KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
18- 24 EKĐM 2010
Devletin APO ile görüştüğünü biliyoruz
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz idam cezasının geri getirilmesini istedi.
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz, idam cezasının
getirilmesi gerektiğini söyleyerek BDP'yi eleştirdi.
Tezkerenin uzatılmasını olumlu bulduklarını ifade eden Yavuz, "Tezkere kararını olumlu buluyoruz
ama tezkereye uygun hareket edilmesini istiyoruz. Terör örgütleri askeri güçlerimizin operasyonlarıyla
çökertilmeli. Kuzey Irak ve Kandil'deki terör yuvaları bitirilmeli. Teröristler teslim olurken silahlarıyla
teslim olmalı ki hapisten çıktıklarında silahlarını askerlerimize karşı kullanmasınlar" dedi.
Terör örgütlerinin idamı hak ettiğini söyleyen Yavuz, "Onların hakkı idamdır. Askerlerimize taş, molotof
atıp şehit ediyorlar. Terör başları hakkında sloganlar atıp tezahüratta bulunuyorlar ve sonrada hiçbir
şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar" diye konuştu.
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekillerinin 'Biz çocuklarımızı askere göndermeyiz' kararını
eleştiren Yavuz, "BDP'liler kendilerini hangi ülkede yaşıyor sanıyorlar? Yoksa bu ülkeden gitmeyi mi
düşünüyorlar? Kendilerinde bu hakkı buluyorlar. Hem onlar kim oluyor da Türkçe'yi 2. plana atıyorlar.
Kendilerine bir ülkemi kurmuşlar da böyle bir demeç sunuyorlar? Bunların netliğe kavuşmasını
istiyoruz" şeklinde konuştu.
"BĐZĐ YANLIŞ YÖNLENDĐRMESĐNLER"
Türk Milleti'nin yanlış yönlendirildiğini savunan Yavuz, "Bizi yanlış yönlendirmelerini istemiyoruz. Terör
konusunda yanlış yapıyorlar. Terör yandaşları olan Barzani ve Talabani'den yardım istiyorlar. Onlar,
yaralı teröristleri hastanelerinde bakım altına alan insanlar, biz ise yardım istiyoruz. Hükümet olarak
kendi çözüm yolumuzu bulmalıyız. Bütün partiler bir olup terörü yok edecek yasayı çıkarmalılar. Đdam
olmuyor bari yasa çıkarılsın" ifadelerini kullandı.
"TERÖRĐSTLER BĐZDEN ÖZÜR DĐLEMELĐ"
Teröristlerin teslim olup Türk Milleti'nden özür dilemeleri gerektiğini kaydeden Yavuz, "Silahlarını
bırakıp bizden özür dilemeleri gerekir. Cezalarını çektikten sonra aramıza girerler. Uyum
sağlayabiliyorlarsa bizle yaşamaya devam edeler yoksa cezalarını çeksinler" dedi.
Hükümetin alt birimlerinin terörist başıyla görüştüklerini savunan Başkan Yavuz, "Caniyle
görüşüldüğünü biliyoruz. Kendileri kabul etmese de görüştükleri belli. Türkiye menfaatine mi yoksa
kendi menfaatlerine mi görüşüyorlar? Bilmek istiyoruz. Kişisel menfaatse kime hizmet ediyorlar, devlet
menfaatineyse açıklasınlar. Biz şehit aileleri olarak bu durumdan çok rahatsızız ve duruma çok
tepkiliyiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8205
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kayserispor dolu dizgin
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, Sivasspor'u yenerek puanını 17'ye yükseltti.
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1'lik skorla
yenerek puanını 17'ye yükseltti.
Maç sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, yağmurun etkisiyle oluşan
olumsuz zemine karşı takımın iyi mücadele gösterdiğini söyleyerek, "Zemine karşı zorlaşan
mücadelede galip geldiğimiz için mutluyum, takımımı tebrik ediyorum. Rakip takımın 1-0 öne
geçmesine karşın oyunu bozmadan iyi top oynayarak çok güzel mücadele ettik" dedi.
Oyunda herkesin hata yapabileceğini söyleyen Teknik Direktör Şota, "Bir oyuncunun hata yapması
oyunu değiştirebilir ancak her oyuncu da doğal olarak hata yapabiliyor. Bu hatasına karşı oyuncuyu
cezalandırmak uygun olmaz, kendisine yeniden hak tanımak gerekir" ifadelerini kullandı.
Ligin 9. haftasında kendi sahalarında Beşiktaş'ı ağırlayacaklarını hatırlatan Şota, "Önümüzdeki
Beşiktaş maçı çok zor geçecek ama henüz zaman var. Maç Pazar mı Pazartesi mi henüz bilmiyorum
ama zamanımız var. Kendimizi Beşiktaş maçına hazırlayacağız" diye konuştu.
Kayserispor'un defans oyuncusu Eren Güngör ise, zor bir zeminde mücadele ettiklerini ifade ederek,
"Sivasspor'un durumunu biliyorduk onun için maçın başından sonuna kadar hırslıydık. Đnşallah
önümüzdeki karşılaşmalarda da şekilde devam edeceğiz. Sakatlığım tamamıyla geçti. Hocamızda bize
yön veriyor. Hocamdan tekrar şans bekliyorum" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Daha fazla kaybetmeye tahammülümüz yok" diyerek
başladığı konuşmasında, "Maça başlamamız ve oyunu iyi kontrol etmemiz ilk yarı boyunca çok iyiydi.
Đlk yarıdaki golün faul olduğunu söylüyorlar ancak bunu inceleyeceğim. Karşılaşmada 3 tane duran
toptan gol yedik, bunlarla birlikte iyince moraller bozuldu. 4 gün sonra Bucaspor maçımız var. Daha
fazla kaybetmeye tahammülümüz yok. Buca maçında galibiyet için hazırlanacağız" ifadelerini
kullandı.
Bakkal, kadro dışı bırakılan oyuncular hakkında yöneltilen soruyu ise "Basında ne çıktıysa hepsi
doğru" diyerek cevaplandırdı.
Sivasspor futbolcusu Mehmet Nas ise, "O kadar pozisyon olmasına rağmen elimiz boş dönüyoruz.
Bir an önce kendimizi toparlamamız lazım" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8206
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Gesi Gilaburu ve Ceviz Şenliği
Kayseri'de düzenlenen Gesi Gilaburu ve Ceviz Şenliği halkın yoğun ilgisiyle coşku içinde kutlandı.
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Kayseri'de düzenlenen Gesi Gilaburu ve Ceviz Şenliği
halkın yoğun ilgisiyle coşku içinde kutlandı. Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şenliğin amacının
dostluk ve kardeşliği sağlamak olduğunu belirtti.
Kayseri Melikgazi Đlçesi Gesi Bağları'nda düzenlenen Gesi
Gilaburu ve Ceviz Şenliği'ne Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı
Nusret Dirim, AB Projesi çerçevesinde Kayseri'de bulunan Đtalya, Litvanya, Fıransa ve Macaristan'dan
öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Amaçlarının birlik beraberlik ve kardeşliği sağlamak olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "AB projesi
çerçevesinde burada bulunan ve şenliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Gesimize özgü olan Gilaburu ve Ceviz Şenliğimizi burada huzur içinde tamamlamamızı umuyorum.
Gesi yıllardır hepimizin özümsediği, anımsadığı ve hatıraları olan, türküleriyle büyüdüğümüz bir
bölgemizdir. Đçinizdeki güzellikleri dışınıza yansıttığınız bu güzel havada, sıcak havada adeta pastırma
yazını yaşarcasına hep beraber bu anı yaşıyoruz. Amacımız Gilaburu!yu dışarıya taşımak değil, birlik,
beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı sağlamak suretiyle bu yöre insanının mutluluğuna mutluluk
katmaktır" şeklinde konuştu.
Cevizin ve Gilaburu'nun sağlık açısından da önemlim 0lduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Cevizin tıbbi
faydalarının artık doktorlar anlata anlata bitiremiyor. Gilaburu ile ilgili olarak böbreklere, kollestrole ve
daha birçok sağlık problemine iyi geldiği de bir gerçek" dedi.
Şenlikte misafirlere aşure ve pilav dağıtıldıktan sonra Halk Müziği eşliğinde yöresel halk oyunları
oynandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8207
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Gribe karşı ıhlamur otu !
Yaz mevsiminin bitimiyle aniden bastıran soğuk havalarda gribe karşı aktarcılar ıhlamur otunu önerdi.
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Yaz mevsiminin bitimiyle aniden bastıran soğuk havalarda gribe karşı aktarcılar ıhlamur otunu önerdi.
Televizyon programlarında bitkisel otların faydalarını anlatan yayınların artmasından dolayı
vatandaşlar da aktarcılara akın etmeye başladı. Bitkisel otların faydalarını anlatan programlar

sayesinde son birkaç yıldır satışlarının çok arttığını söyleyen aktarcı Orhan Cumaoğlu, "Son
zamanlardaki satışlarımızdan çok memnunuz. Halkın bilgilenmesi bizim satışlarımızı artırdı. Kış
mevsiminin gelmesiyle beraber satışlarımızın daha da artacağını düşünüyorum" dedi.
Soğuk algınlığına karşı ıhlamur otunu önerdiklerini dile getiren Orhan Cumaoğlu, "Astım, bronşit, grip
gibi hastalıklara ıhlamur otunu tavsiye ediyoruz. Bunun dışında kuşburnu, zencefil, ekinaziye, meyan
kökü gibi otları da öneriyoruz. Meyan kökü, hem mide rahatsızlıklarına hem de aşırı sigara kullanan
kişilerde göğüs yumuşatmaya yarıyor" diye konuştu.
Soğuk havalarda en çok ıhlamur sattıklarını belirten Orhan Cumaoğlu, "Ortalama günde 4-5 kilo
satıyoruz. Alanlar 100 gram alıyor. Hafif bir ot olduğu için fazla kilo dövmüyor. Kilosunu 50 TL'den
satıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ihlamurun bir kaynatmalık olmadığını kaydeden Orhan Cumaoğlu, "Ihlamur 15 dakika kaynatılır.
Günde 3 bardak içilmesini tavsiye ederiz. Đçerisine kurşburnu ve tarçın da katılabilir. Çayınıza bal
katarak içebilirsiniz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8208
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Bunalıma girdi, intiharı seçti !
Kayseri'de ailevi sorunlar yaşayan temizlik görevlisi ilaç içerek intihar etmek istedi.
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Kayseri'de ailevi sorunlar yaşayan temizlik görevlisi ilaç içerek intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Camii Kebir Mahallesi Bedesten Çarşısı içinde temizlik
görevlisi olarak çalışan Ahmet F.'nin (46) ailevi sorunlar yaşadığı için ilaç içerek intihar etmek istediği
öğrenildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet F.'nin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.
Görgü tanığı olan Hayri Karabaçak (65), Ahmet F. 'nin durumunun kötü olduğunu belirterek, "Ahmet,
iyi değildi. Ailevi sorunları vardı. O yüzden intihar etmek istedi. Eline baya ilaç almıştı. Đlaç içerek
ölmek istedi" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8209
Erişim Tarihi: 28.10.2010

HSYK seçimi Kayseri sonuçları
Adli Yargı HSYK üyeliği seçiminde en yüksek oyu alan hakim ve savcılar şu şekilde oluştu.
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Kayseri'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği seçimi sona erdi.
Kentte hakim ve savcılar üç sandıkta oy kullandı. Adli Yargı HSYK üyeliği seçiminde en yüksek oyu
alan hakim ve savcılar şu şekilde oluştu:
"Nesibe Özer ve Teoman Gökçe 95 oy, Hüseyin Serter ve Ömer Köroğlu 91 oy, Ahmet Kaya 89 oy,
Đbrahim Okur 85 oy, Đsmail Aydın 84 oy, Celal Avar, Ali Öztürk ve Harun Kodalak 79'ar oy, Hayrettin
Türe 78 oy."
Đdari Yargı HSYK üyeliği seçim sonuçlarına göre; Ahmet Berberoğlu 20, Birol Erdem ve Halil Koç
19'ar, Resul Yıldırım 18 oy aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8210
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kayseri Cumhurbaşkanlarını ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,Almanya Cumhurbaşkanı Christina Wulff ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ağırlayacak.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de Almanya Cumhurbaşkanı Christina Wulff ve
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ağırlayacak.
Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile çarşamba günü özel uçakla
Kayseri'ye gelecek. Cumhurbaşkanları, karşılama töreninin ardından Alman ve Türk işadamları ile
yuvarlak masa toplantısına katılıp kentin tarihi mekanlarını gezecek. Almanya Cumhurbaşkanı Wulff,
aynı gün saat 15.00'te Kapadokya ve Göreme gezisinin ardından Adana'ya hareket edecek.
Kayseri basınının 100. yılı çerçevesinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından
düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere kente gelecek olan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise,
çarşambadan itibaren iki günlük programı çerçevesinde bazı kurum ve kuruluşları ziyaret edip kentteki

tarihi mekanları gezecek.
Öte yandan Türkiye Gazeteciler Federasyonu 31. Başkanlar Konseyi toplantısı, 19-22 Ekim tarihleri
arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'den 70' in üzerinde cemiyet ve
meslek örgütünün kurucusu olduğu TGF Başkanlar Konseyi'nin toplantısına; TGF Genel Başkanı
Sayın Atilla Sertel'in yanı sıra Afyonkarahisar, Aksaray, Alanya, Antakya, Antalya, Artvin, Balıkesir,
Bartın, Bayburt, Burdur, Çorum, Çukurova, Denizli, Doğu Anadolu, Düzce, Edirne, Eskişehir, Fırat
Havzası, Güneydoğu,
Isparta, Đskenderun, Đzmir, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir,
Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trakya, Tunceli, Uşak, Yozgat,
Zonguldak ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Anadolu Spor
Gazetecileri Derneği, Haber Kameramanları Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası başkanyöneticilerinin yanı sıra Azerbaycan Gazeteciler Sendikası ve Azerbaycan Parlamentoları Muhabirleri
Derneği başkanları da katılacak.
Toplantıya; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Basın Đlan
Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve bu kurumların üst düzey yöneticileri ile Azerbaycan Matbuat
Şurası Başkanı Aflatun Amashov'un da katılacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8211
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Magandalar 2 öğrenciyi yaraladı
Kavga ettikten sonra otomobille kaçan hasımlarının arkasından av tüfeğiyle ateş eden şahıs,2 öğrenciyi yaraladı.
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Kayseri’de kavga ettikten sonra otomobille kaçan hasımlarının arkasından av tüfeğiyle ateş eden
şahıs, 2 öğrenciyi yaraladı.
Belsin Anafartalar mahallesi Çok Programlı Lise öğrencisi Đ.Y. (16) ile aynı okulda öğrenim gören
teyzesinin kızı S.A. (16) öğle saatlerinde okuldan çıkıp evlerine giderken, hareket halindeki bir
otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.
Eray Ç. (28) isimli şahsın, kavga ettikten sonra otomobille kaçan hasımlarının arkasından av tüfeğiyle
ateş açmasıyla yaşanan olay sonrası tüfekten çıkan saçmalarla başından ve vücudunun çeşitli
yerlerinden yaralanan Đ.Y. ile S.A. olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Saldırıdan sonra Eray Ç., 38 EL 208 plakalı otomobille olay yerinden kaçarken aynı olayda bıçakla
yaralanan kardeşi Erkut Ç. ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
Saldırıdan sonra kaçan ve çıkar amaçlı silahlı kurulan suç örgütüne üye olmaktan sabıkası bulunan
Eray Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis, kullandığı otomobili Belsin’de terk edilmiş olarak
ele geçirdi. Otomobilde yapılan incelemede saldırıda kullanılan silah elde edilemedi.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yaralamayla ilgili
soruşturma sürdürülüyor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8212
Erişim Tarihi: 28.10.2010

