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R.Balkan Federasyonu Yunanistan'a gidiyor!
Rumeli Balkan Federasyonu 20 kişilik bir heyetle 20-24 Temmuz 2011 tarihler arasında bir dizi ziyaretler ve
etkinliğe katılmak amacıyla Yunanistan'a gidiyor.
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Rumeli Balkan Federasyonu 20 kişilik bir heyetle 20-24 Temmuz 2011 tarihler arasında bir dizi
ziyaretler ve etkinliğe katılmak amacıyla Yunanistan'a gidiyor.
Selanik ve Gümülcine Başkonsolosluklarını da ziyaret edecek olan heyet,Đskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ve GümülcineMüftüsü Đbrahim Şerif ile de görüşecek.
Batı Trakya Türklerinin kurduğu sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunacak olan
heyetin içinde bulunan Doç.Dr Murat Hatipoğlu Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde "LOZAN
ANLAŞMASININ 88.YILI" konulu bir konferansverecek.
Seyahat süresince Batı Trakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimlerini ziyaret edecek
olan heyet Yunan makamları ile de görüşecek.
Son gün ise Batı Trakya Türklerinin lideri Merhum Dr.Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma
törenlerine katılarak,Batı Trakya Türkleri ile bir araya gelinecektir.
HABER/AhmetKARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10118
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Đstanbul Üniversitesi Açıköğretime başlıyor!
2011-2012 eğitim-öğretim yılında YGS yerleştirmesiyle felsefe ve coğrafya programları ile DGS yerleştirmesiyle
endüstri mühendisliği, halkla ilişkiler ve tanıtım programlarına öğrenci kabul edecek.
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Đstanbul Üniversitesi (ĐÜ) bünyesinde kurulan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2011-2012 eğitimöğretim yılında YGS yerleştirmesiyle felsefe ve coğrafya programları ile DGS yerleştirmesiyle endüstri
mühendisliği, halkla ilişkiler ve tanıtım programlarına öğrenci kabul edecek.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Arslan, üniversitenin uzun zamandır açık öğretim fakültesi açma
fikrinin bulunduğunu, yapılan hazırlıklar sonucu fakültenin geçen yıl resmen kurulduğunu söyledi.
Arslan, üniversite bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin de faaliyetlerine
devam ettiğini belirterek, ''Üniversitemizin bu deneyimine ilave olarak rektörümüz tarafından fakülte
çalışmaları da başlatıldı'' dedi.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir Açık Öğretim Fakültesinin bulunduğunu, kendileriyle birlikte
Erzurum Üniversitesinde de bir Açık Öğretim Fakültesi kurulduğunu ifade eden Arslan, ''Bizim
fakültemizin bir özelliği var, o da açık ve uzaktan eğitim fakültesi olması. Yani ikisini bir arada
barındırıyor'' diye konuştu.
Arslan, ilk etapta fakülte için yer tespiti yaptıklarını belirterek, daha sonra açılabilecek programlar
üzerinde düşünmeye başladıklarını anlattı.
Hazırlık yaptıkları 12 programdan 8'inin üniversite senatosundan geçtiğini aktaran Arslan, açık öğretim
olarak kabul edilen 6 programdan felsefe ve coğrafya olmak üzere ikisine bu yıl kontenjan verildiğini
kaydetti.
Arslan, iki programa 5'er bin ve 125 sınıf birincisi olmak üzere toplam 10 bin 250 kişilik kontenjan
verildiğini dile getirerek, ''Bu programlara bu sene öğrenci alacağız. Öğrenciler YGS taban puanı ile
aynı kabul edilecek, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olduğu gibi. Tarih, Sosyoloji,
Đşletme ve Đktisat olmak üzere 4 programımız daha var. Bunlar da açıldı, kabul edildi. Ancak bu sene
kontenjan verilmedi. Đnşallah bu programlara bir sonraki seneye kontenjan alacağız'' şeklinde konuştu.
Uzaktan eğitim ile lisans tamamlama programlarını tercih ettiklerini, bunun için de 4 programın
müracaatını yaptıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:
''Bu sene için programlarımızın ikisine kontenjan verildi. Endüstri Mühendisliği ile Halkla Đlişkiler ve
Tanıtım programlarının her ikisine 300'er kişi kontenjan verilmesi uygun görüldü. Bu programlara 2
yıllık Meslek Yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş sınavında yeterli puan alanlar kayıt yaptırabilecek.
Bu 600 kişi kesinlikle liseden gelemeyecek. Bu programlarda bir sene bilimsel hazırlık sınıfı olacak.
Yani öğrenciler ikinci sınıftan başlamak kaydıyla bir yılı hazırlık olmak üzere toplam üç sene
okuyacaklar, daha önce bitirdikleri 2 yıllık önlisans eğitimi de dikkate alındığında toplam 5 sene
okumuş olacaklar.''
-''AÇIK VE UZAKTAN EĞĐTĐM TEKNOLOJĐK EĞĐTĐMDĐR''Fahrettin Arslan, ders içeriklerinin metin, canlandırma, ses ve video gibi çoklu ortamlarla
zenginleştirilerek öğrencilerin çoklu duygusuna hitap edecek şekilde sunulduğunu belirterek,
''Amacımız geleneksel yüz yüze öğrenmenin sınırlarını ortadan kaldıracak şekilde dışarıdan ve
internet üzerinden önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim sürecinde
öğrencilerin ders içeriklerine eş zamanlı ve eş zamansız olarak ulaşmalarını sağlamak'' dedi.
Elektronik sohbet ortamında öğrencilerin zaman paylaşımlı olarak öğretim elemanları ve arkadaşlarıyla
dersleri hakkında tartışmalarına imkan tanınacağını ifade eden Arslan, bu şekilde herhangi bir işte
çalışma, sağlık, barınma, ulaşım gibi nedenlerle öğrenim sınırlılığı olanlara eğitim sunmayı
hedeflediklerini kaydetti.
Arslan, uzaktan eğitimin farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim
teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyeti olduğunu anlatarak,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Gerek açık gerekse uzaktan öğretim, esas olarak teknolojik eğitimin iki farklı yönteminden ibarettir.
Açık öğretimde dersi veren öğretim elemanının öğrenci ile etkileşimi canlı dersler yerine canlı olmayan
ders kayıtları ile sağlanır. Bu yöntemde asıl etkileşim ders materyalleri ile öğrenci arasında gerçekleşir.
Bu modelde ders materyalleri yüksek etkileşimli özelliklere sahip olmalıdır. Uzaktan eğitimde ise
öğrenci ile dersi veren öğretim elemanı arasında etkileşim bilgisayar üzerinden verilen online canlı
derslerle gerçekleşir.''
Eğitim özgürlüğünün en temel insan haklarından biri olması nedeniyle okumak isteyen bütün
öğrencilere başarı düzeylerine göre eğitim fırsatı verilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, ''Bazı
engeller nedeniyle bu hakka ulaşamayanlar için uzaktan ve açık öğretim bir çözüm teşkil ediyor. Açık
ve uzaktan eğitim sanıldığının aksine demode bir eğitim modeli değil, tam tersine geleceğin eğitim
yöntemidir. Yani açık ve uzaktan eğitim teknolojik eğitimdir'' diye konuştu.
Arslan derslerin, zamanı önceden belirlenmiş ders programına göre öğrencilerin bilgisayar karşısında
hazır bulunduğu bir ortamda öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimi gerçekleştirilerek işlendiğini, ders
sürecinin sisteme yüklenip kayıt altına alınarak öğrencinin tekrar ulaşmasının sağlandığını belirtti.

