediyorum. Önümüzdeki hafta biraz daha dikkatli olacağız ve eksikliklerimiz
gidereceğiz. Girebileceğimiz her türlü riske girdik ancak yakaladığımız pozisyonları
değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7815
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Önder ve Volkan Kayserispor'da
Kayserispor, Fenerbahçeli futbolcular Önder Turacı ve Volkan Babacan ile anlaşma sağladı
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Spor Toto Süper Lig'e 2'de 2 yaparak güzel bir başlangıç yapan Kayserispor, Fenerbahçeli
futbolcular Önder Turacı ve Volkan Babacan ile anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ali Bilgin'den sonra Fenerbahçeli Önder
Turacı ve Volkan Babacan ile de anlaşma sağladı. Ligde ikinci maçına çıkan Sarı-kırmızılı
ekip Karabükspor karşısında 3 puan alırken, Kadir Has Stadı'nda oynanan bu karşılaşmayı
ise anlaşma sağlanan Önder Turacı ve Volkan Babacan da izledi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7816
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Đşte Elitaş'ın içine sindiremediği resim
Elitaş:YAŞ toplantılarında Başbakanla Genelkurmay
Başkanı'nın aynı hizada oturmasını içime sindiremiyorum
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Elitaş, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya'dan
Kayseri basını hakkında bilgi aldı.
Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Heronlarla
ilgili "Genelkurmay hükümete bağlıdır. Hükümet bu konuda açıklama yapmalıdır"
şeklindeki sözlerini hatırlatılması üzerine de Elitaş, Genelkurmay Başkanlığı'nın direk
hükümete bağlı olmadığını söyledi.
Elitaş, şunları kaydetti: "Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin hafızasını sildiği gibi, kendisinin de
siyasette hafızasının olmadığından dolayı, anayasayı okuma imkanı bulamadığından
dolayı, bir kasetin ürünü olarak genel başkanlık koltuğuna oturduğundan dolayı neyin ne
olduğunu unutmuş olabiliyor.
Genelkurmay Başkanlığı'nın kime bağlı olduğu belli olmayan tek anayasa Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'dır. Cumhurbaşkanları savaş zamanında, başkomutanlık görevini
Genelkurmay Başkanı'na devreder. Barış zamanında bu Cumhurbaşkanıdır.
Genelkurmay başkanlığı başbakana, hükümete bağlı değildir, hükümete karşı
sorumludur. Her ne anlam ifade ediyorsa bu hükümete karşı sorumludur. Kime bağlı belli
değil."
"YAŞ'ın Başkanı Başbakan olmalıdır"
Elitaş, Yüksek Askeri Şura toplantılarında Genelkurmay Başkanı ile Başbakanın aynı
konumda bulunmalarını doğru bulmadığını kaydederek şöyle devam etti: "Benim içime
sindiremediğim en önemli görüntülerden birisi Yüksek Askeri Şura toplantılarında
Başbakanla Genelkurmay Başkanı'nın yan yana, aynı hizada oturması.
Ülkedeki demokrasinin hangi noktada olduğunun göstergesidir. Yüksek Askeri Şura'nın
başkanı Başbakan olmalıdır. Çünkü Yüksek Askeri Şura'daki alt kademelerin terfileri
Genelkurmayın kendi iç teamüllerine göre yapılmaktadır. Kuvvet komutanları ile
Genelkurmay Başkanlarının kim olacağı konusundaki takdir Hükümete ve
Cumhurbaşkanına aittir."
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Başbakan Erdoğan Kayseri'de
Evet mitingi için kente gelen Erdoğan, Erkilet Havaalanı'nın yeni iç hatlar terminalinin açılış törenine
katıldı
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Kayseri Đç Hatlar Terminali'nin açılışını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "12
Eylül'e karşı çıkanlar, arka bahçeleri elden gidiyor diye feryat ediyor. Ülkede ne zaman
hayırlı iş yapılsa hepsine karşı çıktılar. Bunlar özgürlükçü değil, hak ve hukuk tanımazlar"
dedi.