TIR otomobille çarpıştı:3 yaralı
TIR ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Kayseri'de TIR ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Camikebir mahallesi Erkilet kavşağında H.Ö.
idaresindeki 38 YE 104 plakalı TIR ile Ç.K. yönetimindeki 38 E 1169 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza
sonrası 38 E 1169 plakalı otomobil sürücüsü ile aynı yolcu olarak bulunan T.K. ile ŞK yaralandı.
Yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8213
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Tayyip merdivenlerden yuvarlandı
Yemliha beldesinde merdivenlerden yuvarlanan 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'nin Yemliha beldesinde merdivenlerden yuvarlanan 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yemliha beldesinde bulunan 2 katlı evlerinde merdivenlerden yuvarlanan 2
yaşındaki Tayyip A. yaralandı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Tayyip A. olay yerine çağırılan
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hemen müdahaleye alınan Tayyip A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, anne Nermin A. ise
evladının yanından bir an olsun bile ayrılmadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8214
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Yeni diş hekimleri kep fırlattı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi.
Fakülte binasında gerçekleştirilen 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı 1. mezuniyet törenine Vali Vekili Azmi
Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reşit Özkanca, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun diş hekimi öğrenciler ve yakınları katıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Alkan, törenin açılış konuşmasında, resmi ve çağdaş diş
hekimliği eğitiminin ülkemize verilmeye başlanıldığı 22 Kasım 1908'den bu yana 102 yıl geçtiğini ve
Dünya coğrafyasında 1 asırdır üniversitelerinde modern diş hekimliği eğitimi veren ülke sayısının
sınırlı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Alkan, "Bugün ülkemizdeki Diş Hekimliği Fakültesi sayısı 33'e
yükselmiştir. Fakültemiz haricinde ülkemizdeki hiçbir Diş Hekimliği Fakültesi bir hayırsever işadamı
tarafından yaptırılmamıştır. Hiçbir Diş Hekimliği Fakültesi, sahip olduğumuz ve yakın zamanda
olacağımız büyüklükteki bir fiziki mekana sahip değildir. Ülkemizde hiçbir Diş Hekimliği Fakültesi, diş
hekimliği alanında bir branş hastanesine sahip değildir. Henüz 21 öğretim üyesi olmasına rağmen
TÜBĐTAK'tan en fazla bilimsel araştırma proje desteği alan fakülteyiz. Son iki yıl içerisinde öğretim
üyesi başına düşen uluslar arası yayın sıralamasında 1. sıradayız. Çalışan hekim ve diş ünite sayısı
baz alındığında, devlet üniversiteleri içerisinde döner sermaye gelirleri bakımından yine 1. sıradayız.
Bulunduğu şehirdeki tüm şehit aileleri ve gazilerinin ömür boyu diş tedavilerinin akademik personeliyle
üstlenen tek fakülteyiz" dedi.
Konuşmasında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin taklit eden değil, artık taklit edilen bir
fakülte haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, “Alışagelmiş tüm ezberleri bozmaya niyetliyiz.
Fakültemiz, bilimden ve onun aydınlık yolundan ayrılmayacaktır” diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, mezun olan öğrencileri kutlarken,
bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi binasını
yaptırarak üniversiteye bağışlayan hayırsever Hülya-Mehmet Tatar çiftine, Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Keleştemur, şükran plaketi takdim etti.
Daha sonra ise, mezun diş hekimlerinin diploma törenine geçildi. Fakülteden birinci olarak mezun olan
diş hekimi Yeliz Ataşimşek'e diplomasını Vali Vekili Azmi Çelik takdim etti. Fakülteyi ikincilikle bitiren
diş hekimi Osman Varol'a diplomasını Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur,
Fakülteyi üçüncülükle bitiren diş hekimi Esra Ece Er'e diplomasını Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reşit Özkanca takdim etti.
Diplomaların verilmesinin ardından 17 genç mezun diş hekimi, mezuniyet sevincini keplerini havaya
fırlatarak yaşadı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8215
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Yol hattı çalışmaları sürüyor
Gesi yolu Derindere mevkisinde yol yapım çalışması devam ediyor.
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Gesi yolu Derindere mevkisinde yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceleyen
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu yolun tamamlanması ile daha
güvenli, seri ve kısa bir ulaşım sağlanmış olacaktır" dedi.
Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim ile birlikte Gesi, Turan, Büyükbürüngüz, Gürpınar ve
Subaşı bölgelerini gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesinin Melikgazi ilçesine
dahil olması ile birlikte bu bölgeler de yoğun bir çalışma sergilediklerini ve Gesi Derindere
Mevkisindeki çalışmalarının tüm hızı ile devam ettiğini söyledi.
Gesi bölgesinin bu yol ile şehre daha da yakınlaşacağını ifade eden Büyükkılıç, viyadük
çalışmasının sonlarına yaklaşıldığını, menfez çalışmasının geçen yıl tamamlandığını, şu
anda yol yükseltme çalışması için hafriyat serilerek dolgu yapıldığını kaydetti.
Büyükkılıç, şehir içerisinde toprak fazlası, temel toprağı, hafriyat ile moloz fazlası
olanların Gesi Derindere mevkisine getirilmesini isteyerek bu çalışma ile dolgu
çalışmasının hızlanacağını ve çok daha kısa bir zamanda bu yolun hizmete açılacağını
sözlerine ekledi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8216
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Dikkat su kesintisi!
Keykubat mahallesine yeni döşenen içmesuyu hattının işletmeye alınması nedeniyle 12 mahalle de su kesintisi yapılıyor.
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Kayseri Büyükşehir belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Müdürlüğü tarafından,
Keykubat mahallesine yeni döşenen içmesuyu hattının işletmeye alınması nedeniyle 12 mahalle de su
kesintisinin yapılacağı belirtildi.
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, yaptığı açıklamada, su kesintisinin 19.10.2010 Salı günü, saat
07.00 ile 14.00 arasında yapılacağını söyledi. Batukan, 7 saat sürecek olan su kesintisinden
Keykubat, Osman Kavuncu, Anbar, Boğazköprü, Oymaağaç, 30 Ağustos, Selimiye ve Saraycık
Mahalleleri ile Ağaç Đşleri, Demirciler, Batukan, bu mahallelerde ikamet eden vatandaşların su
kesintisinden daha az etkilenmesi için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8217
Erişim Tarihi: 28.10.2010

AKP emeklilerin gururuyla oynadı
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz'dan hükümetin emekli maaş zammına tepki.
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, 8 yıldır iktidar da olan AK Parti’nin işçiye, emekliye,
tarıma ve hayvancılığa yönelik hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, "Emeklilerin gururuyla oynanmıştır"
dedi.
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Tüm Đşçi Emeklileri Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret
esnasında emeklilere yapılan zammı değerlendiren Korkmaz, emeklilerin her zaman yanında
olduklarını belirterek, emekli için büyük öneme sahip intibak yasasının çıkması için takipçi olacaklarını
söyledi.
Her şeye zam geldiğini anlatan Korkmaz, "Ekmek, otobüs bileti, elektrik, su ve et fiyatları nerden
nereye geldi. Emekli eskiden birikim yapıyordu ama şimdi ay sonunu getiremiyor" diye konuştu.
Tüm Đşçi Emeklileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci de, yüzdesi çok tutularak
söylenen zamların, zamların yüzdeli olarak söylenmesinin vatandaşı aldattığını, bu zamların
pansumanla geçiştirme zammı olduğunu, asıl dertlerinin meclisten çıkacak olan intibak yasası
olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8218
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Yeni hedef Beşiktaş galibiyeti
Beşiktaş maçı için hazırlıklara başlayan Kayserispor, 3 puan alarak istikrarlı gidişatını devam ettirmeyi hedefliyor.
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Spor Toto Süper Ligi'nin 8. haftasında Sivasspor'u farklı geçen Kayserispor, zirve yürüyüşünü
sürdürüyor. Kendi sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklara başlayan Kayserispor, 3
puan alarak istikrarlı gidişatını devam ettirmeyi hedefliyor.
Kendi sahasında Sivasspor'u 4-1'lik üstünlükle yenerek 3 puan alan Kayserispor, yine kendi
sahasında ağırlayacağı Beşiktaş karşılaşmasından da galip gelerek zirve yürüyüşünü sürdürmeyi
amaçlıyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3
büyüklerin puan kaybettiği haftada 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ortaköylüoğlu,
"Sivasspor karşılaşmasından 3 puan alarak üst sıralardaki yerimiz sağlamlaştı. Takımımız milli maç
için verilen arayı iyi bir
şekilde değerlendirmişti. Karşılaşmada yenik duruma düşmemize rağmen, çok iyi bir futbol ile net bir
galibiyet elde ettik. Özellikle son haftalarda oynadığımız oyun ve aldığımız galibiyetler geleceğe daha
umutla bakmamızı sağlıyor. Ligin uzun bir maraton olduğunun da farkındayız. Takımımız iyi bir oyun
sistemi geliştirdi. Bu sistemde oyuncular değişse bile, sistem yine aynı kalıyor. Bu uzun maraton için
avantaj olacaktır" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş karşılaşmasında taraftar desteği ile 3 puana talip olduklarının altını çizen Ortaköylüoğlu,
"Beşiktaş karşılaşması çok zor geçecek. Yakaladığımız galibiyet serisini Beşiktaş karşılaşmasında da
devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca Sivasspor karşısında takımımıza destek olan taraftarlara teşekkür
ediyorum. Tabi Beşiktaş karşılaşmasını da daha büyük bir taraftar desteği verileceğine inanıyoruz. O
karşılaşmadan da taraftarın desteği ile 3 puan ile ayrılırsak çok daha güzel günler bizi bekliyor olacak"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8219
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Et % 100, domates % 600 zamlandı
Son bir aylık sürede zam üstüne zam gören domates fiyatının nereye kadar yükseleceği merak ediliyor.
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Son bir aylık sürede zam üstüne zam gören domates fiyatının nereye kadar yükseleceği merak
ediliyor. Marketlerde kilogram fiyatı 8-10 TL arasında satılan domatesin son bir ayda aşırı fiyat artışı
lokantacı esnafını alternatif bir sebze arayışına yöneltti.
Kimi lokantacı esnafı mutfağında kullandığı domatesin miktarını azaltırken kimi esnaf ise domatese
alternatif ürün bulmaya gayret gösteriyor. Domatese alternatif sebze arayışına girdiklerini belirten ve
adını Kayseri’de ‘Doyuran Kampanya’ ile duyuran Lezzet-i Ala Cafe&Restoran Đşletme Müdürü Bariş
Yolci, domatesin mutfakta vazgeçilmez bir sebze olduğunu söyledi.
Domateste yaşanan fiyat artışı ile birlikte işletme maliyetlerinin aşırı yükseldiğini ifade eden Yolci, ”
Günlük ortalama 30 Kg domates tüketen bir işletmeyiz. Yaklaşık 20 gün öncesine kadar domates’in
işletmemize aylık maliyeti bin TL civarındaydı. Bugünlerde ise bu maliyet yaklaşık 6 bin TL ye çıktı.
Aradaki fark işçilik, elektrik, su, kira giderleri gibi işletme giderlerimizi katlamış durumda. Sadece
domatesten kaynaklanan maliyet artışı 1 ay öncesine göre 5-6 kat arttı” dedi.
ALTERNATĐF SEBZELERE YÖNELDĐK
Domatesin fiyatının çok aşırı şekilde yükselmesiyle alternatif sebzelere yöneldiklerini kaydeden
Yolci,” Bugünlerde domatesi israf etmeyecek şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Domatese alternatif
arayışındayız. Sezonunda yaklaşması ile birlikte yeşillik tarzı havuç, papya biber, kara lahana, roka,
tere, turp gibi sebzeleri kullanmaya ağırlık veriyoruz. Domates olmazsa olmazlardan bir sebze olduğu
için vazgeçemeyeceğimiz bir ürün. Đşyerimizde domatesin yoğun olarak kullanıldığı yemek
çeşitlerimizde daha dikkatli olmaya gayret gösteriyoruz. Kırmızı et son bir yılda yüzde 100 zam
görürken domates ise son bir ayda yüzde 600 zam gördü. 24 yıldan beri turizm ve lokantacılık
sektörünün içerisindeyim, domatesin bu kadar kıymetlendiği bir zamanı hatırlamıyorum. Domatesi
tüketebileceğimiz kadar almaya gayret gösteriyoruz. Bir ay öncesine kadar günlük 30 Kg domates
tüketirken şu anda günlük 7-8 Kg kadar kullanıyoruz. Yani tüketimimiz dörtte bir oranda düştü.
Domates şu anda altından da kıymetli, başka bir deyişle kırmızı altın gibi oldu” diye konuştu.
Lezzet-i Ala Cafe&Restoran Izgara Ustası Engin Yolci ve ızgaracı Sergen Aydemir’de ızgara
çeşitlerinde domatesi itinalı şekilde kullandıklarını belirtirken domatesin şu anda etten kıymetli
olduğuna dikkati çektiler.
Lezzet-i Ala Cafe&Restoran Đşletme Sahibi Murat Demircioğlu ise domatesin fiyatında yaşanan tüm bu
olumsuzluklara, önümüzdeki günlerde başlatacakları ‘Açık Büfe’ yemek hizmeti ile Kayseri halkına
kaliteli ve ekonomik yemek hizmetlerini sürdüreceklerinin altını çizdi.
HABER: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8220
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Sivasspor maçın tekrarını istedi
Sivasspor Kayserispor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle federasyona maçın iptali için başvuracak.
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Sivasspor Kulübü hafta sonu deplasmanda oynadıkları Kayserispor maçında kural hatası yapıldığı
gerekçesiyle federasyona maçın iptali için başvuracak. Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, FIFA
kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın Anadolu'da futbol katliamı yaptığını iddia etti.
Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 4-1
kaybettikleri Kayserispor maçında hakem Cüneyt Çakır'ın kural hatası yaptığı gerekçesiyle maçın iptali
için federasyona başvuracaklarını dile getirdi. Eski futbol hakemlerinden Đsmail Dursun Kayserispor'un
28. dakikada kornerden gelen golünde hakem Cüneyt Çakır'ın 8. kuralda ihlal yaptığını söyleyerek
maçın tekrarının Tahkim Kurulu'nun kararı olduğunu söyledi. Korner kullanılmadan önce Kayserisporlu
futbolcu Alexandre ile Sivassporlu futbolcu Ivanov arasındaki mücadelede faul olduğunu iddia eden
Dursun, Sivasspor'un mağdur olduğunu ifade etti.
Bursaspor maçında yanlı bir yönetim gösterdiğini dile getirdikleri hakem Cüneyt Çakır'ın Kayserispor
maçına da verildiğine anlam veremediklerini söyleyen Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal,
"Sivasspor Bursaspor maçından sonra Cüneyt Çakır ile ilgili bir açıklama yaptım. Bu açıklamamda
henüz sezonun başı olduğunu, bu tür hataların Türk futbolunun kaldıramayacağını söyledim. Ligin son
haftalarında bağırmanın anlamsız olduğunu belirttim. Bizin Bursaspor maçının ilk yarısını özellikle
bilenler bir seyretsin. Özellikle 45. dakika içerisinde olan olayı bir seyretsinler. Orada bizim
futbolcumuz Cihan ceza sahası dışında topa vuruyor 45. dakika henüz skorboard durmamış. Tam
şutumuz kaleye giderken düdüğü çalıyor ve ilk yarıyı bitiriyor. Đlk yarıda hataları var, gol atıyoruz
vermiyor. 3-0 bitirebileceğimiz bir ilk yarıyı biz 0-0 bitiriyoruz. Bütün futbolcularımız hakemin etkisi
altında kalıyorlar. Hakem yanlı bir yönetim içerisinde. Bu hakem FĐFA hakemiymiş. Đsterse Dünya
Kupası final maçını yönetsin biz bizim maçlarımıza bakarız. Bu açıklamamız bazı yerlere gitmedi ki
galiba Kayserispor maçına da aynı hakemi gönderdiler.
"TEVĐZYONLARI GEZEREK ÖVDÜKLERĐ AVRUPA'DA BĐR MAÇ YÖNETMĐŞ DĐYE GÖKLERE
ÇIKARTTIKLARI CÜNEYT ÇAKIR MAALESEF ANADOLU'DA FUTBOL KATLĐAMI YAPIYOR"
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın maçta kural hatası yaptığını ve gerekli yerlere başvuruda
bulunacaklarını söyleyen Ünsal hakem Cüneyt Çakır'ın Anadolu'da futbol katliamı yaptığını iddia
ederek sözlerine şöyle devam etti. "Aynı hakem yine aynı hataları Kayserispor maçında da yaptı. Buna
hata mı deriz, bilerek mi deriz bilemiyorum. Bunu nasıl değerlendirilmesi gerektiğini federasyonun
yetkili kurullarına bırakıyorum. Kayserispor maçında Kayseri'nin kaydettiği birinci golde çok ciddi bir
kural hatası var. Bu kural hatasını şuanda bu işi bilen hakem hocalarımıza incelettiriyoruz. Bütün
görüntüleri gönderdik. Zaten seyreden hakem hocaları da bizi uyardılar. Burada ne oluyor?
Kayserispor 27. dakikada bir korner atışı kazanıyor. 28. dakikada Kayserispor'a korner atışını
kullandırıyor. Hakem işaretini veriyor, futbolcu topa vuruyor, top ceza sahası içindeyken top hakem
düdük çalıyor. Biz orada ne bekliyoruz? Ya bizim aleyhimize bir penaltı bizim futbolcumuz faul
yaptıysa ya bizim lehimize bir faul atışı Kayserisporlu futbolcu bir faul yaptıysa. Ya da hakem atışı ile
başlar diye düşünüyoruz. Hakem öyle yapmıyor Kayserispor'un 5 numaralı futbolcusunu çağırıyor faul
yaptın diye ikaz ediyor. Ve herkesi şaşırtan bir şekilde korner atışını tekrar ettiriyor. Böyle bir şey
olamaz bu kural hatasıdır. Gelelim bizim yediğimiz ikinci gole. Yine sağ taraftan akınımız var. Bizim
futbolcumuzun rakip futbolcuyla hiçbir teması yoktur. Oradan bir faul icat ediyor. O faulden de biz ikinci
golü yiyoruz. Biz bu hakemlerle nereye kadar gideceğiz? Ben sayın federasyon başkanımıza buradan
soruyorum. Lütfen tedbirlerini alsınlar. Televizyonları gezerek övdükleri Avrupa'da bir maç yönetmiş
diye göklere çıkarttıkları Cüneyt Çakır maalesef Anadolu'da futbol katliamı yapıyor. Bundan da