Ders işleme yapısı ve yöntemleri dışında örgün ile uzaktan eğitim arasında temel farklılıkların
bulunmadığını ifade eden Arslan, örgün ile açık ve uzaktan eğitim alan öğrencilerin diplomalarının
kanun gereği hiç bir farkının olmadığını vurguladı.
Arslan, vize sınavlarının internet üzerinden yapıldığını anlatarak, final ve bütünleme sınavlarının ise
özel kitapçık ve optik formlar kullanılarak örgün eğitimde olduğu gibi fiziksel olarak yapıldığını kaydetti.
Dünyanın birçok üniversitesinde uzaktan eğitim verildiğine işaret eden Arslan, ''Sosyal alanlar hemen
hepsini açmak istiyoruz. Teknik alanlarda uzaktan eğitim yöntemi ile lisans tamamlama eğitimi vermek
istiyoruz, çünkü teknik alanlar açık öğretimden ziyade uzaktan eğitim yöntemine elverişlidir. Mümkün
olduğu kadar da Anadolu Üniversitesinde olmayan bölümleri tercih etmek istiyoruz. Ayrıca örgün
eğitimde yüksek lisans ve doktora yapma imkanı olmayanlara bunu uzaktan eğitim programları ile
sunmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
Lisans tamamlama ücretleri (dönemlik) Halkla Đlişkiler ve Tanıtım programı için 1250 TL ve öğrenim
harcı, Endüstri Mühendisliği programı için 1500 TL ve öğrenim harcı ile lisans programları ücretleri
(dönemlik) 325 TL ve öğrenim harcı şeklinde olacak.
Kaynak:Bloomberg
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10120
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Sultan Sazlığı büyülüyor
Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı'nda yapılan çalışmalar sonucunda su seviyesinin yükseldiği belirtildi.
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Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı'nda yapılan çalışmalar sonucunda su seviyesinin yükseldiği
belirtildi. Đl Çevre ve Orman Müdürü Ali Rıza Baykan ise, dün yerel gazetelerde Sultan Salığı’nı
küçüldüğüne dair çıkan haberlere tepki göstererek, "Masa başı habercilik yapmayın. Gelin ve yerinde
görün" dedi.
Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı içerisinde incelemelerde bulunan Niğde Üniversitesi Biyoloji Bilimi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, Sultan Sazlığı'nın 1997 ve 2010 yılları arasında susuz olarak
geçirdiğini belirtti. Sultan Sazlığı'nın şu anki durumunda gelişmeler olduğunu söyleyen Ahmet Karataş,
sazlık içerisinde 301 kuş türünün barındığını belirterek, "Ben ilk olarak 1995 yılında sazlığa gelmeye
başladım. 1996 yılında da sulak alanlar bulunmaktaydı. Yalnız 1997 yılı ile 2010 yılları arasında susuz
olarak geçti. Buralar hemen hemen çöl görünümünü almıştı. Çamur dahi bulunmamaktaydı. 2010
yılında hem yağışların düzenli yağması hem de müdürümüzün çabaları sonucunda yeni su
kanallarının açılması ve bazı barajların su paylarının sazlığa verilmesi ile su miktarı istenen seviyeye
ulaştı. Bu yılda hem yağışlar hem de su alımlarının sürmesi sonucunda, Sultan Sazlığı 1995-1996
yılları arasına süre açısından geri gitmiş oldu. Sultan Sazlığı'nın durumunda iyileşmeler var. Sultan
Sazlığı'na eskisi gibi ‘kuş cenneti’ diyebiliyoruz. Eski kayıtlarda 301 kuş türü var. Bunların çoğunu
2008 yılında göremiyorduk. 2010 yılından itibaren tekrardan gelmeye başladılar. Daha farklı kuş türleri
görebildik. Mesela ‘Telliturna’ türü hem Türkiye için hem de sazlık için en nadir kuşlarımızdandır. Yaz
ördeği, 20 yıldan gözükmeyen bir kuşken bu yıl iki defa sultan sazlığında görebildik. Daha pek çok kuş
türünü sayabiliriz. Şuan Sultan Sazlığı eskisi gibi normal görümünde diyebilirim" diye konuştu.
Basın mensupları ile sazlık içerisinde tur atan Karataş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2009 yılı
içerisinde sazlığın büyük bir kısmına araç ve yaya olarak gittiklerini belirten Ahmet Karataş, "2009
yılında biz buralara yaya olarak ya da araba ile gelebiliyorduk. En ufak bir su alameti yoktu. Uzun bir
süre yangın sürdü. Ancak şu an görüldüğü gibi doğal bir ortamda bulunuyoruz" dedi.
"SULTAN SAZLIĞI'NA OLAN ĐLGĐ ARTIYOR"

Sultan Sazlığı'nın iyileşmesinden sonra çok yerli ve yabancı turistlerin geldiğini belirten Prof. Dr.
Ahmet Karataş, "Turistlerin ilgisi de eskisi gibi. Tekrardan normale döndü. Çok çeşitli milletlerden
insanlar tekrar sazlığa gelmektedirler. Biraz yerli turizmde yeterli ilgiyi görmüyorum. Bu da tanıtımla
ilgili olsa gerek. Belki birçok kişi Sultan Sazlığı eskisi gibi kuru gibi gördüğü için buraya gelmiyordur.
Durumun düzeldiğini öğrenen vatandaşlarımız hem Kayseri'den hem de komşu vilayetlerimizden
buraya gelmektedirler" şeklinde konuştu.
Đl Çevre Orman Müdürü Ali Rıza Baykan ise Sultan Sazlığı'nın su seviyesinin son 14 yıl içerisinde en
yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, "Sultan Sazlığı son 14 yıl içerisinde en yüksek su seviyesine
ulaşmıştır. Kuş türlerinin gelmesinde artış var. Ama gündüz vaktinde kuşların hepsini görmeniz
mümkün değil. Sabahın erken saatlerinde gelip görmek gerekiyor. Kuşlar diğer zamanlarda kendilerini
saklıyorlar. Şuanda Sultan Sazlığı'nda 2,5 metre civarında su var. Daha önce burada hiç su yoktu. Yaz
aylarında olduğumuz için suyun miktarında az bir eksilme var. Ama bu, ‘Sultan Sazlığı'nda sular
tamamen çekildi’ diye ifade kullanılması tamamen yanlıştır. Ben göreve geldikten sonra mesaimizin
büyük bir kısmını sazlık için harcadık. Çok basit yöntemler ile sazlığa su girişini sağladık. Önemli olan
ilgi ve sorumluluktur" ifadelerini kullandı.
Dün yerel gazetelerde, Sultan Sazlığı’nın alanının küçüldüğüne dair çıkan haberlere de tepki gösteren
Baykan, “Keşke o haberi yapanlar bundan 2 sene önce aynı haberi yapsalardı, o zaman takdir
ederdim. Biraz insaflı olmak gerekir. Sazlık alanı küçülmüş mü, büyümüş mü gelin bakın. Masa başı
habercilik yapmayın. Gelin ve yerinde görün" dedi.
"SAZLIĞA KAMERA SĐSTEMĐ YAPILACAK"
Gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet vermek için Sultan Sazlığı'na kamera sistemi ve kuleler
yapılacağını belirten Baykan, "Sazlık alanı içerisine kuleler yaparak turistlerin ve yerli halkın kuşları
incelemesini sağladık. Ziyaretçiler bu kulelerden hep yeşillik göreceklerdir. Kulelere sabit bir teleskop
koyacağız. Gölün içerisine girmeden sabit ama seyyar kameralar koyacağız. Gölü de bizim tanıtım
binamızın içerisinde ziyaretçilerin sanal ortamda gölü seyretmelerini sağlayacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10121
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Samimiyseniz terörü lanetleyin
Hukuka Çağrı Platformu tarafından yapılan açıklamada, BDP'ye tepki gösterildi
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Kayseri'de Hukuka Çağrı Platformu tarafından yapılan açıklamada, BDP'ye göndermede bulunularak,
"Kendileri için özgürlük ve demokrasi isteyenler, silahlı terör ile aralarına mesafe koymalı. Terörü
lanetledikleri zaman isteklerinde samimi olduklarını görebiliriz" denildi.
Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde Barolarına bağlı avukatların oluşturduğu Hukuka Çağrı
Platformu adına açıklama yapan Yozgat Barosu avukatlarından Ergün Çiftçi, Diyarbakır'da 13 askerin
şehit olduğu hain saldırıyı kınayarak 30 yıldır devam eden terör nedeniyle milletin 10 binlerce şehit
verdiği söyledi. Çiftçi, "Terör olayları nedeniyle insanların geleceklerinin ipotek altına alındığı,
huzurların yok edildiği, terör cenderesi nedeniyle kaynakların heba edildiği bir ülke meydana
getirilmiştir"
dedi.
Gelinen noktada, terör örgütünün bir kısım dış mihrakların taşeronu haline geldiğinin açık ve seçik
olarak ortaya çıktığını ifade eden Çiftçi, "Terör örgütü güya Kürt halkı adına hak ve özgürlük
taleplerinde bulunduğunu öne sürerek hareket ettiğini ifade etmeye çalışsa da bu iddiadan tamamen

uzaklaşmış, ülkenin gündemine, uluslararası durum ve şartlara göre eylem yapan bir örgüt halini
almıştır" diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Silvan'da meydana gelen saldırı olayını en ufak bir şüphe kalmayacak
şekilde aydınlatması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, açıklamasını şu şeklide sürdürdü:
"Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet tarihinde en yüksek oranda sandıkta oy kullanımına
sahne olmuş ve kullanılan oyların yüzde 97 oranında temsil edildiği bir meclis olmuştur. Bu durum da
göstermektedir ki, oluşan TBMM, Anayasa değişikliğini gerçekleştirmekte tartışmalardan uzak bir
temsile ulaşmıştır. Unutulmamalıdır ki, Anayasa gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri
bölgeyi ya da kendilerini seçenleri değil, bütün Türkiye'yi temsil eder. Bu nedenle TBMM'yi boykot
etmek gibi bir garabetle milletvekilliği görevini ihmal edenler, sadece kendilerini seçenlere veya belli bir
bölgeye karşı sorumlu olmadıklarını, bütün Türkiye'ye karşı sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdır.
Sürekli demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler vurgusu yapan bir kısım kesimlerin
çözümden, uzlaşmadan, çağdaş düzenlemelerden bahsedildiğinde, tabiri caiz ise yan çizdiklerini
görmekteyiz. Kendileri için özgürlük ve demokrasi isteyenler, önce silahlı terör ile aralarına mesafe
koymalı, silahlı eylemi ve yasa dışı her türlü eylemi kınamalı ve lanetlemelidir. Ancak bu şekilde
demokratik çözüm isteklerinde samimi olduklarını görebiliriz. Aksi halde terör örgütünün
sözcülüğünden ve uzantısı olmaktan öte bir konumda olmamaktadırlar. Gelinen noktada bu siyasi
oluşumun bütün Kürt halkının temsilcisi olmadığı da bilinmeli; sivil toplum örgütlerinin, ülke
aydınlarının, kanaat önderlerinin de inisiyatif alarak demokratik çözümden yana tavırlarını açıkça
ortaya koymaları gerekmektedir. Ülkesini seven,
gelecek nesillerin huzur ve refahını düşünen insanların bu fedakarlıktan kaçınmamaları gerekmektedir.
Bu yönde siyasi iradenin de aynı düşünce ile sorumluluk alması gereği bulunmaktadır."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10122
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Yeni gözde Saanen keçileri
Develi'de, damızlık Saanen keçi çiftliği kuruldu
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Develi’de, damızlık Saanen keçi çiftliği kuruldu.
Develi ve Kayseri iklimine uyum sağlamasını beklediğini söyleyen Saanen Keçileri Çiftlik Sahibi Ayhan
Aras, tarım ve hayvancılığın merkezi haline gelmek için gayret eden Develi Ovası’ndaki besiciler
kervanına kendilerinin de bir katkı sağlamak için bu işe giriştiklerini söyledi.
Öncelikle bodur elma fidanı bahçeleri kurduklarını ve şimdilerde de ilçede öncülük etmek için Saanen
keçi çiftliği kurduklarını söyleyen Aras, Saanen keçilerinin süt üretiminin yanı sıra damızlık üretimine
de başladıklarını belirtti.
250 Saanen keçisi ile işe başladıklarını söyleyen Aras, “Türkiye koşullarında süt satarak, küçük
mandıraların tutsağı olmuş Saanen keçisi üreticilerinin pastorize sütten peynire, dondurmadan çocuk
mamasına yüksek katma değerli ürünlerle birlikte düşünmesi gerekliliğine dikkat çekerek, Saanen
keçisi üreticiliği, bizim dededen ve babadan gördüğümüz usullerle yapılacak bir iş değil. Bu hayvanlar
sürekli geliştirilmiş, süt veriminde performansları artırılmış, yavru verimi yüksek bir ırkı temsil ediyorlar.
Bu nedenle daha hassas davranılması gerekmektedir.
Develi’deki çiftliğimizde keçilerimizden 3 ila 5 kilo arasında günlük süt verimliliğini yakalamış
bulunmaktayız. Đlçemizde dondurma sektöründe kullanılmaktadır. Saanen süt keçilerinden elde edilen
sütün doğrudan kullanımı yanında, sütten elde edilen diğer gıda maddelerini de üretebilir. Bu gıdaların

başında peynir üretimi ve tereyağı üretimi gelmektedir. Diğer yandan, sucuk yapımı da hayvancılığa
bağlı gıda üretimi alanlarından biridir. Saanen keçilerinden keçi sütü, keçi peyniri, keçi yoğurdu, keçi
tereyağı ürünleri elde edilmekte ve satışa sunulmaktadır. Ayrıca damızlık Saanen keçi üretimi de yeni
bir damızlık üreticiliği sektörü haline gelmiştir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10123
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Gileboru festivali!
Festival Akkışla Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kululu Belediyesi tarafından organize edilecek
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Akkışla Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kululu Belediyesi tarafından organize edilen 3.
Gileboru Festivali'nin 24 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceği açıklandı.
Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Kemal Akcan, festivalin
2009 yılından beri Kululu Belediyesi ile ortaklaşa olarak düzenlendiğini bildirdi. Akcan, amaçlarının
yöredeki insanların birlik ve beraberliği ile kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirterek, “Ayrıca
özellikle değeri yeni yeni anlaşılmaya başlanan gileboru meyvesine dikkat çekmektir. Festivalimizin bu
tarihte yapılmasının sebebi, yurt dışında bulunan gurbetçilerimizin izine gelme zamanına denk gelmesi
ile onlarla hasret gidermektir.
Özlem duydukları kültürel etkinlikleri birlikte yaşamak ve onlara unutulmaya yüz tutan değerlerimizi
hatırlatmaktır” diye konuştu.
Kululu Belediye Başkanı Ömer Temizer ise, belediye olarak yeni projeler gerçekleştirdiklerini ve
beldede yapay bir göl oluşturduklarını anlatarak, “Festivalimiz bu göl çevresinde gerçekleştirilecek.