'Demokrasi mitingi' için havayoluyla kente gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Erkilet Havaalanı'nın yeni iç hatlar terminalinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin kendileri için önemli bir sanayi, ticaret ve
turizm merkezi olduğunu ve buradaki sorunların minimize edilmesi gerektiğini düşünerek
ili her alanda güçlendirdiklerini söyledi. Kayseri'ye dünya standartlarında bir iç hatlar
terminalini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdoğan,"Eski iç hatlar
binası 600 bin yolcu kapasitesine sahipti. Özellikle iktidarımız döneminde hızla kalkınan
Kayseri, yolcu trafiğine cevap veremez hale gelmişti. Bu nedenle Kayseri'ye yeni bir iç
hatlar terminal binası yapma kararı aldık. Kısa bir zamanda yılda 3 milyon yolcu kapasiteli
bu terminali kazandırdık. Đç hatlar terminali ise yaklaşık 13 milyon TL'ye mal oldu.
Kayseri bizim için önemli bir sanayi ticaret ve turizm merkezidir. Tabii buradaki sorunların
minimize edilmesi lazım. Bu anlayışla Türkiye'nin en önemli cazibe merkezimizi karayolu
ile çok güçlü hale getirdik. Cumhuriyet tarihinde toplam yapılan bölünmüş yol miktarı 6
bin 100 kilometre. Bizim iktidar olduğumuz dönemde şimdiye kadar 12 bin 200 kilometre
yaptık. Türkiye'de iç hatlar yolcu sayısı 2002 yılında 8 milyon 729 bine, 2009 yılında ise
neredeyse 5 kat artarak 41 milyon 227 bine ulaştı. Hava yollarını halkın yolu yapmak işte
böyle olur" dedi.
Ülkede bölünmüş yollar veya birçok tarihi hizmete imza atmalarına rağmen buna karşı
çıkan grupların hak ve hukuk tanımayan insanlar olduğunu belirten Erdoğan,
"Boğazköprü yapılıyor diye birileri karşı çıkıyor. Đlkinde de ikincisinde de karşı çıktılar.
Bunlar bu ülkede hangi hayırlı iş yapılsa hepsine karşı çıkarlar. 12 Eylül'e de böyle karşı
çıkıyorlar. Arka bahçeleri elden gidiyor diye feryat ediyorlar. Bunlar özgürlükçü değil, hak
ve hukuk tanımazlar" diye konuştu.
"HAVA YOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK"
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Atıl durumda olan terminallerin
bir bir tadilatını yapıp Kayseri Havaalanı'nın iç hatlar terminalini tamamlayarak hizmete
açıyoruz. Kapasite 300 binden 2,5 milyona çıkmış oluyor. Kayseri sadece iç hatlarda 240
bin yolcu ağırlamış 2009'da, bu 240 binden 780 bini aşmış, üç kattan daha fazla trafik
artışı demektir. Bu yıl da trafik artışı var. Kayseri ticaretin kalbi, gün geçtikçe büyüyen bir
şehrimiz. Bu terminal iç ve dış hatlar toplam 70 milyar TL'ye mal oldu. Önümüzdeki 1015 yıl içerisindeki tüm ihtiyacımızı karşılayacak bir terminal oluştu. Türkiye'de biz bunlarla
uğraşırken adalet ve demokrasi yolları tıkalı kalmış. Bunu da şimdi 12 Eylül'de milletimiz
ile birlikte özgürlük ve demokrasi bayramında açmış olacağız. Türkiye'nin önünde hiçbir
engel kalmayacak" dedi.
Öte yandan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi sırasında, yük treni
trafik polisleri ve DDY görevlileri tarafından durduruldu.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni anayasa değişikliği hususunda terör örgütü
Kandil'den 'hayır' sesi veriyor, CHP, MHP, BDP Ankara'da hoparlörü oluyor. Bunlarda
sorumluluk diye bir şey yok" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen demokrasi mitinginde binlerce
katılımcıya seslendi. Kurulan spring sulama sistemi sayesinde de vatandaşlar da sıcak
havadan etkilenmedi.