herkesin haberi olsun. Biz bu şikayetlerimizi dile getireceğiz. Biz gerekli başvuruyu yarın öğlene kadar
federasyona yapmış olacağız"
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8222
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Đşte Beşiktaş maçının bilet fiyatları
Güney ve Kuzey Tribünü 15 TL, Doğu ve Batı Tribünü 30 TL, Vip 75 TL, misafir 15 TL olarak belirlendi.
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Spor Toto Süper Ligi'nin 9. haftasında Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları belirlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 25 Ekim Pazartesi günü saat: 20.00'de
oynanacak Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmanın biletleri Ticketturk tarafından yarın 10:00 da satışa
sunulacaktır.
Bilet fiyatlarının, Güney ve Kuzey (alt-üst) Tribünü 15 TL, Doğu ve Batı (alt üst) Tribünü 30 TL, Vip 75
TL, misafir 15 TL olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8223
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Meteorolojiden yağış uyarısı
2 gün yağış var, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olun.
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Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü, kentte 2 gün yağışın olacağını duyurarak, karbonmonoksit
zehirlenmelerine
karşı
vatandaşların
duyarlı
olmasını
istedi.
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugünden itibaren kent
genelinde sağanak yağış olacağını bildirdi. 2 gün sürecek yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli

rüzgarın olabileceğini belirten yetkililer, evlerinde soba kullanan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı "soba tamamen sönmeden uyumayın" uyarısında
bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8224
Erişim Tarihi: 28.10.2010

1 KG pastırma 72 TL
Kayseri'de adeta altınla yarışan pastırmanın kilosu 72 liradan satışa sunuluyor.
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Kayseri'de adeta altınla yarışan pastırmanın kilosu 72 liradan satışa sunuluyor.
Bugüne kadar rekor şekilde fiyatı artan çeyrek altın 104 liradan satılırken, altında yarışan pastırmanın
kilosu da 72 liradan başlıyor. Pastırmanın çeşitlerine göre fiyatların değiştiğini söyleyen pastırmacı
Atilla Çarşıbaşı, altın fiyatlarıyla birlikte pastırma fiyatlarının da yükselişe geçmesini "Pastırma altınla
yarışıyor" sözleriyle nitelendirdi. Çarşıbaşı, "Pastırmanın çeşidine göre fiyatlar değişiyor. En çok rağbet
gören pastırma çeşidi kuşgömüdür. Bunun da fiyatı 72 liradır. Yine bir zam
gelebilir. Altının şu anki satış fiyatı 104 lira. Pastırmanın en iyi kısımları olan kapak ve sırt bölümleri 72
liradan satışa sunuluyor. Pastırma adeta altınla yarışıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8225
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Đncesu'da sempozyum heyecanı
1.Ulusal Đncesu Sempozyumu 22- 24 Ekim tarihleri arasında geniş bir katılımla yapılacak.
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Kültürel değerlerin çok yönlü olarak araştırılması, yaşanır konumda gelecek nesillere taşınması
varlığımızın devamı konusunda son derece önemlidir. Bu konuda yapılacak olan araştırmaların

temelinde mahallilik ilk basamağı oluşturmaktadır. Yöreler, tıpkı bir ana kucağı gibi yaşanmış değerleri
koruma yanında yaşanmakta olan değerleri de geleceğe taşıma gibi son derece önemli bir işlevi
üstlenmişlerdir.
Bu düşünceyle Sempozyuma konu olan Kayseri’ye bağlı Đncesu Đlçesi’nin yaşanmış tarihî
değerlerinin gün ışığına çıkartılması ve mevcut değerlerinin ve kaynaklarının ilmî yöntemlerle
araştırılması ve yazıya geçirilmesiyle geçmişle günümüz, günümüzle de gelecek arasında köprülerin
kurulması plânlanmıştır. Bu düşünceyle yörenin geçmişi ve bugünü analiz edilecektir. Konuya ilgi
duyan bilim adamı ve araştırmacılar konuya kendi pencerelerinden bakarak, ulaşılacak olan ilmî
neticeler bilim dünyasının ve özellikle de yöre sakinleri ve sevdalılarının gündemine taşınmış olacaktır.
Geçmişini bilmeyenlerin geleceklerine yön verebilmeleri ve mevcut değerlerini yaşama ve
geleceğe taşımada başarılı olmaları da beklenemez. Bu Sempozyum, başta Erciyes Üniversitesi’nin
değişik alanlardaki bilim adamları yanında konuya ilgi duyacağına inandığımız ülkemizin dört bir
yanından gelecek olan bilim ve gönül insanlarının verecekleri anlamlı destekle gerçekleştirileceğine
inanıyoruz.
Bu Sempozyum ile yörenin maddi ve manevi envanterinin gün ışığına çıkartılması, kayıtlara
geçirilmesi düşünülmektedir. Bu düşünceyle öncelikli olarak;
1-Đncesu ve yöresinin eski çağlardan günümüze uzanan zaman çizgisindeki tarihi ile ilgili
araştırmaların yapılması,
2-Yörenin yaşanmış ve yaşanmakta olan maddi ve manevi kültürel değerlerinin araştırılması ve yazıya
geçirilmesi,
3-Đncesu’da tarım, bağcılık, hayvancılık, ticaret, madencilik, el sanatları vb. kaynakların incelenmesi,
4-Bölge turizmi içersinde Đncesu Đlçesi’nin konumu ve turizm kaynaklarının tespit edilmesi,
5-Đncesu Đlçesinin yetiştirmiş olduğu devlet, bilim-düşünce ve iş dünyasındaki şahsiyetlerin tanıtılması,
6-Yörenin jeolojik yapısı ve biyolojik zenginlik kaynakları üzerinde ayrı ayrı durulacak, bu konuda
hazırlanacak olan tebliğlerin sunumu ve kitap haline getirilmesi sağlanmış olacaktır.
Birinci Kayseri- Đncesu Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi ile Đncesu Belediyesi’nin işbirliği ile
yapılacaktır. Yapılacak olan bu Sempozyum sonunda Kayseri’nin Develi, Hacılar ve Tomarza’dan
sonra Đncesu yöresinin de yaşanmış ve yaşanmakta olan kültürel yapısı, doğal ve ekonomik kaynakları
merkezli sunulacak olan bildiriler en kısa zamanda kitap haline getirilecektir. Böylece Kayseri merkezli
yapılmış ve yapılacak olan çalışmalarla “Kayseri merkezli gerdanlığın incilerine bir yenisi eklenmiş
olacaktır. Sempozyuma bilim-düşünce dünyamızın uzmanları yanında Đncesu ile doğrudan veya
dolaylı yoldan ilgisi bulunan değişik meslek mensubu gönül insanlarımızın da katılımlarının
sağlanması önceliğimiz olacaktır.
Sempozyum öncesinde yöre ile ilgili bilimsel çalışma yapmayı düşünen araştırmacılara Erciyes
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve özellikle de Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları
Merkezi (KAYTAM) ile Đncesu Belediyesi yerel imkânlarını kullanmak suretiyle her türlü desteği
verecektir.
Sempozyuma Kayseri dışından katılacak olan araştırmacıların iaşe, ibate ve yol giderleri
düzenleme kurulunca karşılanacaktır.

Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI
Sempozyum Sekreteri

Sekreterya:
Arş. Gör. Gökhan BOLAT (0541 797 70 79)
E-Posta: gbolat@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Esma ÖZ (0506 934 32 13)
E-Posta: eoz@erciyes.edu.tr
Đncesu Belediyesi Basın-Yayın Müd.:
Mehtap ÖCAL 0506 8370919- 03526913066
Fax:0352 6913386
E-posta: mehtapocal@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8227
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kayseri'de apartman kütüphaneleri açılıyor
Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata: 'Apartman Kütüphanesi' projesi ile gençlere okuma alışkanlığı kazandırılacak.
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Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 'Apartman Kütüphanesi' projesi ile gençlere okuma alışkanlığı
kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.
Proje hakkında bilgi veren Ayata, "Her kesimden ve her yaştan insana eğitim ve öğretim yapma
fırsatını sağlamak, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır. Gençlerimizin ve
çocuklarımızın bilinçli birer birey olarak topluma kazandırılmasında eğitim ve öğretim faaliyetleri önem
kazanmaktadır. Yapılan her çalışma gençlerimizin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesine
yardımcı olmalıdır" dedi.
Çağın bilgi ve teknolojiye yön veren bir süreç olduğu kabul edilmesi gerektiğini belirten Ayata, "Bu
nedenle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde takip eden ve aynı zamanda
düşünmeci zihniyete de sahip olması gerekmektedir. Okumak insanlarda zekanın gelişmesinde önemli
rolü olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Toplumda gelişmişlik düzeyi ölçülürken kişi başı basılan
kitap sayısı ve okunma oranları dikkate alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde okunan ve basılan kitap
sayısı hesaplandığında ülkemiz ve şehrimizin gerilerde olduğu görülmektedir. Ülke yöneticilerimizin bu
konu üzerinde özellikle durduğu ve yapılacak olan bütün çalışmalara katkı destek verdiği
görülmektedir. Đl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapılacak olan bu proje sayesinde "okuma" eylemi
içerisine girmekte zorlanan ve bir öncünün ortaya çıkmasını bekleyen gençlerimize örneklem
olunmaya çalışılacaktır. Proje ile zamanlarının çoğunu televizyon izleyerek, internete takılarak ve
sokaklarda bilinçsiz şekilde eğlenmeye çalışan gençlerimize yol gösterilerek birer örnek model ortaya
konmaya çalışılacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığı konusunda çoğu Afrika ülkelerinin gerisinde kaldığını ifade eden
Ayata, "Japonya'da toplumun yüzde 14'ü, Amerika'da yüzde12' si, Đngiltere ve Fransa'da yüzde 21'i
düzenli kitap okur iken,Türkiye'de durum yüzde 0,01 yani 10 binde bir. Toplam nüfusu sadece 7 milyon
olan Azerbaycan'da kitap, ortalama 100 bin tirajla basılırken, Türkiye'de bu rakam 2-3 bin civarında
basılmaktadır. Birleşmiş Milletler Đnsani Gelişim Raporu'nda kitap okuma oranında Türkiye, Malezya,
Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke arasında 86. sıradadır" şeklinde konuştu.
Modernleşmenin tabi sonucu olarak insani münasebetler, komşuluk ilişkileri, birlikte muhabbet
edebilme ortamlarının da giderek azaldığını kaydeden Ayata, "Bu nedenle apartmanlarımızın
altlarında oluşturulacak olan kütüphaneler sayesinde gençlerimizin ve diğer daire sakinlerinin bu
mekânlarda bilgi ile tanışmaları ve okuma kültürü kazanmaları hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8228
Erişim Tarihi: 28.10.2010

AKP Siyaset Akademisi başlıyor
Siyaset Akademisi Kayseri Đl Koordinatörlüğünce 02 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
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AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından yürütülen Siyaset Akademisi Kayseri’de başlıyor. AK Parti
Siyaset Akademisi Đl Koordinatörü Av. Kubilay Hasan Gürcan, 2 Kasam-30 Aralık tarihleri arasında
yapılacak olan Siyaset Akademisi’nin dünyanın en büyük eğitim faaliyetlerinden birisi olduğunu
söyledi.
Siyaset Akademisi hakkında bilgiler veren AK Parti Siyaset Akademisi Đl Koordinatörü Av. Kubilay
Hasan Gürcan, "AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından yürütülen Siyaset Akademisi bir siyasal
parti tarafından yürütülen dünyadaki en büyük eğitim faaliyetlerinden birisidir. Bugüne kadar
yaklaşık 30 bin katılımcıya ulaşan Siyaset Akademisi, Sayın Başbakanımız ve Genel Başkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatlarıyla, Türkiye genelinde daha da yaygın ve etkin programlar
yürütecek ve Demokratikleşme, Uluslararası Đlişkiler ve Ekonomi alanlarını kapsayacak yeni bir eğitim
dönemine başlayacaktır. Siyaset Akademisi bir parti eğitim faaliyeti olmakla birlikte parti ve siyasal
görüş ayırt edilmeksizin 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına açık bir Siyasal
Eğitim ve Paylaşım faaliyetidir. Amacımız, geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesinde etkin rol
üstlenecek bireylere hem siyasal hem de kültürel anlamda donanım kazandırmaktır. Katılımcılar, bu
eğitim döneminde önemli siyasetçi ve akademisyenleri dinleyip mevcut donanımlarını ve bilgi
düzeylerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Teorik derslerin yanı sıra kişisel gelişim, deneyim paylaşım
dersleri de olacaktır. Seminer sonunda yapılacak sınavda katılımcılardan başarılı olanlara sertifika
verilecektir. Seminere, siyasete, ekonomiye ve hukuka duyarlı olan, sosyal ilişkilerini daha da
geliştirmek isteyen herkes katılabilir.
Siyaset Akademisi Kayseri Đl Koordinatörlüğünce düzenlenecek Siyaset Akademisi 02 Kasım-30
Aralık tarihleri arasında ilimizde yapılacaktır. Kayıtlarımız başlamış olup, başvuruların Đl
Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir. Siyaset Akademisi Đl Koordinatörlüğümüzce yürütülen
Siyaset Akademisi’nin Türkiye’ye ve Kayserimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8229
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Sağlık iksiri 'pepino' Develi'de üretiliyor
Halk arasında 'armut kavunu' ya da 'dal kavunu' olarak bilinen pepino her derde deva oluyor.
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Halk arasında 'armut kavunu' ya da 'dal kavunu' olarak bilinen pepino her derde deva oluyor. Develi
ilçesi Đncesu köyünden Ahmet Doğan isimli çiftçi, köyünde ürettiği pepino kavunlarını Develi halk
pazarında tüketicilerin istifadesine sunuyor.
Türkiye'de üretimine yeni başlanan pepino, son zamanlarda gözde meyveler arasında yer almaya
başladı. Yapılan araştırmalara göre görünümü kavuna benzeyen meyve, içerdiği yüksek potasyum
oranı nedeniyle kan şekerini düşürüyor. Ayrıca A, B ve C vitaminleri içeren pepino, bu özelliğinin
kanser ve kalp krizine karşı koruma sağladığı belirtiliyor.
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Đncesu köyünde yetiştirerek halk pazarında tüketicilere sunan
Ahmet Doğan'ı girişimlerinden ötürü tebrik etti. Pepinonun 1 kilogramını 5 TL'den satışa sunduğunu
söyleyen Doğan, "Uzmanlar, pepinonun kolesterolü düşürdüğü, hücre yenileyici özelliği olduğu,
içerdiği C vitamini sayesinde vücut direncini artırdığını bildiriyor. Cinsel isteği uyardığı belirtilen pepino,
uyku düzenini dengede tuttuğu, menopoz döneminde yaşanan gerginliklerin giderilmesinde etkili
olduğunu kaydediyor. Bende pepinoyu köyümde üreterek Develi halkına sunuyorum. Vatandaşlar
tarafından da ilgi görüyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8230
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Baca temizliğine dikkat
Đtfaiye ekipleri, bacaların belli aralıkla temizlenmesi ve bakım ihtiyacının yapılması konusunda vatandaşları uyardı.
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Đtfaiye ekipleri, bacaların belli aralıkla temizlenmesi ve bakım ihtiyacının yapılması konusunda
vatandaşları uyardı.
Develi Belediyesi Đtfaiye Amiri Cemil Kaman, kış ayının yaklaşması sebebiyle vatandaşa bacaların
temizlenmesi ve bakımı konusunda uyarılarda bulundu. Bina yangınlarının yüzde 20'sinin baca
yangınlarından oluştuğunu söyleyen Kaman, "Soba zehirlenmelerinin de en büyük nedeni