Festival çerçevesinde çeşitli yarışmalar yapılacak ve kazananlara ödüller verilecek. Yerel sanatçıların
verdiği bir konser ile halk oyunları gösterileri olacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10124
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Büyük operasyon
Kayseri Emniyetinin operasyonunda gözaltına alınan 101 kişiden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 ili kapsayan operasyonunda gözaltına alınan 101 kişiden
40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 29 ilde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 101 kişi,
"çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütüne üye olmak, nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla
yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda; suç eşyası olarak değerlendirilen ziynet eşyaları, 7 av tüfeği,
56 cep telefonu, 40 adet kol saati, 7 laptop, 7 harddisk ve 8 dijital fotoğraf makinesine el konuldu. Dün
sabah saatlerinde 4 otobüsle getirilen şüphelilerin sorgusu 4 cumhuriyet savcısı tarafından
gerçekleştirildi.
Gece saat 23.00'e kadar devam eden sorgulama sonrasında şüphelilerden 40'ı serbest bırakılırken,
61'i tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede yapılan yargılama
neticesinde 61 kişiden 21'i serbest bırakılırken, 40 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10125
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Starpet indirim kampanyası!
23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri Erkilet Petrol'de 5.kez Đndirim Günü Kampanyası yapacak
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Starpet, Đndirim Günleri kampanyalarına
istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Starpet, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri Erkilet Petrol’de 5.kez
Đndirim Günü Kampanyası yapacak. Türkiye çapında uyguladıkları kampanyaların yoğun ilgi görmesi
ile Starpet, Kayseri Erkilet Petrol’de 23 Temmuz tarihinde tüm akaryakıt ürünlerinde 24 saat sürecek
yüzde 12’ye varan indirim uygulaması gerçekleştirecek.
Starpet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Okalin, Kayseri’deki 5.Đndirim Günü Kampanyası ile
ilgili olarak; “Starpet, yüzde 100 müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan bir firmadır. Ürün kalitemiz ve
hizmet anlayışımızın yanı sıra fiyat politikalarımızda da müşteri beklenti ve taleplerini ön plana
çekiyoruz. Güvenilir, güçlü ve dinamik yapımız yanında, uygun fiyat ve yüksek ürün kalitemiz ile
müşterimize her daim en iyi hizmeti sunmayı felsefe olarak belirledik. Bugün 73 ilde 450’ye yakın
istasyonumuz bulunuyor. Promosyon yasağı sonrası başlattığımız indirim kampanyalarımıza önem
veriyoruz. 23 Temmuz tarihinde Kayseri’de 5.kez Đndirim Günü Kampanyamızı gerçekleştireceğiz”
dedi.
Murat Okalin, “Biz Starpet olarak sektörün tüm büyük firmalarında olduğu gibi ürünlerimizin tamamını
TÜPRAŞ’tan satın alıyor ve uygun fiyatlarda, güven ve kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde
müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Đstasyonlarımıza gelen her ziyaretçimize bir akaryakıt istasyonundan
beklenenin üstünde hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Đndirim Günleri kampanyaları ile öncelikli
amacımız, katma değerli hizmeti hem mevcut müşterimizin yaşaması, hem de yeni tüketicilerin fark
ederek test etmelerini sağlamaktır. Starpet’in kaliteli ve güvenilir ürünleri, ekonomik olarak tüketici ile
buluşturduğunu göstermektir” açıklamasında bulundu.
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10127
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Hollanda'da ilk maç iptal
Kayserispor'un Hollanda takımlarından Telstar FC takımıyla oynayacağı maç, saha şartlarının elverişsiz olması
sebebiyle iptal edildi
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Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Kayserispor'un Hollanda takımlarından Telstar FC
takımıyla oynayacağı maç, saha şartlarının elverişsiz olması sebebiyle iptal edildi.
Maç saatinden yaklaşık yarım saat öncesinde sahaya çıkan Sarı-kırmızılı ekip, sahanın çimlerinin
uzun olduğunu gördü. Teknik direktör Şota Arvaledze'nin çimleri kestirme isteğinin boşa çıkması
sonrasında Kayserispor kafilesi otele geri döndü.
Sarı-kırmızılı takıma destek vermek için sahaya gelen taraftarlar ise Kayserisporlu futbolcularla
fotoğraf bile çektirememenin üzüntüsünü yaşadılar.
Kayserispor Avrupa Taraftarlar Derneği Başkanı Sadık Karizmen, "Bugün oynanması gereken Telstar
maçımız saha şartlarının uygun olmaması sebebiyle iptal edildi. Hocamız Şota'nın çimlerinin kesilmesi
isteğini boşa çıkınca takım otele geri döndü" dedi.
Bu arada, Telstar FC oyuncuları sahadaki antrenmanına devam ederken, Sarı-kırmızılı taraftarlar
olmayan maçın tezahüratını yaptılar.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10128
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Kalp krizi öldürdü
Bir inşaatın su tesisatını yapan 58 yaşındaki işçi, dinlenmek için oturduğu yerde kalp krizi geçirerek hayatını
kaybetti
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Kayseri’de bir inşaatın su tesisatını yapan 58 yaşındaki işçi, dinlenmek için oturduğu yerde kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi 425/1 sokakta bulunan bir inşaatın su tesisatını
yapan M.D. dinlenmek için inşaatın dışındaki sandalyeye oturdu. Bir süre sonra rahatsızlanan M.D. ilk
belirlemelere göre kalp krizi geçirdi. Olayı gören M.D.’nin çalışma arkadaşları 112 acil servisine haber

verdi. 112 acil servisin yaptığı kalp masajına yanıt vermeyen M.D. tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamazken, inşaata gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.
Đncelemenin ardından M.D.'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10129
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Biçerdöver takla attı
Develi'de D.Ç. (47), kullandığı biçerdöverin takla atması sonucu yaralandı.
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Kayseri’de, biçerdöverin takla atması sonucu bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Kayseri’nin Develi ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak biçerdöveri
ile birlikte gelen D.Ç. (47), kullandığı biçerdöverin takla atması sonucu yaralandı. D.Ç., olay yerine
çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun
çeşitli yerlerinde zedelenmeler ve kırıklar olduğu öğrenilen D.Ç., doktor gözetimine alındı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10130
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Devlet Bahçeli geliyor
MHP Đl Başkanı Mete Eke, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 30 Temmuz günü Kayseri'ye geleceğini
açıkladı
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MHP Đl Başkanı Mete Eke, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 30 Temmuz günü Kayseri'ye
geleceğini açıkladı.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 30 Temmuz Cumartesi günü
Boğazköprü mevkiinde karşılanacağını söyledi. Karşılama sonrasında Pınarbaşı ilçesine hareket
edileceğini bildiren Başkan Eke, “Sayın Genel Başkanımız burada belediye başkanımızın tamamladığı
çalışmaları hizmete açacak.