Halkı selamlayarak kürsüye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği yerlerde yaptığı, "Başörtü sorununu biz çözeceğiz"
açıklamalarına karşı gelerek, "Kılıçdaroğlu, başörtü konusunu kendisinin çözeceğini
söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu gittiği her yerde bol keseden atıyor. CHP, 'Baş örtüsünü ben
çözeceğim' diyor, işte 'hayır' bu" dedi.
Ülkenin kızlarının başörtüleri ile üniversitelere girmesi konusunda MHP ile el birliği
yaptıklarını hatırlatan Başbakan Erdoğan, "Burada önemli bir şey var, arkadaşlarımız MHP
grubu ile görüşmeler yaptı. Birlikte 411 oy ile baş örtüsü özgürlüğünü parlementodan
geçirdik. CHP ise hemen bu konuyu aldı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Sayın
Kılıçdaroğlu bunun altında senin de imzan var. Đmzayı attın. Hangi yüzle çıkıp benim
milletimin karşısına, 'Başörtü meselesini ben çözerim' diyorsun. Dürüst ol sayın
Kılıçdaroğlu, gittiğin her yerde bol keseden atıyorsun" diye konuştu.
AK Parti'nin terör örgütü ile masaya oturduğuna yönelik iddialara yanıt veren Erdoğan,
"Alçakça itirafta bulunanlar bunun her yerde hesabını vereceklerdir. AK parti hükümeti
bugüne kadar terör örgütü ile masaya oturmadı, hiçbir zaman oturmayacaktır. Bizim
anlayışımızda böyle bir şey olamaz. Biz çetelere avukatlık yapmadık ve hala onlar
Silivri'de avukatlık yapmaya devam ediyor. Biz milletin avukatlığını yapmaya devam
ediyoruz" şeklinde konuştu.
Terör örgütünün yol kesip halk oylamasında 'hayır' oyu vermesi konusunda halkı tehdit
ettiğini belirten Başbakan Erdoğan, "Terör örgütü kandilden ses veriyor, bunlar
meydanlarda MHP, CHP BDP toplantı salonlarında nutuk atıyor. Terör Kandil'den
konuşuyor, MHP, CHP BDP Ankara'da hoparlörü oluyor. Bunlarda sorumluluk diye bir şey
yok. Milletim bu alçakça itiraflara inanmayacak. AK Parti hiçbir terör örgütü ile masaya
oturmaz, anlaşma yapmaz. AK Parti'nin siyasetini asla terör örgütü belirleyemez. AK
Parti'nin rotasını çete belirleyemez, AK Parti'nin rotasını millet çizmiştir. Bu itirafları
atanlar Bahçeli ve Kılıçdaroğlu bizim masaya oturduğumuzu söylüyorsanız, bu iddanızı
ispatla siz mükelefsiziniz. Đddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir" dedi.
Kirli tezgahlara karşı vatandaşların uyanık olmasını isteyen Başbakan Erdoğan, "Artık
milletin dediği olacak. Đşte bunu hazmedemiyorlar. Aydınlık Türkiye mücadelemizde,

çetelerle mücadelede, büyük Türkiye, kalkınmış Türkiye için, devlet ile millet arasındaki
mesafeyi kaldırıyoruz, ileri demokrasi için 'evet' deyin" ifadelerini kullandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mitingin sonunda Kayseri halkına teşekkür etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting, halkın yoğun ilgisi ile gerçekleştirilerek
olaysız sona erdi. Son olarak Başbakan Erdoğan'ın dağıttığı karanfil ise halkın dikkatini
çekti.
Başbakan Erdoğan, konuşmaların ardından iftar yemeği için Kayserispor tesislerine gitti.
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