temizlenmemiş bacalardır. Đs, kurum ve katran bağladığı zaman baca daralır ve bacanın çekim gücü
düşer. Soba içerisine yanma için yeterli hava giremeyince yanma yavaşlar ve yanma verimliliği düşer.
Dumanlı yanma fazla yakıt tüketimine neden olur. Bu nedenlerle kömür ve Fuel-oil kullanılan bacaların
yılda iki kere temizlenmesi gerekmektedir" dedi.
Ayrıca, rüzgarlı havalarda sık sık baca gazının geri teptiğini ve oda içerisine dumanla zehirli gazın
sızarak zehirlenmelere neden olduğunu belirten Kaman, "Bu gibi nedenlerden dolayı mutlaka
bacalarımızı temizleyelim ve yetki belgesi olan kişi ya da kurumlara temizletelim" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8231
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Türkiye büyüdü, Kayseri büyüyor !
Kayseri Sanayi Odası'nın ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
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Kayseri Sanayi Odası'nın ekim ayı olağan meclis toplantısı, KOSGEB Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Çınar'ın katılımı ile düzenlendi.
Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen meclis toplantısında, açılış konuşmasını yapan
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Türkiye'nin büyümesi ile Kayseri'ninde büyümeye devam
ettiğini belirtti.
Boydak, sanayi anlanında Kayseri'nin, önemli şehirlerin başında geldiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Yatırımcılar artık bankalardan istediğini alamıyor. Doğuya doğru bir kayma söz konusu bu durumda.
Ülke parası gün geçtikçe değer kazanıyor. Türkiye artık dünyada yıldız ülkelerin arasında gözüküyor.
Bu nedenle 2011 seçimlerinden sonra önemli adımlar atılacağını biliyoruz" dedi.
9 ay içerisinde büyük bir kazanım elde edildiğini dile getiren Boydak, "Önümüzde ki süreçte büyük
riskler almamız gerekecek. 2008 yılında fiyatların zirveye çıktığında çok dikkatli adım atmıştık. Şimdi
yine yatırımcılarımız dikkatli bir şekilde yatırımlarını değerlendirsinler" diye konuştu.
Đhracatın artış hızının ithalat hızını yakalamasının imkansız olduğunu kaydeden Boydak, ülke içerisine
giren yabancı paranın çok fazla olduğunu söyledi.
Son olarak Kayseri Havaalanında sanayici ve iş adamları için özel SĐP odası bulunmadığının altını
çizen Boydak, iş adamlarının giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntılar çektiğini, ayrıca bu konu ile ilgili Vali
Mevlüt Bilici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile görüşmelerde bulunacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8232
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Biz siz yok 'Hepimiz Türküz' !
Kayseri'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile eşi Meral Eroğlu, 'Osman Hamdi Bey' sergisini gezdi.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 59

Tarih

: 20 Ekim 2010 12:54

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak kente gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile
eşi Meral Eroğlu, 'Osman Hamdi Bey' sergisini gezdi.
Kayseri basınının 100. yılı çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılmak üzere dün gece saatlerinde
kente gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu; eşi Meral Eroğlu ve KKTC'den gelen heyet ile
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki 'Osman Hamdi Bey Reprodüksiyon Sergisi'ni gezdi. Resimleri
inceleyen Cumhurbaşkanı Eroğlu ile eşi Meral Eroğlu'nun dikkatini en çok kadın portreleri çekti.
Gazetecilerin sergi hakkındaki görüşünü sorduğu Meral Eroğlu, "Kayseri'yi çok beğendim. Eşim
burada olmaktan dolayı çok mutlu.
Ben de tarihi bir kasabada doğdum. Buradaki tarihi yerleri çok sevdim. Osman Hamdi Bey'i takdir
ediyoruz. Kaplumbağa Terbiyecisi ise en beğendim resimdi" diye konuştu.
"BĐZLER-SĐZLER YOK, HEPĐMĐZ TÜRK'ÜZ"
Güpgüpoğlu Konağı-Etnoğrafya Müzesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Eroğlu ise, "Eşimle birlikte
memleketim Kayseri'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Otelde akrabalarla buluştuk. Ben Kayseri'ye
dördüncü kez, eşim ise ilk kez geldi. 1800'lerde atalarımız Kayseri'den Kıbrıs'a gelmiş. Yıllar sonra
akrabalarımız ile birbirimizi bulduk. Geçmişimizi bu müzedeki eserlerle gördüm. Çok duyguluyum.
Kayseri kökenli olmakla övünüyorum. Bizler-sizler yok, hepimiz Türk'üz" dedi.
Heyet, Erciyes master planı ile ilgili brifing için Erciyes Dağı'na hareket etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8233
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Cumhurbaşkanları Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u ağırlıyor.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de

Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u ağırlıyor. Özel uçakla kente gelen Cumhurbaşkanları TürkAlman Đş Formu'na katılırken, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise memleketi Kayseri'de sergi ve
müzeleri ziyaret etti.
DAP uçağı ile geldikleri Erkilet Havaalanı'na saat 11.21 sıralarında iniş yapan Almanya
Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eşi Bettina Wulff ile Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt Bilici, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ve protokol tarafından karşılandı.
Karşılama töreni sırasında Kafkas ekibi de gösteri yaptı. Cumhurbaşkanları, ekiple hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Cumhurbaşkanları, karşılama töreninin ardından Hilton Otel'de Türk-Alman Đş Formu'na katılmak
üzere havaalanından hareket ederken, gece saatlerinde kente gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu memleketi Kayseri'de sergi ve müzeleri ziyaret etti.
Kayseri'nin Gülük Mahallesi'nde dünyaya gelen iki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Derviş Eroğlu,
saat 15.00'te Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül törenine katılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8233
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Gazeteciler federasyonu zirvesi
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 31. Başkanlar Konseyi toplantısı, Kayseri'de başladı.
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 31. Başkanlar Konseyi toplantısı, Kayseri'de başladı.
Novotel'de başlayan TGF 31. Başkanlar Konseyi Toplantısı'na; TGF Genel Başkanı Atilla Sertel'in
yanı sıra Afyonkarahisar, Aksaray, Alanya, Antakya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Burdur,
Çorum, Çukurova, Denizli, Doğu Anadolu, Düzce, Edirne, Eskişehir, Fırat Havzası, Güneydoğu,
Isparta, Đskenderun, Đzmir, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir,
Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trakya, Tunceli, Uşak, Yozgat,
Zonguldak ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Anadolu Spor
Gazetecileri Derneği, Haber Kameramanları Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası BaşkanYöneticileri, Azerbaycan Gazeteciler Sendikası ve Azerbaycan Parlamentoları Muhabirleri Derneği
Başkanları katıldı. Toplantının ardından heyet, Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti'nin ödül törenine katılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8237
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Bakan Taner Yıldız Kayseri'de
Yıldız, "Irak'taki enerji ihalelerinin sonucunda 100 milyar metreküplük gaz çıkaracağız" dedi.
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Türk-Alman Đş Formu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Irak'taki enerji
ihalelerinin sonucunda 100 milyar metreküplük gaz çıkaracağız" dedi.
Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen Türk-Alman Đş Formu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, formun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2 yıldan beri Irak'taki enerji
politikalarıyla alakalı hükümetin çıkardığı ihalelerle çok ciddi istekleri olduğunu belirten Bakan Yıldız,
"Bugün 3 tane doğalgaz sahası ile alakalı uluslararası arenada bir ihale yapılmıştır. Biz bu 3 ihaleye
de katıldık. Özellikle Irak'taki Mansuriye, Siba ve Akkas'taki sahalarla ilgilendik. Akkas'ta Total ile
beraber ihaleye katıldık. Verdiğimiz fiyattan daha rekabetçi fiyat ile ihaleyi başkaları aldı. Mansuriye ve
Siba'da ihaleyi biz aldık. Biz, Mansuriye'de 2,5 milyar dolar ortaya koyup operatör olarak Kuveyt Enerji
ve Korelilerle beraber aldığımız bir ihaledir. Son derece önemli bir ihaledir. Burada 80 milyar
metreküplük gaz bulunuyor. O yüzden biz bu gazın çıkarılması ile alakalı Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı olarak şu ana kadar yaptığımız operasyonların en büyüğünü Irak'ta çalışarak yapacağız.
Bizim bu uluslararası arenada aldığımız en büyük gaz sahası çalışması olacak. Başbakanımızın
direktifleri ile bu çalışmayı yaptık. Siba'da da 20 milyar metreküp doğalgaz bulunuyor. Toplamda 100
milyar metreküplük bir gaz çıkaracağız. Bu çalışma Irak'taki yeni hükümetin onaylaması ile yapılacak.
Bizim bu çalışmamız Irak'ta siyasi istikrarı normalleştirecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8238
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Eroğlu Erciyes soğuğuna dayanamadı
KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu: Erciyes soğukmuş, palto giymek lazım.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak geldiği gezide Erciyes Dağı'na çıkan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu, Erciyes Dağı'nın soğuk
havasına dayanamadı.

Erciyes Dağı'ndaki sosyal tesisleri gezerek resimleri inceleyen KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu,
Erciyes'in soğuk havasına dayanamadı. Eroğlu, "Erciyes soğukmuş, palto giymek lazım" dedi.
Erciyes Projesi'ni slayt gösterisiyle tanıtan Etüt ve Proje Daire Başkanı Ayşe Önder'i dikkatle dinleyen
Eroğlu, tanıtımların ardından Erciyes gezisinde kendine eşlik eden Hacılar Belediye Başkanı Ahmet
Erdem, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Atınkaya ve yanındakilerle sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8239
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Biz ruh ikiziyiz !
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff Kayseri'de konuştu.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya Cumhurbaşkanı
Christian Wulff'un Türkiye ziyaretiyle ikili ilişkilerde yeni bir ivme kazanıldığını söyleyerek Alman
işadamlarını Türkiye'ye yatırıma davet etti. Gül, yapılan köklü hukuk reformu sayesinde Alman
işadamlarının Türkiye'ye güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile birlikte Hilton Otel'de
Türk-Alman işadamlarıyla yuvarlak masa toplantısı yaptı. Basına kapalı olarak yapılan toplantının
ardından, her iki ülkenin işadamları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla iş forumu gerçekleştirildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, her bölgede yüksek vasıflı elemana ihtiyacın olduğunu
söyleyerek, "Türkiye artık bölgesinde merkezi bir konumda. Türkiye'nin gelişen, büyüyen bir ülke
konumda olması nedeniyle Türkler ülkesi ile gurur duymalıdır. Türkiye'deki kadınların çok nitelikli
olduğunu görüyorum fakat hepsi özel sektörde çalışamıyor. Kadınlar vasıtası ile büyük ülkelerde çok
şey gerçekleşiyor. Bunun için kadınların daha fazla özel sektörde yer alması son derece önemli.
Türkiye, AB standartlarına uygun hale gelmek için çalışıyor, Türk-Alman ilişkileri hususunda da ticaret
engellemelerini kaldırmalıyız, rekabette Türkiye ve Almanya ayak uydurmalı. Cesur politikalarının
Türkiye için Almanya için yararlı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Türkiye birçok açıdan övgüyü hak
ediyor" diye konuştu.
Türk-Alman ilişkilerinde derin bir bağ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Wulff, "Birbirimize
duyduğumuz ilgi bize önemli bir hediyedi, biz bununla gurur duymalıyız. Đşadamları, iş kadınları da
bundan faydalanabilir. Vize konusunda çalışıyoruz, serbest ticaret konusunda çalışıyoruz. Umarım
kısa sürede sorunlar çözülecektir" şeklinde konuştu.
Đleri eğitim konusunda iş birliği içerisinde olunması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Wulff,
Almanya'nın her bölgede yüksek vasıflı elemana ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacın karşılanması adına
karşılıklı iş birliği sağlanması gerektiğini vurguladı.
"ALMANYA'DA SON YILLARDA 4 FASIL AÇILMASI BĐZE VERĐLEN ÖNEMĐ GÖSTERĐYOR"
Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AB'nin en önemli lokomotifi olan
Almanya'nın Türkiye'yi desteklediğini söyleyerek, Almanya'nın daima ahde vefa içerisinde olduğunu
belirtti. Son dönemde AB yolunda Almanya'nın dönem başkanlığında 4 fasıl açıldığını hatırlatan Gül,
"Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde siyaseten bir anlaşma içerisindeyiz. Ekonomik ilişkilerimiz,
dış politikada ortak görüşmelerimiz var. AB söz konusu olduğunda ise en önemli lokomotif olan
Almanya Türkiye'yi desteklemiştir. Almanya daima ahde vefa içinde olmuştur. Atılan adımlara sadakat
göstermiştir ve müzakere içerisinde destekleşmiştir. En çok Almanya'nın dönem başkanlığında 4 fasıl
açılmıştı. Diğer dönemlerde bu kadar fasıl açılmadı. Bundan dolayı Almanya'ya sonsuz teşekkürlerimi

iletirken, devamını beklediğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
Kayseri'de yapılan yuvarlak masa toplantısı sonrası Türk-Alman arasındaki dostluğa yeni bir ivme
kazandırıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Gül, "Son dönemlerde çok büyük iş birliği içerisindeyiz.
Spordan siyasete, iş dünyasından sanat dünyasına kadar bunun çok büyük örnekleri var. Bu sürecin
en iyi şekilde devamı için bütün kurumlarımız çalışmaya devam edeceklerdir. Güçlü bir Türkiye,
Avrupa ve komşularına faydasına olacaktır. Türkiye eğer yüzde 12 büyümeyi gerçekleştiriyor
olmasaydı ne Türkiye ne de Almanya kazanç içerisinde olacaktır" diye konuştu.
Son yıllarda Türkiye'de köklü bir reformlar yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, "Hem siyaset
hem ekonomi alanında iyi çalışıyoruz. AB ile müzakerelere başlayabilmek için şart koşulan siyaset
kriterleri, işleyebilen piyasa ekonomisi gerçekleştirilmiştir. Bunun için Alman işadamları Türkiye'ye
güvenebilir, Türkiye'nin hukukuna ve ekonomik kurallarına güvenebilir. Türkiye'de 4 bin 300 kadar
Alman şirketi var. Almanya'da ise 70 binin üzerinde Türk şirketi var. Bu kadar kaynaşmış halde olan iki
ülkenin daha fazla iş birliği içerisinde olacağı kanaatindeyiz. Almanların tereddüt etmesine gerek yok.
Türkiye'deki yatırım ortamı gerçekten çok müsait" dedi.
Türkiye'nin risk durumunun Avrupa'nın en sanayileşmiş, kalkınmış ekonomisi olan büyük ülkelerden
dahi düşük olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, "Türkiye'nin risk primi Đtalya, Đspanya, Portekiz gibi
ülkelerden daha düşüktür. Bu büyük bir potansiyel demektir. Bu nedenle Alman işadamlarını,
sanayicileri hepsini tereddüt etmeden Türkiye'deki işadamları ile işbirliğine davet ediyorum" şeklinde
konuştu.
"ALMANYA ĐLE DAHA FAZLA ĐŞ BĐRLĐĞĐ YAPMAK ĐSTĐYORUZ"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, dünyanın en büyük ekonomik gücü olan Almanya ile daha
fazla iş birliği yapmak istediklerini ancak bunun gerçekleşmesi için engellerin kaldırılması gerektiğini
belirtti. Cumhurbaşkanı Wulff'un ilk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor olmasının ülkeye bakış açısını
gösterdiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun da Türk işadamları olarak Alman
partnerleri ile gelecekte ortak çalışacaklarının göstergesi olduğunu kaydetti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Almanya'daki işadamları ile daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz.
Ancak engeller olarak görülen vize ve karşılıklı malların taşınmasındaki kota sorunun kalkmasını
istiyoruz. Bu konuda Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'dan destek istiyoruz" dedi.
Alman iş dünyası ile her türlü alanda iş birliği yapılabileceğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Türk müteahhitliği ile dünya ikincisi durumunda. Bu konuda iş birliği yapabiliriz. Đhracatın yüzde 92'si
sanayi malı olarak gerçekleştirmektedir. Ticaretin yüzde 50'sini AB ile yüzde 10'unu Almanya ile
yapmaktayız. Artık karşılıklı yatırımlar artmıştır. Bu çerçevede ekonomide engeller kaldırılarak daha
fazla ekonomik devi olan Almanya ile bölgesinde lider olan bizim iş birliği yapmamız gerekir"
ifadelerini kullandı.
Đki ülke arasındaki birlikteliğe değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yıllardır süre gelen birliktelik
artık o kadar ilerledi ki, Türk asıllı Mesut Özil Alman forması giyiyor ve Türkiye'ye gol atıyor. Kültürel
anlamında da iş birliği sağlamış durumdayız. Đşte bu yüzden daha fazla katkı sağlayalım. Önümüzdeki
dönem için bütün coğrafyada sizlerle iş birliği yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Wulff'a şehri gezdirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8240
Erişim Tarihi: 28.10.2010