Ardından Bünyan ilçesine geçecek olan Sayın Genel Başkanımız, 3. Bünyan Buluşması Geleneksel

Halı ve Gileboru festivaline katılacak” dedi.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, Devlet Bahçeli'nin açılış ve festivale katılmasının ardından Kayseri'den
ayrılacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10131
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Tiki ile başı dertte
Yahyalı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Menderes Yargı, 'tik' hastalığı yüzünden sıkıntı çekiyor
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki
Menderes Yargı, ‘tik’ hastalığı yüzünden sıkıntı çekiyor. Menderes Yargı’nın arkadaşlarının yaptığı
bütün hareketlere karşılık vermesi, görenlere ‘Vizontele’ filmindeki ‘Emin’ karakterini hatırlatıyor.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşayan Menderes Yargı, ‘tik’ hastalığı yüzünden çocukluğundan beri
çok sıkıntı yaşadığını söyledi. Đlginç bir hastalığı bulunan Yargı, arkadaşlarının yaptığı bütün
hareketlere karşılık veriyor. Düğünlerde istemediği halde oynamak zorunda kaldığını belirten Yargı,
karşısında biri oynadığı zaman istem dışı olarak tepki verdiğini ve mahallelerinde oturan çocuklarla
yolun ortasında oynadığını söyledi. “Küçüklüğümden beri tik hastalığım yüzümden başıma gelmeyen
kalmadı” diyen Yargı, “Mahallemizde oturan küçük çocuklar beni gördükleri zaman oynamaya
başlıyorlar. Ben de istemediğim halde onlara karşılık veriyorum. Düğünlere gittiğimde ‘şaklatma’ sesini
duyduğumda istem dışı olsa bile oynuyorum. Doktorum, ilaç verdi. Yalnız doktorun verdiği ilaçları
kullanınca çok uyuyorum. Doktoruma tekrar gittiğimde bir tedavinin olmadığını söyledi” ifadelerini
kullandı.Arkadaşlarının kendisiyle uğraştığı zaman zor durumda kaldığını ve çok fazla sıkıldığını
belirten Yargı, “Arkadaşlarım bazen çok üzerime geliyor. Böyle zamanlarda çok sıkılıyorum ve
patlayacakmış gibi oluyorum. Ama birinin kolunu sıktığım zaman içimdeki sıkıntı gidiyor” diye konuştu.
Menderes Yargı’nın arkadaşlarının yaptığı bütün hareketlere karşılık vermesi, görenlere ‘Vizontele’
filmindeki ‘Emin’ karakterini hatırlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10132
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Karalama kampanyasına cevap
TEB'in PANAX isimli bitkisel ürünle ilgili ortaya attığı iddiaya DR. Mustafa Eraslan'dan cevap
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Ecza Lobisi’nin etkilediği bir kampanya ile Hüsnü Can Başer’e atfen Clavis Panax’a dönük bir saldırı
başlatılmıştır. Hüsnü Can Başer’e atfen yapılan açıklamada “Clavis Panax’ın sadece internetten
satıldığı, demirdikeni, yulaf ve ginseng bitkilerinin hangi kısımlarının ve bunların ne miktarda
kullanıldığının belli olmadığı ve Ruhsatın Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gerektiği” ifade edilmektedir.
Bunlar olmadığı içinde moda tabir kullanılarak “insan sağlığı ile oynandığı” iddiası ortaya atılmıştır.
Hemen belirtmeliyiz ki bu iddialar doğruyu yansıtmadığı gibi maksatlı olduğu da aşikardır.
Öncelikle ifade edelim ki, sözkonusu gıda takviyesi asla ruhsatsız değildir. Clavis Panax “Gıdaların
Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü
hakkındaki 5179 sayılı Kanun” gereği izin alınarak üretilmiştir. Tarım Bakanlığı tarafından verilen bu
izin yasal bir zorunluluktur. Söz konusu zorunluluk ilk aşama olan ithal edilen bitkiden başlayarak son
aşama olan üretime kadar titizlikle uygulanmakta ve denetlenmektedir. Bunlar söz konusu Clavis
Panax’ımız için harfiyyen yerine getirilmiştir. Aksi takdirde üretim yapmak asla söz konusu olmazdı.
Ayrıca iddia sahiplerinin gönüllerinden geçtiği üzere Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenecek bir ruhsata
bağlanması halinde ona da hazır olduğumuzu açıklıkla ifade ediyoruz. Bu hususta yasal bir değişiklik
söz konusu olursa buna da hazır ilk firmanın biz olduğunu ilan ediyoruz. Đkinci olarak; Clavis Panax’ın
hangi bitkilerden hangi oranda üretildiği son derece sarihtir. Şayet kötü niyet taşımıyorsanız yapılacak
çok küçük bir araştırma bu bilgiye ulaşımı kolaylıkla sağlayacaktır. Bilindiği üzere Tarım Bakanlığı’nın
internet sitesinde üretimine izin verilen gıda takviyelerinin üretim izin tarih ve sayıları yayınlanmaktadır.
Bakanlık ithal edilen her bitki ile ilgili olarak, hangi bitkinin, neresinden ve ne oranda ithal edildiğini
daha gümrük aşamasında takip ve onay vermektedir. Aksi takdirde ithalat da, üretim yapmak da
mümkün değildir. Sektörün içinden birisinin bunu bilmemesi de söz konusu olamaz.
Satışın internetten yapıldığı iddiasına gelince, buna Eczacılık Akademisi karar verecek değildir. Kaldı
ki satışımız sadece internetten yapılıyor da değildir. Elden satış yapılmaktadır, ancak Hüsnü Can
Başer maalesef bundan bile habersizdir.
Eczacılık sektörünün talebi nettir:
“Onlar cirolarını şişirmek istiyorlar, o nedenle de Clavis Panax’ın eczanelerden satılmasını istiyorlar!”
Meselenin esası budur. Nihayet kendisine ulaşılan Hüsnü Can Başer sözlü olarak “ Clavis Panax için
böyle bir şey söylemediğini, genel ifadeler ile ruhsatları Tarım Bakanlığı’nın değil de Sağlık
Bakanlığı’nın vermesini istediğini, sözlerinin çarptırıldığını” ifade etmiştir.Bugün satışların
eczanelerden yapılmasına karar versek, ecza sektörünün bu kez Clavis Panax için methiyeler
dizeceğine emin olabilirsiniz!Sonuç olarak sattığımız gıda takviyesi Clavis Panax’ımızın sonuna kadar
arkasındayız. Sağlık pazarlaması değil, sağlık peşinde bir ömür tüketmiş doktorunuz olarak halkımızın
duası bize yetecek ve bizleri koruyacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dr. Mustafa Eraslan
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10133
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Ramazan öncesi denetim
Melikgazi Belediyesi tarafından, Ramazan ayı öncesinde piyasa denetimleri çok yönlü olarak devam ettirilecek
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Melikgazi Belediyesi tarafından, Ramazan ayı öncesinde piyasa denetimleri çok yönlü olarak devam
ettirilecek.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm
işyerlerinin ruhsat, işyeri açma, çalışanların sağlık karnesi gibi resmi işlemlerin bilgisayarla takip
edilerek denetlendiğini belirtti. Özellikle gıda sektöründe perakendeci olarak çalışanların da hem ilgili
mesleki oda yetkililerince, hem de belediye olarak sürekli denetlendiğini söyleyen Büyükkılıç,
“Belediyemiz Zabıta ve Veteriner Müdürlüğü ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürlüğüne bağlı
ekiplerince ilçe sınırları içerisinde yer alan işyerleri sürekli olarak denetlenmektedir. Ramazan ayının
yaklaşması ile birlikte bu mübarek ayın bereketine gölge düşürmek ve istismar etmek isteyenlere fırsat
verilmeyecektir. Bu neden ile çok yönlü ve çok amaçlı denetimlerimiz sıklaştırılmış olup tüm hızı ile
devam etmektedir” dedi.
Açıkta, araç arkasında, dükkan önünde tatlı, pasta, ekmek gibi satışların kesinlikle yasak olduğunu
hatırlatan Büyükkılıç, çok yönlü ve sürekli olarak yapılan denetimlerde özellikle etiket bulundurma
zorunluluğu ve son kullanma tarihleri konusunda titizlik gösterildiğini, esnafında bu durumdan memnun
olduğunu ve bu sayede art niyetlilere imkan tanınmadığını kaydetti.