AB'ye 2014'te tam üye olmamız gerek
Fransa Sanayi ve Ticaret Odaları temsilcileri, Kayseri'de.
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Fransa Sanayi ve Ticaret Odaları temsilcileri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde
bulunmak üzere kente geldi.
Fransa Sanayi ve Ticaret Odaları'ndan 12 temsilci Kayseri'ye geldi. Fransa'nın çeşitli bölgelerinde
sanayi ve ticaret odalarından gelen temsilciler, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde
bulundu. Bilgilendirme toplantısı için Kayseri Ticaret Odası'na (KTO) geçen heyet ve beraberindeki
Sağlık eski Bakanı Bülent Akarcalı, KTO Başkanı Hasan Ali Kilci'yle görüşme yaptı.
Ekonomik yapıyı inceleme açısından ziyareti çok önemsediğini belirten Kilci, Kayseri'de çok önemli
heyetlerle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kayseri'nin çok büyük bir ticaret merkezi olduğunu
ve ticaret haznesinin 30 milyon dolara çıkarttığını ifade eden Kilci, "Türkiye ekonomik yapıda dünyada
10. ülke konumundadır. Kayseri'nin de 500 milyon dolar ihracat yapacağını ve Avrupa Birliği'yle çok
önemli ekonomik ilişkilerde bulunacağımız umut ediyoruz" dedi.
Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ticaretlerini yeterli bulmadıklarını, daha büyük rakamlara ulaşılmasının
gerektiğini ve heyetin hükümetlerini yönlendirme açısından fayda sağlayacağını belirten Kilci, "Dün
Cumhurbaşkanlarımızın birlikte katıldığı kurulda, Türkiye'nin son dönemlerde Avrupa Birliği'ne girme
gayret ve çabalarının iyi değerlendirilmesi ve koşulsuz girme taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini
söyledim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kendi kabuğunu yırtma çabasında olan, yeni yol
haritalarını ülkemiz için iyi dizayn eden ülke olduğumuzu biliyoruz" şeklinde konuştu.
Kilci, Türkiye'nin 2014 yılından itibaren Avrupa Birliği'ne tam üye olarak kabul edilmesi gerektiğini,
2021 yılının asla kabul edilemeyeceğini söyledi. "Saygı değer dost Fransız halkından, kanaat
liderlerinden ve hükümetinizden destek vermelerini, Türk Milleti olarak ekonomik anlamda çok mesafe
kat edeceğimizi bilmenizi istiyoruz" diyen Kilci, 2021 yılından sonra Türkiye'nin kendi göbeğini
kendisinin keseceğini bilinmesini istedi.
Heyete başkanlık eden Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Raphael Espasito ise, bu sene
incelemeler için 11 oda temsilcisiyle Kayseri'yi seçtiklerini ve Kayseri'ye gelmekten dolayı mutluluk
duyduklarını söyledi. Kayseri'yi keşfetmeye geldik belirten Espasito, "Đnşallah Türkiye yakın zamanda
Avrupa Birliği'ne üye olur. Biz bu konuda elimizden gelene yapacağız" diye konuştu,
Espasito, 18-22 Ekim tarihleri arasın Fransa'nın farklı yerlerinden 8. Mobilya Fuarı'na katılan 11
Fransız firmanın Kayseri'yi son derece sevdiğini ve ilk adımı attıktan sonra Sarkozy'nin elinden geleni
yapacağını belirtti.
Daha sonra KTO Başkanı Hasan Ali Kilci ve heyetin birbirlerine hediye takdim etmelerinin ardından,
toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8241
Erişim Tarihi: 28.10.2010

HEPAR teşkilatında toptan istifa
Hak ve Eşitlik Partisi Kayseri Đl Başkanı Tunahan Önder, il ve ilçe yönetimlerinin toplu olarak istifa ettiğini açıkladı.
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Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Kayseri Đl Başkanı Tunahan Önder, il ve ilçe yönetimlerinin toplu olarak
istifa ettiğini açıkladı.
HEPAR Đl Başkanı Tunahan Önder, insan emeğine saygı duyulmayan ve demokrasinin olmadığı bir
partide görev yapmalarının mümkün olmayacağını belirterek, il ve ilçe yönetimi olarak toplu istifalarını
açıkladı.
HEPAR Genel Merkezi'nde paralı insanların siyaset yapması vizyonunun söz konusu olduğunu

savunan Önder, "Yaklaşık 15 ay önce arkadaşlarımla memleketin içinde bulunduğu durumdan
kendimize vazife çıkararak vatansever duygularla başlattığımız mücadeleyi, bundan sonra başka
platformlarda devam ettireceğiz. Mevcut düzen partilerinden farklı olduğunu düşünerek, 'Siyaset bizim
için vatan aşkıdır' diyen genel başkanın çağrısıyla başlattığımız mücadelemizde gördük ki, Hak ve
Eşitlik Partisi de mevcut partiler gibi kendisine siyaset yapan il ve ilçe başkanları değil, genel merkez
memuru ve emir eri aramakta ve illeri genel merkezden yönetme çabası içine girmektedir. Bizler siyasi
ilkelerimizle siyaset yapan insanlarız. Kimsenin ne memuru ne emir eri ne de kapıkulu olacağız. Yine
diğer mevcut siyasi partiler gibi, Hak ve Eşitlik Partisi'nde de halkın değil, paralı insanların siyaset
yapması istenmektedir. Đnsan emeğine saygı duyulmayan ve parti içi demokrasinin olmadığı bir partide
görev yapmamız mümkün değildir.
HEPAR Kayseri Đl Yönetimi, Develi Đlçe Başkanı Şaban Süyrüğe ve yönetimi, Đncesu Đlçe Başkanı
Ahmet Haydar Ertaş ve yönetimi, Hacılar Đlçe Başkanı Ertan Yıldırım ve yönetimi, Yeşilhisar Đlçe
Başkanı Hüseyin Koç ve yönetimi, Pınarbaşı Đlçe Başkanı Recep Baloğlu ve yönetimi, Kocasinan Đlçe
Başkanı Hakan Timur ve yönetimi, Talas ilçe Başkanı Tahir Berberoğlu ve Yönetimi, Ağırnas Belde
Teşkilatı, Himmetdede Belde Teşkilatı, Yemliha Belde Teşkilatı ve ben Kayseri Đl Başkanı Tunahan
Önder, görevimizden istifa ediyoruz. Đstifa dilekçelerimizi Hak ve Eşitlik Partisi Genel Merkezi ile
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8242
Erişim Tarihi: 28.10.2010

KKTC Cumhurbaşkanı memleketini geziyor
Kayseri kökenli KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kayseri'deki gezilerine devam ediyor.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kayseri'deki gezilerine devam
ediyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak geldiği Kayseri'de gezilerini
sürdürüyor. Dijital bir müze ve bilgi merkezi olan Kent ve Mimar Sinan Müzesi'ni ziyaret eden Eroğlu,
Kayseri'nin güzelliği karşısında etkilenmemenin imkansız olduğunu belirtti. Kent müzesindeki gezisinin
ardından Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ne uğrayan Eroğlu'na, burada KESOB Başkanı Mustafa Alan
tarafından kilim hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çektiren Eroğlu, daha sonra Talas ilçesinde bulunan
Yaman Dede Camii'ne hareket etti. Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ile birlikte çevreyi gezen Eroğlu,
gezisini tamamladıktan sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği akşam yemeğinde Vali
Mevlüt Bilici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte bir araya geldi.
Eroğlu, bugün Ağırnas beldesinde KKTC Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerle birlikte toplu ağaç dikimi
yapacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8243
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Çok daha iyi olacağız !
Kayserispor, kendi evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, kendi evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçının
hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Kayserispor Tesisleri'nde güne çift idmanla devam eden Sarı-kırmızılı ekip, ligin 9. haftasında
Beşiktaş ile karşıya gelecek. Antrenman sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör
Şota Arveladze, takım olarak çok mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi. 8 hafta içerisinde iyi bir çıkış
elde ettiklerini ifade eden Arveladze, geçen süreç içerisinde daha da iyi olacaklarını belirtti.
Takım olarak Beşiktaş maçına kilitlendiklerini kaydeden Arveladze, "Đçinde olduğumuz lig 8 haftadan
ibaret değil, 34 haftadan ibarettir. Bunun için yapmamız gereken ne varsa en iyisini sahaya
yansıtacağız" dedi.
Đdmana düz koşu ve kondisyon çalışmaları ile başlayan Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra taktik ve kısa
pas çalışarak antrenmanlarına basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8244
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Yemek dolu tencere üzerine düştü
Kayseri'de meydana gelen olaylardan kısa kısa haberler.

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 201

Tarih

: 21 Ekim 2010 18:23

- ÜZERĐNE YEMEK PĐŞEN TENCERE DÜŞMESĐYLE YANDI
Kayseri'de yemek pişen tencerenin 7 yaşındaki çocuğun üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe mahallesi Günbuldu sokakta bulunan bir evde yaşandı. 7
yaşındaki Fatma A. mutfakta oynarken üzerine yemek pişen tencerenin düşmesiyle yandı.
Ailenin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Fatma A. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.

- BAŞI DÖNEN ĐNŞAAT ĐŞÇĐSĐ 2. KATTAN DÜŞTÜ
Kayseri'de inşaatın ikinci katında çalışırken başı dönen işçi, düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye, Başakpınar yıldız mahallesindeki inşaatta çalışırken başının dönmesi sonucu dengesini
kaybederek düşen 45 yaşındaki Arif Y. yaralandı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Arif Y.'nin hayati tehlikeyi
atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
- ATATÜRK'Ü EN ĐYĐ ANLATANIN ODASI YENĐLENECEK
Kayseripark tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dahilinde,
resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmada birincilik alanların odası baştan aşağı
yenileneceği duyuruldu.
"Atatürk'ü en iyi sen anlat, senin odan yenilenesin" sloganıyla Kayseripark, resim, şiir ve kompozisyon
yarışması düzenliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında
düzenlenecek olan yarışmada, kategorilerinde birinci olan yarışmacıların odası Đstikbal Mobilya
tarafından baştan aşağı yenilenecek.
Öte yandan Kayseripark, bugüne kadar açılmamış en geniş çaplı '2500 Atatürk Fotoğrafları Sergisi'ne
de ev sahipliği yapıyor.
- KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZALARI: 2 AĞIR YARALI
Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bisiklet sürücüsü ile yaya ağır şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Osman Kavuncu caddesi ile
Cengiz Topel kavşağında Selahattin D. yönetimindeki 38 NK 273 plakalı kamyonet, aniden önüne
çıkan 35 yaşındaki Fatma K.'ye çarptı.
Olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına
alınan Fatma K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Diğer kaza ise merkez Kocasinan ilçesi Đstasyon caddesi Emek kavşağında yaşandı. Mehmet K.
idaresindeki 38 AB 309 plakalı otobüs, bisiklet sürücüsü Cemalettin K.'ye (43) çarptı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ilk tedavisi yapılan Cemalettin K. hayati tehlike kaydıyla
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi.
Yaşanan her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8245
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Cumhurbaşkanı Gül'e baş yazarlık teklifi
Türkiye Gazeteciler Federasyonundan Cumhurbaşkanına Sarı Basın Kartı.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 46

Tarih

: 22 Ekim 2010 12:08

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 31. Başkanlar Konseyi Toplantısı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin
''Kayseri Basını'nın 100. Yılı'' etkinlikleri kapsamında düzenlediği yarışmanın ödül töreni, TGF'ye üye
60 cemiyet başkanının katılımıyla Kayseri'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve KKTC
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da katıldığı törene 'Tutuklu Gazetecilere Özgürlük' istemi

damgasını vurdu.
TGF Genel Başkanı ve Đzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel yaptığı konuşmada, basının
sorunlarına değinerek, yerel basının güçlenmesine yönelik alınacak önlemleri, basın kartının kimlik
olarak kullanılması, gazetecilere de gri pasaport verilmesi, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin
kaldırılması konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den destek istedi.
Sertel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Basın Kartları Komisyonu olarak "Sarı Basın Kartı"
verdiklerini anımsatarak, "Kurban Bayramı'nda çıkaracağımız Bayram Gazetesi'nde başyazar olarak
yazınızı görmek istiyoruz" dedi.
GÜL'E BAŞYAZARLIK TEKLĐFĐ
Basın Kartı Komisyonu olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiklerinde, kendisine basın
kartı takdim ettiklerini hatırlatan Sertel, şöyle konuştu: ''Sayın Cumhurbaşkanımız basın kartı alınca
(artık gazeteci mi oldum? bundan sonra yazabilir miyim?) demişti. Ama, bir yazısını görmedik. Kurban
Bayramı'nda çıkaracağımız Bayram Gazetesi'nde başyazar olarak bir yazısını görmek arzu ediyoruz.''
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de teklifi kabul etti. Sertel, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada
ifade özgürlüğüne yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür ettiğini de ifade
etti. Basın ve ifade özgürlüğünün olmadığı ortamda demokrasinin tartışılır hale geleceğini dile getiren
Sertel, şöyle konuştu: "Türkiye'de 1270 gazete, 938 radyo, 300 yerel televizyon ve 4 bine yakın dergi
var. Türkiye basını çok güçlü. Elbette büyük sorunlar var. Ama, Basın Đlan Kurumunun son dönemdeki
atılımlarını teşekkürle karşılıyoruz. Yaygın basın için siyaset Ankara'dan, ticaret Đstanbul'dan ibarettir.
Ancak, yerel basının önemi tartışılmazdır. Yerel basın olmazsa, o kentte yaşayan insanlar kör, sağır,
dilsiz demektir."
BĐK'TEN YENĐ ŞUBELER
Başkan Sertel bir ay içinde, Samsun, Sakarya, Van, Diyarbakır, Mersin ve Balıkesir'de Basın Đlan
Kurumu Müdürlükleri açılacağını, 5 yıl içinde bu kurumun gelişmesini umduğunu söyledi. Anadolu
basınının gelişmesi yönünde projeler ortaya koyduklarını ifade eden Sertel, sözlerine şöyle devam etti:
''Basın kartlarının resmi kimlik olması için gayret gösteriyoruz. Basın kartı bizim kimliğimizdir. Bu kartın
kaybedilen haklarını geri kazanması için çalışıyoruz. Federasyon çok önemli bir kurum. Böyle bir
oluşum olmasaydı, sorunların çözümünde görev alanlara ışık tutulamazdı. Gri pasaport sorunu da
çözüldü. Görevle yurt dışına çıkacak olan gazeteciler vize kuyruklarında beklemeyecek."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8246
Erişim Tarihi: 28.10.2010