Büyükkılıç, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı için belediyenin tüm imkanların seferber edildiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10134
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Develi'de kaza: 1 ölü
Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Sarıkaya köyünde A.M. idaresindeki plakasız traktör, şarampole
devrildi. Römorku ile devrilen traktörde sürücü A.M. olay yerinde yaşamını yitirdi. Öte yandan
Yıldızevler mahallesi Kocasinan Caddesi ile 20. cadde kavşağında A.Ö. yönetimindeki 38 EA 626
plakalı otomobil, G.B. idaresindeki 39PKVS yabancı plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 15HPXZ
yabancı plakalı otomobilin yaptığı zincirleme kazada 38 EA 626 plakalı otomobilde bulunan N.Y.
yaralandı. Yaşanan kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10135
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Patos'un altında can verdi
Yahyalı'da traktör arkasındaki patos makinesine tutunmak isterken düşen genç, tekerlerin altında kalmasıyla can
verdi
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Traktör arkasındaki patos makinesine tutunmak isterken düşen genç, tekerlerin altında kalmasıyla can
verdi.Yahyalı ilçesinde babası K.E.'nin kullandığı 38 D 5795 plakalı traktörden arkasında takılı olan
patos makinesine tutunmak isteyen T.E. düşerek patos makinesinin tekerinin altında kaldı. Yahyalı
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.E., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak
yaşamını yitirdi.Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10136
Erişim Tarihi: 25.07.2011

TM-1'de Türkiye 2. Kayseri'den
Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Taylan TM-1 alanında Türkiye ikincisi, TM-2 alanında ise Türkiye
üçüncüsü oldu
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Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Sönmez, LYS sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, TM-1
alanında Kayseri’den Türkiye ikincisi çıktığını bildirdi.
Bugün açıklanan LYS sonuçlarının ardından bir açıklama yapan Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mehmet Sönmez, Kayseri’nin başarı tablosu hakkında bilgi verdi. Sönmez, Kayseri Fen Lisesi
öğrencisi Ömer Faruk Taylan’ın TM-1 alanında Türkiye ikincisi, TM-2 alanında ise Türkiye üçüncüsü
olduğunu bildirdi. Sönmez’in açıklamasına göre, yine Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Ertoy’un ise
MF-1 alanında Türkiye dördüncüsü, MF-2 ile MF-3 alanında Türkiye üçüncüsü ve MF-4 alanında ise
Türkiye dördüncüsü oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10137
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Hacı Boydak 241 puan aldı
LYS'de 241 puan alan işadamı Hacı Boydak Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü tercih edeceğini söyledi
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Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) alacağı sonucu merakla beklenen işadamı Hacı Boydak 241
puan alırken, Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü tercih edeceğini söyledi.
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, LYS-3 sınavından 241 puan aldığını belirterek,
Açıköğretim Fakültesi sosyoloji bölümünü seçmeyi planladığını kaydetti. Eğitimin yaşı olmadığına
vurgu yapan Boydak, yabancı dil eğitimine de devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10138
Erişim Tarihi: 25.07.2011

BDPliler 1 Ekim'de yemin edebilir
AKP milletvekili Ahmet Öksüzkaya, BDP'li vekillerin 1 Ekim'de yemin edeceklerini tahmin ettiklerini söyledi
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Katıldığı sertifika töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti milletvekili Ahmet
Öksüzkaya, BDP'li vekillerin 1 Ekim'de yemin edeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.
Kayseri'de Orta Doğu Kalkınma Ajansı'nın proje sertifika törenine katılan AK Parti milletvekilleri Ahmet
Öksüzkaya, basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Öksüzkaya, "24. dönem
milletvekilleri bitti. Meclis'imiz çalışmalarına da başladı. Şu an itibarıyla komisyon çalışmaları son
aşamasına geldi. Komisyonlarımız görevlerine başladı, seçimleri tamamlandı. Biliyorsunuz CHP yemin
etmeyerek kendisini zora sokmuştu. Ama yeminlerini yapmış oldular. BDP destekli bağımsız
milletvekillerinin bugüne kadar yemin etmediklerini görüyoruz. Ama inşallah Ekim ayının 1'inde
Meclis'imiz yeni yasama dönemine başlayacak. O gün itibarıyla bu konularda biz yemin edeceklerini
tahmin ediyoruz. Ülkemiz demokratik bir süreçten geçiyor. Demokrasinin daha da güçlenmesini arzu
ediyoruz. Seçimlerden önce bizim özellikle üzerinde durduğumuz yeni anayasanın yapılması
çalışmasıydı. O konuda milletimize söz verdik. Hazırlığı içerisinde olduğumuz sivil anayasa, inşallah
bütün toplum kuruluşlarımızla beraber siyasi partilerimizin görüşleri alınarak, katkıları sağlanarak

yapılacak. Đlk gündemimiz belki de bu olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Türkiye'deki terör meselesinden söz eden Öksüzkaya, "Türkiye'de terör meselesi biliyorsunuz 30 yılı
aşkın bir zamandır gündemimizde. Terörle bir yere varmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını
her yerde söylüyoruz. Teröristleri lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Tabii terörle hiçbir zaman dünyanın hiçbir tarafında başarıya varılmamış. Ülkemizde de bu
böyle olacak. Biz Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı
PKK'lı teröristlerden ayırt ettiğimizi, onlarla hiçbir problemimiz olmadığını, ülkemizde Kürt sorununun
da olmadığını her fırsatta söylüyoruz. PKK'nın bölücü bir terör örgütü olduğunu ve ülkenin ileriye
gitmesine, ilerlemesine, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına dış güçlerinde müdahalesi olduğunu
düşünüyoruz. Dolayısıyla orada bağımsız seçilen bir milletvekilinin özerklik konuşması, kendilerini
bağlayan bir olaydır. O açıklamanın arkasından yine Diyarbakır'dan seçilen bir milletvekili, özerkliğin
söz konusu olmadığını kendi ağızlarından söylemiştir. Bunlar kendi görüşleridir. Ülkemizin bölünmez
bütünlüğü konusunda hiçbir tavizimiz yoktur. Ülkemizin bir çakıl taşı bile bu ülkenin topraklarından
ayırt edilemeyecektir. Bu ülkenin bölünmesi için uğraşanların emellerine ulaşamayacaklarını
söylüyoruz. Biz bu konuda 'tek millet, tek bayrak' diye her zaman söylüyoruz. Söylemeye de devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kıdem tazminat hakkında da bilgi veren Öksüzkaya, "Ülkemizde kıdem tazminatı konusu iş
dünyamızdaki hem işverenler hem de işçilerimizin ısrarla arzu ettikleri bir mesele. Đş dünyamız, kıdem
tazminatının işçilerin kıdemleri arttıkça kendi firmalarına yük olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla 20-30 yıl
çalışmış bir personelin kıdem tazminatını ödemekte zorluk çektiklerini söylüyorlar. Bunun yanında
işverenlerimiz de işçilerimiz de iş yerinin kapanması sırasında kıdem tazminatlarını alma konusunda
problemler yaşayabiliyor. Kıdem tazminatlarında biliyorsunuz fon ayrılması söz konusuydu. Đstanbul
borsasında işlem gören şirketlerimizin fon ayırması söz konusuydu. Ama vergisel boyutu itibarıyla
baktığımızda kıdem tazminatına karşılık ayrılması söz konusu olamıyordu. Vergisel açıdan, inşallah bu
kıdem tazminatı konusunda, iş dünyamızın istediği kıdem tazminatlarının bir fon olarak devlet
tarafından biriktirilmesi ve bunu hak eden insanlarımıza verilmesini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10139
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Bakan Mehdi Eker Kayseri'de
Yeteri kadar piyasada et var. Hiçbir şekilde endişeye gerek yok. Fiyatlarda da yükselme yok
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kayseri'de bulunan Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ramazan'da et fiyatlarının yükselmeyeceğini söyledi.