2.Gömeç Fasulyesi Şenliği
Kocasinan Belediyesi&#8217;nin düzenlediği '2.Gömeç Fasulyesi Şenliği' yapıldı.
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Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği '2.Gömeç Fasulyesi Şenliği' yapıldı.
Şenliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Milletvekilleri Muhyettin
Aksak, Metin Kaşıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan
Ayata, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Hotman, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Başkan Bekir
Yıldız, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda misafir katıldı.
Başkan Özhaseki, Kayseri’nin kendine özgü ürünlerinin tanıtımı yapılmadığı için gençler tarafından
bilinmediğini belirterek, " Kocasinan Belediyesi’nin bu şenliğinin her yıl coşkuyla kutlanmasını
diliyorum. Kayseri’nin cazibe merkezi olması için büyük gayret gösteriyoruz. Temel belediyecilik

hizmetlerinde en üst noktadayız, Türkiye’de gelinebilecek en iyi konumdayız. Kayseri’de herkesin
merak ettiği bu gelişimin sırrı kentin insanıdır. Bu kentin insanı, yöneticileri ve sivil toplum
kuruluşlarıyla barışıktır, uyum içindedir ve şehrin menfaati her konuyu destekler" dedi.
Kayseri’nin bir başından diğerine raylı sistem çalıştığını vurgulayan Başkan Özhaseki, "Đkinci etapta
Đldem’e, 3. etapta da Bünyan’a ulaşacak. Şehrin gelişimi için her şeyi yapıyoruz. Spor alt yapısını
hazırlamasak, stadyum yapmasak, spor salonu hazırlamasak Dünya Şampiyonasını Kayseri’ye verirler
mi? Şimdi de Erciyes projesi üstünde çalışıyoruz. Erciyes’te kış oyunları yapılacak. 3 etaplı bu projede
altıncı aya kadar 100 trilyonluk bütçe ayırdık. 5 bin genç iş sahibi olacak esnaflarımız da bundan
yararlanacak. Bu başarı da hepimizin katkıları var" diye konuştu.
Kayseri’nin kendine has, dünyaya takdim edilecek özel ürünlerinin Türkiye’de bile tanınmadığının altını
çizen Başkan Bekir Yıldız, " Cırgalan Biberi, Gömeç Fasulyesi, Erkilet Üzümü, Kedibacağını
Türkiye’ye tanıtmak bu bölgenin insanının cebini doldurmak istiyoruz. Đnsanlar fasulye görsün istiyoruz.
Ürünün daha verimli ve çok olması için de hanım kardeşlerimize çok iş düşüyor. Şenliğimize katılan
herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gömeç Mahalle Muhtarı Mustafa Eser de Kocasinan Belediyesi’ne bağlanmasıyla mahallenin talihinin
değiştiğini, dünyaca tanınmaya başladıklarını belirterek “Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye
konuştu. Kocasinan Belediyesi’nin Fasulye Şenliği’ne katılanlara kuru fasulye, pilav, ayran, soğan
ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8247
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Burada dikili ağacım olsun !
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ağırnas beldesinde ağaç dikti.
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Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Basın Ormanı'na
ağaç diken KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Bu topraklarda dikili ağacım olacağı için mutluyum"
dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas beldesinde,
Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Basın Ormanı'na
ağaç dikme törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Bu
topraklarda dikili bir ağacım olacağı için mutluyum" diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Osmanlı'nın vurduğu Türklük mührünü yaşatmaya çalıştıklarını
dile getiren Eroğlu, "Bu devletin Cumhurbaşkanı olarak Rumlarla müzakere masasında dirsek
çürütüyoruz. Beni seçen Kıbrıs Türk halkının üzerime yüklediği sorumluluk gereği onların hakkını
korumaya çalışıyorum. Bunun için de mücadelemi sürdürüyorum. Bu konuda en büyük destekçimiz
anavatan Türkiye'dir" açıklamasını yaptı.
Verdikleri mücadelede yalnız olmadıklarını söyleyen Eroğlu, "En büyük gücümüz, yalnız olmadığımızı
bilmektir" dedi.
Konuşmaların ardından Ağırnas Belediye Başkanı Đsmail Mete tarafından KKTC Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu'na plaket verildi.

Tören sonrasında, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Basın Ormanı'na ağaç dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8248
Erişim Tarihi: 28.10.2010

8. Kayseri Mobilya Fuarı açıldı
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen törenle açılışı yapılan '8. Kayseri Mobilya Fuarı'nda 160 firma yer alıyor.
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Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen törenle açılışı yapılan '8. Kayseri Mobilya Fuarı'nda
160
firma
yer
alıyor.
Dünya Ticaret Merkezi'nde açılışı yapılan '8. Kayseri Mobilya Fuarı'na Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Hasan Ali Kilci, Kayseri Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, Tureks Uluslararası
Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan ve çok sayıda mobilya sektöründen temsilci katıldı.
96 stantta 160 marka ve firmanın yer aldığı fuarda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali
Kilci, kentte mobilya üretiminin gittikçe arttığına vurgu yaparak, mobilya sektörünün pastırma ve sucuk
gibi
Kayseri'nin
sembolü
haline
geldiğini
belirtti.
Kayseri'deki mobilya sektörü temsilcilerinin her geçen gün kendini yenilediğini kaydeden Kilci,
hükümetin mobilya sektörüne destek vermesiyle daha iyi noktalara ulaşılacağını ifade etti.
Yapılan konuşmaların ardından fuar açılışı gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8249
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Virajı alamadı, takla attı: 6 yaralı
Virajını alamayarak devrilen otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
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Kayseri'de virajını alamayarak devrilen otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Taha Çarım Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Ümit S.
idaresindeki 38 PF 303 plakalı otomobilin virajı alamayarak takla attığı öğrenildi. Kaza sonrasında
itfaiye ve 112 ekipleri olay yerine gelerek yaralıları otomobilin içinden çıkardı. Sağlık görevlileri ve
itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazada sürücü
Ümit S., Gülseren S., Şerife S., Hüsne Y., Ümüs B. ve Burhan Y.'nin yaralandığı öğrenildi.
Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, 12
yaşındaki Burhan Y.'nin ve sürücü Ümit .'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8250
Erişim Tarihi: 28.10.2010

1711 Kur'an kursu kapandı !
Diyanet Đşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre 2010 yılında çeşitli nedenlerden dolayı 1711 Kur'an kursu kapandı.
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Kurslar kapanıyor, kilise evler açılıyor
Diyanet Đşleri Başkanlığı’nın bana gönderdiği bilgi notuna göre, 2010 yılı itibariyle 1711 Kur’an
kursumuz kapandı. Ülkemizde restore edilen kilise veya açılan kilise evlerinin sayısını ise, görev
alanlarında olmadığı için, Diyanet bilmiyor.
23 Mart 2005 günkü Zaman gazetesi ise, misyonerler faaliyetlerini yaygınlaştırdı, açılan kilise evlerin
sayısı 25 bine ulaştı, diyor. Bu rakam 2005 rakamı…
Son 5 yıldaki kilise imarı ve kilise ev açma furyasını ilave ederek varın hesap edin, Türkiye’nin
nerelere sürüklendiğini?!
***
Teo–politik mühendislikler…
Ramazan münasebetiyle bulunduğum Avrupa’dan döndüğüm günlerde, 1 Eylül günü “Türk Milleti’nin
çoban yıldızı” başlığıyla yazdığım yazının bir bölümünde şöyle demiştim:
“Oryantalizm, Dinlerarası diyalog ve Medeniyetler arası Đttifakı manevraları ise “büyük işgal” planın
saman altından yürütülen teo–politik mühendislikleri!
Türkiye’nin ve Türk milletinin başının döndürülmesi hedefleniyor… Aklının başından alınması!
Yüreğinin boşaltılması ve medeniyet kimliğinden kopartılması gerekiyor. Bu bireysel ve sosyal temeller
örselense de, pörsümeye yüz tutsa da, hala “milli direnç” noktaları var!
Fas’tan Türkistan’a Irak’tan Afganistan’a Türk–Đslam hinterlandı, yeni dünya düzenbazlarının her
türden “fiili işgal” alanı…
Fiili durumlar malum, dünyanın gözü önünde.
***
AKP’nin üstündeki şalı açınca…

Đşin vahim asıl olan tarafı, AKP hükümeti, bu planın ortakçısı… BOP’un ortakçısı! Medeniyetler arası
Đttifak’ın baş figüranı! Dinler arası diyalogun siyasi taşeronu! Hükümet icraatları ve beyanları bunu
gösteriyor.
AKP hükümetinin üstündeki şalı açınca; ABD görünüyor, AB görünüyor, IMF görünüyor, Vatikan–Kilise
görünüyor, Atlantik ötesi görünüyor.
Baksanıza, cümlesi Atlantik ötesine selam duruyor! Huzur duruşları Batıya doğru…
CHP ve MHP başta olmak üzere Meclis içi muhalefet partileri de, maalesef, sadece onların
değirmenine su taşıyor.
Bu sebeple AKP hükümetinin icraatlarını, hiç kimse AKP icraatları olarak görmesin; yanılır!
***
Hiçbir icraat tesadüf değil…
Đmar yasasındaki değişiklikle birlikte, tek bir gayr–i Müslim vatandaşımızın dahi bulunmadığı yerlerde
kiliselerin ve kilise–evlerin mantar gibi türetilmesi tesadüf değil. Domuz etine “kasaplık hayvan eti”
statüsü kazandırılması tesadüf değil. Kuş konmaz kervan geçmez dört tarafı suyla çevrili Akdamar
adasında, “daha dün Türk kadınlarının namuslarının kirletildiği yer” olarak kullanılan “çok özel
kilise”sinin açılması tesadüf değil.
Sümela ayini tesadüf değil. Sırada Ayasof’ya var, naraları tesadüf değil…
Ve bütün bunlara mukabil Đmam–Hatiplerin ve Kur’an kurslarının kapanması, camilere kilit vurulması
tesadüf değil!
Sözkonusu vaziyetin rakamlarını ve istatistiki bilgilerini, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sordum
Diyanet Đşleri Başkanlığı’na, cevaplarını bekliyorum!”
Sorularımı, Diyanet Đşleri Başkanlığı’nın ilgili birimlerine 29 Eylül 2009 günü e–mail ile gönderdim.
Şube Müdürü Necdet Bal bey, birkaç saat içinde cepten bana döndü, sağolsun.
***
Diyanet Đşleri Başkanlığı’na sorduklarım…
Şunları sordum Başkanlığa: “2000 yılından bu tarafa ülkemizde Diyanet Đşleri Başkanlığına bağlı kaç
tane Kur’an kursumuz ve camimiz çeşitli sebepler (öğrenci yetersizliği, cemaat yetersizliği, bütçe
yetersizliği...vs) neticesinde kapanmıştır?!
“Diyanet Đşleri Başkanlığı’nın resmi rakamlarına göre, öğrencisizlik nedeniyle kapalı olan Kur’an kursu
sayısı 2004 yılı rakamlarına göre, 3 bin 25’e ulaştı. En çok kapalı kursun bulunduğu il ise, 223
rakamıyla Konya. Samsun’da 164, Yozgat’da 125, K. Maraş’da 112, Trabzon’da 108 ve Ordu’da 107
adet kapalı Kur’an kursu bulunuyor” bilgisi doğru mudur?
Bu bağlamda kapanan Kur’an kursu ve camilerimizin 2009 yılı sonu veya 2010 yılı itibarıyla son güncel
rakamı kaçtır?
Diyanet Đşleri Başkanlığı’nın bu hususta aldığı veya almayı planladığı, böylece kurslarımızın ve
camilerimizin kapanmasını önleyecek bir tedbiri, bir düzenlemesi var mıdır? Varsa, bu hususta nasıl
bir yol alınmıştır, gelinen seviye nedir?!
Öte yandan ülkemizde restore edilen kilise veya açılan kilise evlerin sayısı –ki ma’şeri vicdanda bu
açılan merkezlerin bir tek Hıristiyan vatandaşımızın dahi yaşamadığı yörelerde devreye sokuldukları
şeklinde hakim bir kanaati söz konusudur– hakkında Diyanet Đşleri Başkanlığımızın elinde bir istatistiki
bilgi veya rakam var mıdır? Varsa bu rakam nedir? Müslüman halkımızın bu merkezlere
kaptırılmaması hususunda herhangi bir strateji geliştirilmiş midir, somut tedbirler alınmış mıdır; şayet
yapılmış ise bunlar nelerdir?
***
2010 yılı itibariyle 1711 Kur’an kursu kapandı
Sağ olsunlar, Diyanet Đşleri Başkanlığı, tarafıma, Necdet Bal imzasıyla, B.02.1.DĐB.0.063–622–02–123
sayı ve 18/10/2010 tarihli resmi cevap gönderdi. Đşte Başkanlığın verdiği bilgilere göre güncel
vaziyetimiz:
“Camilerimiz ve Kur’an kurslarımız, yıllardan beri halkımızın teveccühü sayesinde büyük bir özveri ve
çalışma azmi ile inşa edilmiş ve hizmet verilmeye hazır hale getirilmiştir.
2010 yılı itibariyle, Türkiye genelinde yeteri kadar öğrencisi olmayan, dolayısıyla eğitim–öğretime
geçici olarak ara verilen Kur’an Kursu sayısı 1711’dir.
E–mailinizde ismi geçen illerde ise Konya’da 101, Samsun’da 115, Yozgat’ta 56, K. Maraş’da 74,

Trabzon’da 65 ve Ordu’da 66 Kur’an kursunda eğitime geçici olarak ara verilmiştir.
Başkanlığımızda, görev alanımızda olmadığı için ülkemizde restore edilen veya açılan kilise evleri ile
ilgili bir veri bulunmamaktadır.”
2010 yılı itibariyle 1711 Kurân kursumuz kapanıyor. Tek bir gayr–ı müslimin bulunmadığı Müslüman
mahallelerinde zamane mevkutenin ifadesiyle on binlerce kilise ve kilise evler açılıyor. Görev alanına
girmediği için, Diyanet Đşlerimiz, bu kilise açma furyasının boyutlarını bilmiyor.
Đcraattan sorumlu AKP hükümeti ve sayın Başbakan, toplumun bilgi edinme hakkı çerçevesinde,
ülkemizde tek bir gayr–ı Müslim vatandaşımızın dahi bulunmadığı yörelerde açılan kilise ve kilise
evlerin sayısını açıklar mı? Bekliyoruz… Ecnebi Haçlı lobilerinde iftiharla paylaştıkları bu sayıları, Türk
milleti ile de paylaşırlar mı, ne dersiniz?!
Bu vahim gidişata, Haziran’ın ilk haftasındaki seçimde “dur” demek üzere, Müslüman milletimizin
külahını önüne koyma vakti çoktan gelmiş, geçmek üzeredir… Benden söylemesi!
Kaynak: Yenimesaj Gazetesi
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=10004028&tarih=2010-10-22
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Mehmet Özhaseki Strazburg'a gitti
Roland Ries ile "Kardeş Şehir" protokolüyle ilgili görüşmelerde bulunacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki 'kardeş şehir' protokolü ile ilgili görüşmelerde
bulunmak üzere Avrupa Konseyi merkezi Strazburg'a gitti.
Başkan Özhaseki, gittiği Strazburg'ta Belediye Başkanı Roland Ries ile "Kardeş Şehir" protokolüyle
ilgili görüşmelerde bulunacak. 3 gün sürecek temaslarda bulunacak olan Başkan Özhaseki'ye Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan eşlik ederken, Belediye
Başkanlığına Serdar Altuntuğ vekalet ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8252
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Apartman sığınağı kütüphane oldu
Apartman sakinleri tarafından binanın sığınağında oluşturulan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete girdi.
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Kayseri'de apartman sakinleri tarafından binanın sığınağında oluşturulan kütüphane, düzenlenen
törenle hizmete girdi. Törende konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, projenin Türkiye'de bir ilk
olduğunu söyledi.
Kayseri'nin Beyazşehir semtinde bulunan Umut Apartmanı sakinleri tarafından, binanın sığınağında
kütüphane oluşturuldu. Kütüphanenin açılışında konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, proje
sayesinde zamanlarının çoğunu internet ve televizyon karşısında geçirip sokaklarda bilinçsizce
eğlenen gençlere yol gösterileceğini belirterek, "Toplumumuzun şehirleşmesinin getirdiği sonuç olarak
çok katlı apartmanlar ortaya çıktı. Artık bir apartman, bir köyün nüfusu kadar insan barındırıyor. Ancak
apartmanda oturan insanlar birbirlerini tanımıyor. Yapılan bu proje ile birlikte hem apartman içindeki
insanların komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi hem de çocuklarımızın yetiştirilmesi sağlanacaktır" dedi.
Projenin Türkiye'de ilk defa uygulandığını söyleyen Erdoğan Ayata, "Bu projenin yanında
arkadaşlarla değişik projeler de geliştirdik. Apartmanlarda kullanılmayan sığınakların altında kreş ve
anaokulu kurmayı da planlıyoruz. Bu sayede çocuklar ailelerinin gözü önünde bulunacak ve servis
ücreti ödemek durumunda kalınmayacak" diye konuştu.
Umut Apartmanı'nın yöneticisi ve Zeki Has Đlköğretim Okulu Müdürü Bekir Şahin ise, "Çocuklar
internette çok fazla zaman geçiriyorlar ve davranışlarında değişiklik oluyor. Biz de Umut Apartmanı
sakinleri olarak çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapabiliriz, onu düşündük.
Daha sonra böyle bir kütüphane kurmayı amaçladık. Bin adet kitaptan oluşan bu kütüphanede hikaye,
edebi eserler, öyküler ve romanlar ile dergiler de bulunuyor. Komşu apartmanda bulunan ailelerin
çocukları da bu kütüphaneden faydalanabiliyor. Türkiye'de ilk defa bir apartmanın altında kütüphane
kuruluyor. Bu projenin diğer şehirlere de örnek olacağını düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8253
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Sağır ve Dilsizler Derneği soyuldu
Kayseri'de Sağır ve Dilsizler Derneği, hırsızlar tarafından dördüncü kez soyulunca üyeleri çileden çıktı.
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Kayseri'de Sağır ve Dilsizler Derneği, hırsızlar tarafından dördüncü kez soyulunca üyeleri çileden çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kiçikapı mahallesinde hizmet veren Sağır ve Dilsizler Derneği önceki gün
soyuldu. Hırsızlar, dernek binasına pencere demirlerini kırarak içeride bulunan, bilgisayarları,
içecekleri, spor malzemelerini ve perdeleri çaldı. Spor Kulübü olarak ta hizmet veren Sağır ve Dilsizler
Derneği, hırsızların dördüncü kez istilasına uğrayınca dernek binası kapanma noktasına geldi.
Dernek Başkanı Đrfan Ekici, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dolaplarımızda ne spor ayakkabı
bıraktılar nede forma. Hırsızlar her şeyimizi çaldı. Biz nasıl spor yapacağız. Bizim dilimizde
kulağımızda spordu" dedi.
Bu durum karşısında sitem eden Ekici, "Bizden ne istiyorlar. Bizim her şeyimiz o malzemelerdi. Ne
düşündüler malzemelerimizi çalarlarken. Üyeler artık gelmek istemiyor. Bizim sesimizi kimse
duymuyor çünkü konuşamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yetkililerden yardım isteyen Ekici, üyelerin istifa etmesi durumunda spor kulübü ve dernek binasını
kapatmak zorunda kalacaklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8254
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Camı kırıp 34 bin TL çaldılar !
Otomobilin camını kırarak içinden 34 bin 800 lira çalan şahıslar, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.
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Kayseri'de bir otomobilin camını kırarak içinden 34 bin 800 lira çalan şahıslar, uzun süren
kovalamacanın ardından polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre işadamı Murat Yılmaz (38), beğendiği otomobili satın almak için Millet Caddesi
üzerinde bulunan bir bankadan 40 bin lira para çekti. El çantasına koyduğu parayı 06 BY 061 plakalı
otomobilinin koltuğunun altına yerleştiren işadamı, Ambar'da bulunan bir oto galeriye gitti. Aracını park
eden Yılmaz görüşmek yapmak için galeriye girerken, bankadan çıktığı andan itibaren kendisini takip
eden hırsızlar harekete geçti. Đşadamının otomobilinin sol ön camını kıran hırsızlar, içi para dolu
çantayı aldı.
Yakalanmamak için hızlı hareket etmeye çalışan zanlılar, çantadaki 4 bin 200 lirayı otomobilin içine
düşürdü. Çantayı aldıktan sonra 71 DH 127 plakalı otomobillerine binen zanlılar, olay yerinden hızla
kaçtı. Hırsızlığı son anda fark eden Murat Yılmaz ve oto galeri çalışanları, durumu polise bildirdi.
Polis zanlıların gidiş istikametinde araştırma yaparken, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı Elagöz
Mahallesi'nde hareket halindeyken buldu. Peşine düşen polisleri atlatabilmek için kaçmaya başlayan
zanlılar ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sırasında,
polis TIR'larla yolu keserek önlem almaya çalıştı. Ara yola girerek engelden kurtulan zanlılar,
Sancaktepe Mahallesi'nde otomobili terk ettikten sonra akrabalarının evine girdi.
Polis ekipleri tarafından kısa sürede saklandıkları yerde gözaltına alınan zanlılar sorgu için Asayiş
Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, para tutanakla Murat Yılmaz'a teslim edildi.
Yılmaz, "Paramın bu kadar kısa sürede bulunup getirileceğini hiç ummuyordum. Kayseri polisi
gerçekten çok başarılı bir iş yaptı. Teşekkür ediyorum" dedi.
Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk
edilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8255
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Mazlumder'den Başsavcıya tepki !
Adeta parlamento ve siyasi partiler tehdit edilmektedir.
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Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, başörtü yasağını değerlendirerek, yasağın
bugünlerde çözüm yolu aşamasına girdiğini belirtti.
Mazlum-Der binasında düzenlenen basın toplantısında başörtü yasağını değerlendiren Mazlum-Der
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Ülkemizde 30 yıla yaklaşık bir süredir öğretim kurumları ile
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Açıköğretim sınavlarında uygulanıp, bugüne kadar yüz binlerce
mağdur eden, mevcut anayasa ve kanunlarda hiçbir dayanağı olmayıp, millet vicdanında hiçbir zaman
kabul görmemiş olan başörtü yasağı, istisnalar dışında çözüm yolu aşamasına girmek üzeredir.
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın açıklama ve üniversitelere gönderdiği
genelgeye göre hiçbir üniversitede başörtüsü sebebi ile dışarı çıkarılmayacak ve ÖSYM'nin yaptığı
sınavların hiçbirinde başörtüsü yasağı uygulanmayıp sınav kılavuzunda yer alan başörtüsü yasağı
maddesi kılavuzdan çıkarılarak, bu yanlış ve haksız uygulamaya da son verilebilecek olması
toplumumuzda büyük bir sevinçle karşılandı" dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın bildirisini eleştiren Taş, "Konuyla ilgili
iktidar ve muhalefet partilerinin çalışma yaptığı bugünlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Abdurrahman Yalçınkaya ortaya çıkarak kamu vicdanını, mevcut hukuku ve parlamentoyu yok sayan,
adeta yargı devleti özlemini çağrıştırıcı bir çıkışla tehdit içeren bir bildiri yayınladı. Bildiri, konuyla ilgili
siyasi partilerin çalışmalar yapmasının, çıkarılacak kanun ve yönetmeliklerinin yargı kurallarına aykırı
olamayacağını hatırlatıyor. Bu bildiriye göre, Yargıtay'ın siyasi partileri denetleme yetkisinin bulunduğu
ve meydana gelecek sorumluluğun siyasi partilere ait olacağı hatırlatılarak, adeta parlamento ve siyasi
partiler tehdit edilmektedir" diye konuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu çıkışını toplum vicdanına ve sivil hayatta karşılık bulunmayan
bir çıkış olarak gördüğünü dile getiren Taş, "Siyasi partileri ve kamuoyunu rahatsız eden bu çıkışı
zamansız, hukuki dayanağı olamayan bir çıkış olarak görüyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Tük kurum
ve yetkililerinin millet vicdanını yaralayıp, insanların yeşeren ümitlerini karatacak bu tip beyanlardan
uzak durulmasına davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8256
Erişim Tarihi: 28.10.2010

PTT 170 yaşında
170. yılı etkinlikleri kapsamında PTT Kayseri Başmüdürü Mustafa Türkmen, Vali Vekili Kasım Hikmet Dayıoğlu'nu ziyaret etti.
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PTT Teşkilatı'nın kuruluşunun 170. yılı etkinlikleri kapsamında PTT Kayseri Başmüdürü Mustafa
Türkmen, Vali Vekili Kasım Hikmet Dayıoğlu'nu ziyaret etti.
PTT kuruluşunun 170. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında PTT Kayseri Başmüdürü Mustafa
Türkmen ve çalışanları, Vali Vekili Kasım Hikmet Dayıoğlu ile görüştü. 25 Ekim 1840'dan bu yana
hizmet verdiklerini ve bugün 170 kuruluş yıllarını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Başmüdür Mustafa Türkmen, "170 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. PTT Teşkilatı asli
görevinin yanında yasal düzenlemeyle bankacılık alanında da hizmet vermeye başlamıştır. 140
kuruluşla 170 anlaşma imzalamış bulunmaktayız. Değişen şartlara uyum sağlayarak hizmet
yelpazesini genişleten PTT, posta hizmetlerinin yanı sıra, bankacılık ve kargo hizmetlerine de ağırlık
vermektedir" dedi.
Kayseri ve civarı Elektrik T.A.Ş ile yapılan anlaşma sonucu ilçelerde elektrik tahsilatına, Kayseri Gaz
Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma sonucunda da tüm PTT işyerlerinde doğalgaz tahsilatına

başladıklarını belirten Türkmen, PTT'nin gün geçtikçe hizmet alanın genişlediğini ifade etti.
Vali Vekili Kasım Hikmet Dayıoğlu ise, 170 sene önceden yol almış PTT'nin, son 10 senede hızını
daha da artırdığını belirterek, "Telgraf ve telle başlayan gişe hizmetleri, bugün her türlü işlemde
kolaylık sağlamaktadır. PTT'nin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. 170. yılı kutlu olsun" şeklinde
konuştu.
Ziyaretin sonunda PTT Başmüdürü Mustafa Türkmen, Vali Vekili Kasım Hikmet Dayıoğlu'na 170.yıl
hatırası olarak PTT pulları hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8257
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Başımızda erkek sinek bile kalmadı
Adliye binası önünde kameraları gören vatandaşlar, ceza evinde yatan yakınları için af çıkarılması talebinde bulundu.
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Kayseri Adliye binası önünde kameraları gören vatandaşlar, ceza evinde yatan yakınları için af
çıkarılması talebinde bulundu.
Türk Eğitim-Sen ve Đşçi Partisi’nin ardı ardına yaptığı basın açıklaması sonrasında kameraları gören
vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda ceza evinde yatan yakınları için af istedi.
Kameralara ilk konuşan Makbule Akkuş, “Ben de ceza evinde adam öldürmek suçundan yatan oğlum
Ömer için af istiyorum. Askerliğin kısalması gündeme geliyor. Affın da gündeme gelmesini ve oğlumun
affedilmesini istiyorum. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesi gerek. Oğlumun dosyasının yeniden
görülmesini istiyorum” diye konuştu.
“BAŞIMIZDA ERKEK SĐNEK BĐLE KALMADI”
Makbule Akkuş’un af talebini duyan ve adliye binası içinden çıkan Hatice Eryas da, “Ben de af
istiyorum” diyerek, “Benim kocam, kayınpederim, görümcem ve kaynım ceza evinde yatıyor. Ben de af
çıkarılmasını istiyordum. Başımızda bir erkek sinek bile kalmadı. Durumumuz çok kötü, bize sahip
çıkan yok. Đki çocuğum var. Bize yardım eden kimse yok. Yetkililerin af konusunu ciddi bir şekilde
düşünerek af kararı almasını istiyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8258
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Perinçek'e kalkan eller kırılacak !
Đşçi Partisi Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan'dan Genel Başkanları Doğu Perinçek'e yapılan saldırıya tepki.
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Đşçi Partisi Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan, yaptığı basın açıklamasında, Đşçi Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek'e yapılan saldırıya sert tepki göstererek, “Perinçek'e kalkan eller kırılacaktır” dedi.
Kayseri Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Ergenekon davasında Doğu Perinçek'e yapılan
saldırının karşılıksız kalmayacağını ifade eden Ali Özarslan, “Saldırının sorumlusu Adalet Bakanıdır.
Bakan da bunun hesabını vermek zorundadır” dedi.
Özarslan, “Tutuklu ve hükümlülerin can güvenliği ve vücut bütünlüğünden sorumlu makam Adalet
Bakanlığı'dır” diyerek saldırının sorumlusunun Adalet Bakanlığı olduğunu iddia etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8259
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Başbakan Erdoğan'a suç duyurusu
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi Erdoğan'ı görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmakla suçluyor.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma
iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Öztürk, Kayseri Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Erdoğan'ın, 12 Eylül'de
yapılan referandumda Doğu ve Güneydoğuda seçmenlerin silahlarla tehdit edilerek baskı altında
tutulduklarını ve seçimlerde seçmenin kendi hür iradeleri ile oy vermediklerini ifade ettiğini hatırlattı.
Đnsanların oylarını baskı ve tehdit altında kalmadan hür iradeleri ile kullanmalarının hukukun gereği
olduğunu, baskı altında yapılan seçimlerin milletin iradesini yansıtamadığını dile getiren Öztürk, şunları
söyledi:
"Devleti yönetmekle sorumlu olan Başbakanın temel görevlerinden birisi de seçimlerin adil ve
baskıdan uzak yapılmasını sağlamaktır. Ancak Başbakan seçimlerin baskı altında yapıldığını,
seçmenlerin silah tehdidi altında oy kullandığını kendisi söyledi. Sayın Başbakan görevi ihmal ve
görevi kötüye kullanma suçlarını işlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın eylemine uyan
Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinden yargılanması için suç duyurusunda bulunuyor, savcıları
göreve davet ediyoruz."
Öztürk, daha sonra suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8260
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Ön sözü Kılıçdaroğlu son sözü başkası !
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'den gelen başörtüsü açıklamalarını değerlendirdi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, CHP grup başkanvekilleri ile başörtü
sorunu hakkında yaptıkları toplantıyı değerlendirdi. Elitaş, Çarşamba günü ana muhalefet partisi ile
yaptıkları toplantıda başörtü sorunu hakkında görüştüklerini belirterek, "Toplantıda CHP'nin başörtüsü
sorununa nasıl bir çözüm yolu önerdiklerini öğrenmek istedik. Ancak masaya oturunca onlarda bize
sordular; nasıl çözeceksiniz? diye. Sayın genel başkanlarının 'biz baş örtüsünü çözeriz' diye iddialı bir
şekilde ortaya çıkmasıyla bu sorun gündeme gelmişti. Bizler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve
yetkilileri samimilerse, halkı kandırmıyorlarsa, '13 Eylül tarihinden itibaren bir komisyon kuralım ve bu
konuyu ele alalım' diye harekete geçtik. Ancak CHP'nin grup başkanvekilleri 'sadece baş örtüsü
meselesi değil diğer konularda gündeme geldiği taktirde sizlerle birlikte oluruz' dediler.
Dokunulmazlığın kaldırılması, seçim barajlarının düşürülmesi ve YÖK'ün yeniden ele alınması
konularının görüşülmesi istendi. CHP'nin bize verdiği davet bir gün önce genel başkan yardımcılarının
'nezaketen kabul ediyoruz' demelerine rağmen gidip görüştük ve yukarıdaki şartları söylediler. Tüm
şartları kabul ettiğimizi söyledik. Ama mutabık kalınanları gündeme getirelim kılınmayanları sonra
gündeme getiririz diye kanaatlerimizi belirtmemize rağmen maalesef CHP 'nin niyet okuma girişiminde
bulunduğundan dolayı 'AK Parti'nin gizli bir ajandası var' diyerek, 'biz bu konuda komisyona üye
vermeyeceğiz' şeklinde ifade ettiler.
Yine üzülerek ifade ediyorum biz MHP grup başkan vekilleri ile yaptığımız görüşme sırasında
Cumhuriyet Başsavcısının parlamentonun yetkilerine müdahale nitiğindeki bir açıklamaya tepki
göstermeyen tek siyasi parti de CHP olmuştur. Parlementonun hukukunu korumak öncelikli biz
milletvekillerinin esas görevi olması lazım. Siyasi partilerin vazgeçilmez unsurları görevi olması lazım.
Ana muhalefet partisini hiçbir mazerete sığınmadan parlamentonun hukukuna müdahale etmeye
kalkanlara sert bir şekilde eleştirmesi cevap vermesi gerekirken 'yargıya saygı duymak gerekir' diyen
statü konum içerisinde olan bir CHP ile karşı karşıya kaldık. Kılıçdaroğlu ön sözü söylüyor, son sözü
başkaları söylüyor. CHP, açık denizde kaptansız bir gemi gibi hareket ediyor. Kim nerden üflerse
oraya doğru gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kaptan köşküne oturttular, ancak elinde dümen yok. Grup
başkanvelkilleri başka, genel başkan yardımcıları başka söylüyor. Eğer CHP genel başkanı kendi
partisinin tüzel kişiliğinden hakimiyet kurarsa, tüzükleri gereğince genel başkanın söylediği diğer
partilelilerde söyleyeceklerinin aynı şekilde devam edeceğine inanıyorlarsa tahmin ediyorum
Türkiye'nin bütün sorunları çözülür. Bizim teklifimiz; CHP'nin çark etmemesi, masadan kaçmaması,
dörtlü mutabakat olan her konunun çözülmesi için hızlıca adım atmasıdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8261
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Büyük uyuşturucu operasyonu
5 kişi yakalandı, toplam 62 kilo 70 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan operasyonda, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuları piyasaya sürmek istedikleri ileri
sürülen C.A. ile T.Ç.'nin 14 kilo 350 gram esrar ile birlikte yakalandıkları bildirildi. Bir başka
operasyonda ise polis ekipleri tarafından yakalanan T.A. ve H.G. 12 kilo 500 gram esrar ve bir tabanca
ile yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Diyarbakır'da yaptıkları ortak operasyonda 35
kilo 220 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi. Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan N.K., D.A.,
M.B., K.G. ve G.A. ile yakalanan 35 kilo 220 gram esrar ile Kayseri'ye getirildiği ve soruşturmanın
sürdürüldüğü öğrenildi.
Yetkililer yapılan operasyon sonrasında toplam 62 kilo 70 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8262
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Hükümete çok sert eleştiri !
Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Bayram Öztürk, AK Parti hükümetini eleştirdi.
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Türk Büro-Sen Kayseri Şubesi'nin 4. Olağan Kongresi'ne katılmak için Kayseri'ye gelen Türk Büro-Sen
Genel Sekreteri Bayram Öztürk, AK Parti hükümetini eleştirdi.
Adem Çavuşoğulları'nın Divan Başkanlığı'nı yaptığı kongreye, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri
Bayram Öztürk, Türk Büro-Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner, siyasi parti temsilcileri ve şube
başkanları katıldı.

Tauna Restoran'da düzenlenen Türk Büro-Sen Kayseri Şubesi'nin 4. Olağan Kongresi'ne katılmak
için Kayseri'ye gelen Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Bayram Öztürk, AK Parti hükümetini eleştirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının birçoğunun susturulduğunu ve bazılarının da ideolojik görüşlerinden dolayı
sahiplerinin sesi haline geldiğini öne süren Öztürk, Türk Büro-Sen'in milli direnişin kalelerinden biri
olduğunu savundu.
AK Parti hükümeti ile dokuz defa toplu görüşme yaptıklarını belirten Öztürk, "Toplamda dokuz defa
toplu görüşme yaptık ama iki kez toplu anlaşma ve mutabakat sağlandı. Ekonomik ve sosyal haklarını
korumak için bize yetki verenlerin adına oturduğumuz masayı terk ermedik. Mutabakata vardığımız
toplu görüşmelerdeki konuları AK Parti hükümeti yerine getirmedi ve uzlaşma konularını tanımadı. Siz
nasıl iktidarsınız ki hukuk tanımamazlık kararı ile ülkeyi hükmediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
"TEHDĐTLERĐNE RAĞMEN LEHĐMĐZE SONUÇ ÇIKTI"
Bu yıl yapılan görüşmelerin kendi lehlerine olduklarını dile getiren Öztürk, bu sonucu almalarının iki
nedeni olduğunu söyleyerek, "Đlki 25 Kasım'daki şartlı iş bırakma eylemidir. Kasımpaşalı Başbakan'ın,
'Sonucuna katlanırsınız' tehdidine ve grev yapanların fişlenmesine rağmen 2 milyon 400 bin insan iş
bıraktı. Genel başkanımız grevi, kimsenin burnu bile kanamadan başarıyla götürdü. Lehimize karar
verilmesinin diğer bir nedeni ise, Anayasa Referandumu'nda, 'Hakem heyeti ve kararları bağlayıcıdır'
denildi. Bu nedenlerden dolayı konu lehimize gelişti. Ancak, yağdanlığıyla meşhur sendika
referandumdan sonra, 'Toplu sözleşme yapalım' dedi. Bu da hükümetin işine geldi. Sayın bakan
görüşmelere ara verdi. Türk Kamu-Sen bu durumu kabul etmedi ve sonra Türk Kamu-Sen'in haklı
olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Endişelerinin, hükümetin kendi yandaşlarından oluşturacağı bir heyetle kendilerini muhatap
edeceklerini ileri süren Öztürk, "Sendikaların, üyeleri hakkına dava açabilme hakları elinden alındı,
ferdi olarak dava açabilirler. Birden fazla sendikaya üye olunmayacağını söylüyorlar. Aslında bu bir
tuzaktır. Amaçları kendi yandaş sendikalarını birinci sendika yapmaktır. Bunun hemen sonucunda da
yeni bir anayasa şartı var. Tüm toplumların, partilerin ve kurumların aynı mutfakta bir araya gelerek
oluşturdukları anayasaya 'evet' deriz. Yoksa, dayatılan anayasaya hep 'hayır' deriz" şeklinde konuştu.
Gündemde tartışma konusu olan baş örtüsü sorununa da değinen Öztürk, "Seçimlere 6 ay kala aynı
konu ısıtılıp önümüze sürülüyor. Hiç kimse benim kadınımın ve bacımın baş örtüsüne karışamaz. Baş
örtüsünü bahane edip oy avcılığı yapmayın. Sorunu çözemiyorsanız bırakın oraları, çözecek insanlar
gelsin" diye konuştu.
Türk Büro-Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner, hiçbir siyasi partinin emir uşağı ve yalakası
olmadıklarını kaydederek, üyelerinin menfaatlerinin önüne hiçbir şeyin geçemediğini dile getirdi.
Olumsuz gelişmelere duyarsız kalmalarının kendilerinden beklenemeyeceğinin altını çizen Öner,
"Siyasi partiler demokrasiyi katlediyor. Ülkemizde kısa sürede sonuç almak imkansız. Grev hakkını
almak için mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8263
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Erciyes'ten beraberlik serisinde
Bank Asya 1. Lig'in 9. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
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Bank Asya 1. Lig'in 9. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Boluspor'la 1-1
berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
9. dakikada Erciyesspor'un soldan geliştirdiği atağında top Özgür'ün önünde kaldı. Özgür'ün pasıyla
kaleye aşırtma bir vuruş yapan Sertan boş kaleye tamamlamak istedi. Ömer Ateş top çizgi üzerinden
kafa ile uzaklaştırdı.
16. dakikada Boluspor'un geliştirdiği atakta Oliveira'nın ortasında Burak pozisyonu değerlendiremedi.
Kaleci Yavuz topu iki hamlede durdurdu.
24. dakikada Yusuf'un soldan kullandığı serbest vuruşa Fatih'in kafa vuruşu sonuç getirmedi. Top
kaleci Atacan topu kornere çeldi.
27. dakikada Boluspor'un geliştirdiği atakta Đbrahim Yavuz ceza sahasının içerisine giren Oliveira'ya
müdahale etti. Yerde kalan Oliveira ve takım arkadaşlarının penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.
48. dakikada sağ taraftan gelişen Boluspor atağında Ferhat Kiraz'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya
kalan Oliveira müsait pozisyonu değerlendiremedi. Kaleci Yavuz topu dışarıya çeldi.
54. dakikada Boluspor'un Ferhat ile geliştirdiği atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Ferhat'ın kısa
mesafedeki vuruşunun tamamlanmasına kaleci Yavuz izin vermedi.
57. dakikada gelişen Boluspor atağında Oliveira, kaleciyi geçerek çaprazdan vurduğu şut, direğe
çarparak auta çıktı.
62. dakikada kazanılan Oliveira'nın düşürülmesiyle Boluspor penaltı kazandı. Oliveira'nın penaltı
vuruşunu kaleci Yavuz iki hamlede kurtardı.
77. dakikada defansın arkasında atılan topla buluşan Burak, sağ kanattan aşırtma vuruşuyla meşin
yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
88. dakikada Ömer Yalçın'ın kafası ile indirdiği topla ceza sahasının içerisine giren Emrah
golcülüğünü göstererek topu ağlara gönderdi. 1-1
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Hakan Özkan xx, Emin Yıldırım xx, Ahmet Şimşek xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz Eraydın xxx, Fatih Kılıçkaya xx, Yusuf Kurtuluş xx (Emrah Bozkurt
dk. 79 x), Aytek Aşıkoğlu xx, Đbrahim Yavuz x, Mehmet Ayaz xx, Volkan Yıldırım xx, M.Türkmehmet
xx, Köksal Yedek xx, Sertan Vardar x (Taner Taşçı dk. 59 x), Bikoko xx (Ömer Yalçın dk. 68 x)
YEDEKLER: Ali Türkan, Mahmut Karıklar, Mehmet Dulda, Emrah Bozkurt, Zafer Şahin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
BOLUSPOR: Atacan Öztürk xx, Erdem Özgenç xxx, Sefa Aksoy xx (Caner Ağca dk. 55 xx) Ömer
Ateş xxx ,Gençer Cansev xx, Burak Akdiş xx, Gökhan Güney xx, Oliveria xxx (Ferdi dk. 84 ?),
Ramazan Sal xxx, Ferhat Kiraz xx (Alp Ergin dk. 90 ?), Matondo xxx
YEDEKLER: Sefa Demirses, Doğan Altınkaya, Gökhan Sinanoğlu, Emrah Kol
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Eriş
GOLLER: Burak (dk. 77) Boluspor, Emrah (dk. 88) Kayseri Erciyesspor
SARI KARTLAR: Aytek Aşıkoğlu, Mehmet Ayaz (Kayseri Erciyesspor) Erdem Özgenç, Gençer
Cansev (Boluspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8264
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kayseri üzerine oynanan oyunlar !
Gazeteci-yazar Banu Avar:Amerika şehirlere birer elçi bırakıyor. Sömürge valileri atıyorlar.

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 236

Tarih

: 24 Ekim 2010 17:01

Türk Ocakları Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan gazeteci-yazar Banu Avar,
çarpıcı açıklamalarda bulunduğu konuşmasında, "Amerika şehirlere birer elçi bırakıyor. Sömürge
valileri atıyorlar" dedi.
Kayseri Đl Özel Đdare Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yeni Dünya Düzeni ve Aktörleri' isimli
konferansa; MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Harun Üger,
gazeteci-yazar Banu Avar ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları
Başkanı Üger, katılan davetlilere teşekkür ettikten sonra gazeteci-yazar Banu Avar'ı sahneye davet
etti.
Avar, konuşmasının başında, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kayseri'ye gelen
Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un ziyaretinin amacını ele alırken, Amerika için ise, "Şehirlere
birer elçi bırakıyorlar. Sömürge valileri atıyorlar" ifadelerini kullandı.
"Artık Kayseri'ye gelme vaktidir dedim ve geldim. Şimdi size Kayseri üzerinde oynanan oyunları
anlatacağım" diyen Avar, "Bizler zeki olmalıyız. Bir Amerikalı Avrupa ülkelerine rahatça girip
çıkabiliyor. Ama bizler giremiyoruz. Amerikalılar buralarda sızma harekatı yapmış" iddiasında bulundu.
Avrupa'nın birçok ülkesinin tamamen bitmiş durumda olduğuna işaret eden Avar, dünyanın gözünün
Türkiye'de olduğunu ifade etti.
Dünya üzerindeki enerji ve petrol kaynaklarının 4'te 3'ünün Türkiye ve Çin arasında olduğunun altını
çizen Avar, "Bizim topraklarımıza el koymak istiyorlar. Televizyonlarda izlediğiniz yalanlarla bizleri
kandırmak istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklardır. Aşağılık metotlarla bizim
Türklüğümüzle, dinimizle oynayarak asla başaramayacaklardır. Bizim milletimiz, örgütlenme kabiliyeti
yüksek bir millet. Ama ne olursa olsun asla hedeflerine ulaşamayacaklardır" şeklinde konuştu.
Avar, davetlilere 'Yeni Dünya Düzeni ve Aktörleri' isimli filmi izleterek programa son verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8265
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Sendikaların gücünü azaltmak istiyorlar
Kayseri Türk Sağlık-Sen Şubesi, 4'üncü olağan kongresini gerçekleştirdi.
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Kayseri Türk Sağlık-Sen Şubesi, 4'üncü olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongreye katılan Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sağlık çalışanlarının sorunlarından bahsederek, hükümetin
sandıklaşmanın gücünün azaltma çabasında olunduğunu savundu.
Đl Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen 4'üncü olağan kongreye Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci, Şube Başkanı Ünal Polat, MHP Đl Başkan Yardımcısı, Kamu Sen Đl
Başkanı, şube kurucularından Mazhar Gündoğdu ve sendika üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Fikret Özgün başkanlığındaki divan kurulu
gündem maddelerini sıraladı. Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Ünal Polat, sağlık çalışanlarının
adaletsizlikle karşılaştığını ve tam gün yasasının çıkmaz bir hale geldiğini belirterek, "Tam gün
yasasıyla döner sermaye hükümleri iptal edilmiştir. Çalışan sorunlarını öncelik olarak görmeyen sağlık
çalışanları adeta zulüm altında çalışmaktadır" dedi.
Ardından kürsüye çıkan Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi kurucuları arasında yer alan Mazhar
Gündoğdu, Türk Sağlık-Sen mücadelesinin bir demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizerek,
"Mevcut siyaset, demokrasiyi sakız gibi çiğneyerek yok etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Kongre gerçekleşmeden önce son olarak konuşma yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci ise, sendikalılar olarak uluslararası formlarda evrensel olarak toplu grev hakkı istediklerini
belirtti. "Hükümet sendikalaşma gücünü azaltmak istiyor" diyen Kahveci, 12 Eylül'de yapılan
referandumun ardından yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen uyum yasasının hala parlamentoya
girmediğini söyledi.
Konuşmaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle Ünal Polat ve
yönetimi seçildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8266
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Ali Aydın'a veda kokteyli
Cumhurbaşkanı Gül tarafından HSYK üyeliğine seçilen Kayseri Eski Baro Başkanı Avukat Ali Aydın&#8217;a veda kokteyli.
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Kayseri Barosu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) seçilen Kayseri Eski Baro Başkanı
Avukat Ali Aydın’a veda kokteyli verildi. Aydın, başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaların hem
Kayseri’ye hem de kendisini çık şey kazandırdığını belirtti.
Kayseri Barosu’nun düzenlediği kokteylde konuşan Ali Aydın, “2 yıl önce görevime başladım. Bu gün
görev gereği başkanlık dönemim sona erdi. Burada çok güzel dostlular yaşadım. Kayseri Barosu daha
önce ön planda değildi. Bugün artık Kayseri Barosu Türkiye’nin önde gelen ve sözü dinlenen
barolardan bir oldu. Hiç konuşmayanların, boyun bükenlerin ve ses çıkarmayanların dili olduk. 855
üyesi ile birlikte Kayseri Barosu halktan ve haktan bakabilen bir baro olduğu için en önde gelen
barolardan olmuştur. Benim başkanlığım döneminde yaptığımız çalışmalar yalnızca Kayseri’ye değil,
bize de çok katkıda bulundu. Kayseri Barosu’nun gelecekte de başarılı olmasını temenni ederken
herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kokteylde kısa bir konuşma yapan Baro Başkan Vekili Fevzi Konaç, “Bu gün burada Baro
Başkanımıza veda ediyoruz. Bunu yalnızca bir veda olarak değil yeni bir dönem başlangıcı olarak
görmemiz gerekiyor. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8267
Erişim Tarihi: 28.10.2010