Kayseri Şeker Fabrikası'nda gerçekleştirilecek olan toplantıya katılmak için gelen Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, karşılama sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
Ramazan ayında et fiyatlarında bir artış yaşanmayacağını söyledi. Bakan Eker, "Yeteri kadar piyasada
hem kasaplık canlı hayvan hem karkas et var. Hem Et Balık Kurumu'nun depolarında hem piyasada
vatandaşlarımızın elinde mevcut. Hiçbir şekilde endişeye gerek yok. Fiyatlarda da yükselme yok. Bunu
sizlerin aracılığı ile
kamuoyuna bir kez daha sunmak istiyorum" dedi.
Şeker Fabrikası'ndaki toplantı öncesinde açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner

Yıldız ise, "Kayseri'nin hem kendi içinde hem ülke bazında değerlendirilmesi gereken konular oluyor.
Bunlardan biri de tarım, gıda ve hayvancılıkla alakalı. Đlçe ve köylerimizi ilgilendiren hususlar olacak"
diye konuştu.
Yıldız, "Bütün sivil toplum örgütlerinin hazır bulunacağı bir dizi toplantı olacak. Kayseri'nin özellikle
sulanacak tarım araziler ile alakalı, bundan elde edilecek gelirlerle alakalı ve hayvancılıkla alakalı
yapılacaklar var. Bu konuda bizzat Sayın Bakan'ımızın idare edeceği toplantılar olacak" ifadelerini
kullandı.
"Bugün Kayseri'de Bakanlığımızın yeni yapılanması ile ortaya çıkan ilk icraatlarımızdan birini
Kayseri'de bir ortak akıl toplantısı yapmak sureti ile gerçekleştiriyoruz" diyen Bakan Mehdi Eker, "Đlgili
departmanların yöneticisi arkadaşlarımla birlikte bundan üç yıl önce ilkini yaptığımız toplantının birini
daha gerçekleştiriyoruz. Bugün tekrar Kayseri'de 3 yıl önce yaptığımız, belirli bir noktaya getirdiğimiz
ortak akıl toplantılarının ikincisini yapıyoruz. Kayseri tarım ve hayvancılık sektöründe hangi gelişmeler
oldu, ne mesafe katedildi bunları gözden geçireceğiz. Öğleden sonra bitkisel ürünlerle ilgili,
hayvancılıkla ilgili olmak üzere iki ayrı sektörle toplantı yapacağız. Biz Kayseri'nin kırsalında yaşayan
insanların hayatına nasıl daha fazla refah katarız, nasıl gelirlerini artırabiliriz, onun çabasındayız.
Bugünkü çalışmalarımızın esasını bunlar oluşturacak. Bunlarla ilgili yapılanları gözden geçireceğiz.
Sorunları ve çözüm önerilerini bu sektörün içinde bulunan insanların ağzından duyarak, öğrenerek
değerlendireceğiz. Biz bu sektörel ortak akıl toplantılarını öteden beri yapıyoruz" diye konuştu.
Çiftçilerin borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir soruya ise Bakan Taner Yıldız şu şekilde
cevap verdi:
"Cumhuriyet tarihimizin en büyük borç yapılanması oldu. Buna bir rağbet de oldu. Tarımsal
sulamalarla alakalı Başbakan'ımızın ve Hazineden Sorumlu Başbakan Yardımcımız Sayın Babacan ve
Bakan Mehdi Eker'in büyük katkıları oldu. Faizlerin affı ile ortak bir mutabakat sağlandı. Sulama
birlikleri ve 42 sivil toplum örgütleri ile bir araya gelindi. Ortak bir mutabakatla bu borçların ödenmesi
söz konusu oldu. Şu ana kadar yapılandırmalarda tamamı sıfırlanmış değil. Bu ayın sonuna kadar da
mutlaka müracaat
etmelerini son defa hatırlatmak isterim. Bundan sonra borç yapılandırılması ile ilgili bir çalışma bu
hükümet döneminde olmayacak. Tarımsal sulama ve çiftçi borçları ile alakalı bu denli büyük bir
çalışma olmayacak. 5 yıl da taksit imkanı olan bir yapı sağlandı. Bunu çiftçi kardeşlerimiz
değerlendirmelidir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10140
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Yıldız'dan Rumlara elektirik açıklaması
Biz insani gerekçelerle yardım ediyoruz. Kullanmazlarsa kendileri bilir
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne elektrik verilmesi
konusunda Başpiskopos'un, "Haramdır, kullanmayın" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Yıldız,
"Biz insani gerekçelerle yardım ediyoruz. Kullanmazlarsa kendileri bilir" yorumunu yaptı.
Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nden elektrik almaya başladığını bildiren Bakan Yıldız,
"Geçtiğimiz günlerde meslektaşımız ile birlikte bu konuyu da görüştük" diyerek, "Bir insani yardım
olarak bu yaz gününde elektrik ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Başından beri Kıbrıs'ın tamamı için bir master plan hazırladıklarını ve bu ihtiyacın karşılanabileceğini
belirttiklerini açıklayan Yıldız, "Ama umduğumuz cevabı alamadığımız için sıkıntılar daha fazla

yaşanıyor. Elektrik vermeye devam edeceğiz. Güney Kıbrıs ile alakalı talep olursa karşılamaya hazırız.
Gürcistan, Suriye, Yunanistan ile elektrik ticaretimiz devam ediyorsa, aynen Güney Kıbrıs Rum
yönetimine de insani gerekçelerle elektrik verebileceğimizi söyledik. Başpiskopos'un bir açıklaması
oldu'Haramdır, kullanmayın' dedi. Kendileri bilirler, isterlerse kullanmayabilirler" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10141
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Haftasonu su kesintisi var!
Mevlana mahallesi, Yeni mahalle, Plevne mahallesi ile Devlet Demir Yolları Tesisleri&#8217;nde kısmi su kesintisi
yapılacak
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KASKĐ Genel Müdürlüğü tarafından, Mevlana mahallesi, Yeni mahalle, Plevne mahallesi ile Devlet
Demir Yolları Tesisleri’nde kısmi su kesintisi yapılacağı belirtildi.Su kesintisinin Cumartesi ve Pazar
günleri gerçekleştirileceğini kaydeden KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, “Mevlana mahallesi Barış
Manço caddesinde yürütülmekte olan yol çalışmaları sırasında, bölgede bulunan ekonomik ömrünü
doldurmuş AÇB ve font içme suyu boruları ductil borular ile yenilenip abone aktarımı yapılacağından
dolayı yukarıda adı geçen mahallerimizde kısmi su kesintisi yapılacaktır” dedi.Çalışmalar sonucunda
bölge sakinlerine daha bol ve daha sağlıklı su verileceğini kaydeden 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=10142
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Yaşlı adam boğazını kesti
Kayseri'de alzheimer hastası olduğu iddia edilen 88 yaşındaki yaşlı adam, bıçakla boğazını kesti
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Kayseri'de alzheimer hastası olduğu iddia edilen 88 yaşındaki yaşlı adam, bıçakla boğazını
kesti.Edinilen bilgiye göre, Sahabiye mahallesi Helcacıdede geçidi Alpel apartmanı 5. katta yaşandı.

Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 88 yaşındaki K.A., odasında girdiği bunalım sonucu ekmek
bıçağı ile boğazını kesti. Mutfakta kahvaltı hazırlayan kızı, ses duymasıyla gittiği odada K.A.'yı
hareketsiz halde buldu. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alınan K.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10143
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Erciyes yine yenildi
1.Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, Bolu kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında da Saipa'ya 2-0 yenildi
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Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, Bolu kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında
da Saipa'ya 2-0 yenildi. Önceki gün Bolu kampında Tavşanlı Linyitspor'a 1-0 mağlup olan Kayseri
Erciyesspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında Đran 1. Lig ekiplerinden Saipa'yla karşılaştı. Koru Otel
sahasında oynanan karşılaşmada Kayseri ekibi, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Kayseri Erciyesspor
sahaya Ali, Ethem, Sertaç, Bilal, Mehmet, Muhammet Emin, Hassan Wasswa, Mahmut, Özcan, Cenk
ve Sheriff Deen on birliyle çıkarken, Đran ekibi Saipa ise Arşena, Gormani, Ebrahimi, Latifi, Nejat,
Sophani, Ebrahim Sadaji, Manocheri, Garibi, Rezayive Mansuri on biriyle mücadele etti. Karşılaşma
Saipa takımının vuruşuyla başladı. Đlk düdükle birlikte etkili olan Đran ekibi, karşılaşmanın 20.
dakikasında Manocheri'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Đlk 45 dakika bu skorla
sonuçlandı. Đkinci yarıda her iki takım da oyuncu değişiklikleriyle başladı. Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fikret Yılmaz, karşılaşma boyunca oyuncularından istediği verimi alamayınca sinirlendi.
Zaman zaman futbolcularına seslenen Yılmaz, saha kenarına çağırıp taktik verdi. Ancak, Erciyesspor
Đran ekibi karşısında beraberlik golünü bulamayınca fark ikiye çıktı. 75. dakikada Đran ekibi Saipa,
Latifi'nin golüyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 90 dakikasında başka gol olmayınca maç bu skorla
sona erdi. Kayseri Erciyespor Tavşanlı Linyitspor yenilgisinden sonra ikinci hazırlık karşılaşmasında
da Đran ekibi Saipa'ya 2-0 kaybetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10144
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Đncesu'da bıçaklı şaka ölüm getirdi
19 yaşındaki polis adayı, şakalaştığı kardeşinin elinde bulunan ekmek bıçağının göğsüne saplanması sonucu
hayatını kaybetti
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Kayseri'de 19 yaşındaki polis adayı, şakalaştığı kardeşinin elinde bulunan ekmek bıçağının göğsüne
saplanması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Đncesu ilçesi Karahöyük köyünde meydana geldi. 19 yaşındaki Đ.Ö., elinde
ekmek bıçağı bulunan 15 yaşındaki kardeşi M.Ö. ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada M.Ö.'nün elindeki
bıçağın göğsüne saplanması üzerine Đ.Ö. acı içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Đ.Ö., kaldırıldığı Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere karşın
kurtarılamadı.
Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Đ.Ö.'nün cansız bedeni cenaze
aracına konulurken, yakınları sinir krizleri geçirdi.
M.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10145
Erişim Tarihi: 25.07.2011

Türkiye'nin güneş arabası SAGUAR...
Türkiye'nin güneş arabası SAGUAR,Avustralya'da düzenlenecek World Solar Challenge 2011'de yarışacak.
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Sakarya Üniversitesi Đleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu SAĐTEM tarafından geliştirilen ve
2009’da dünyanın en iyi 10 güneş arabası arasına giren SAGUAR’ın yeni modeli, Avustralya’da
düzenlenecek World Solar Challenge 2011’de yarışacak.
Sakarya Üniversitesi Đleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu SAĐTEM, Ekim ayında Avustralya’da
gerçekleşecek World Solar Challenge 2011’de yarışacak olan güneş arabası SAGUAR 2’yi Haliç
Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Đki yılda bir düzenlenen ve
büyük bir kısmı Avustralya çöllerinde geçen 3021 km’lik World Solar Challenge yarışlarında Türkiye’yi
temsil eden SAGUAR’ın bir önceki modeli, 2009 yılında gerçekleşen yarışlara ilk kez 2009 yılında
katılan SAGUAR, bir önceki modeliyle kendi kategorisinde ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta
Dünya 9.luğunu elde etmişti. Bu yılki yarışlarda ise Türkiye’yi SAĐTEM tarafından özellikleri ve
verimliliği daha da geliştirilen SAGUAR 2 modeli temsil edecek.
Motorola Solutions’ın yanı sıra Yontech, Nuh Enerji ve Transtime gibi ülkemizin ve dünyanın önde
gelen kurumlarının da destek verdiği projenin tanıtım toplantısında Sakarya Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Fatih ÜSTEL, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Etem KÖKLÜKAYA, iki
dönemdir projenin platin sponsoru olan Motorola Solution’ın Ülke Başkanı Bora GÜRÇAY ve diğer
proje sponsorları da hazır bulundu.
“Sürdürülebilirlik ve inovasyon bir arada”
Projeye iki dönemdir destek veren Motorola Solutions Vakfı adına konuşan Motorola Solutions Ülke
Başkanı Bora Gürçay, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Dünya çapında ofisleri bulunan Motorola
Solutions, faaliyet gösterdiği her ülkede topluma fayda ve katma değer sağlayacak çalışmalarda
bulunmaya azami gayret gösteriyor. Motorola Solutions Vakfı, bu yaklaşım çerçevesinde inovasyon
içeren, kamu güvenliği, felaket sonrası sıkıntıların giderilmesi ve özellikle fen ve matematik alanındaki
eğitimin desteklenmesi konularına odaklanıyor. Biz de Motorola Solutions Türkiye ofisi olarak
inovasyon ve sürdürülebilirliğin bir arada olabileceğinin iyi ve cesaret verici örneklerinden biri olduğunu
düşündüğümüz SAGUAR güneş arabasını iki dönemdir gururla destekliyoruz.”
World Solar Challenge 2011 yarışması, 16-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Australia World Solar Challenge…
Bir araştırmacı ve maceracının sadece güneş enerjisi ile çalışan aracıyla, Avustralya kıtasını boydan
boya geçmesiyle başlayan serüven, şu günlerde dünyanın farklı bölgelerinden (MIT, Cambridge,
Stanford, TU Delft gibi) birçok üniversite ve firmadan 40 katılımcı ile dünyanın en prestijli güneş
arabaları yarışı halini almıştır. Đki yılda bir düzenlenen bu yarışın büyük bir kısmı Avustralya çöllerinde
geçmekte ve Darwin’den Adelaide’e tam 3021 km sürmektedir. Bu yarış için üretilen SAGUAR 1
ülkemiz için bir ilke imza atarak 2009 yılında bu yarışa ilk defa katılmış ve kendi kategorisinde
ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta Dünya 9.luğunu elde etmiştir.
SAGUAR
2003 Yılında Sakarya Üniversitesi Đleri Teknolojiler Uygulama topluluğunun kuruluşu ile birlikte
dünyanın yenilebilinir enerji ihtiyacı, ülkemizde gelişen teknolojiye katkıda bulunma ve çevre bilinci
duygularıyla X4 modeli ile hayata geçti. SAGUAR ve SAĐTEM ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği
birçok başarının yanı sıra projelerini Kıtalararası Avrasya Maratonu, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü,
AutoShow gibi etkinliklere de katkıda bulunarak bu konularda ülkemizde oluşan bilince büyük hizmet
verdi. SAĐTEM’in yalnız SAGUAR projesi bugüne kadar doğrudan 3 milyon dolaylı olarak ise 10 milyon
kişiye tanıtılarak bu alanda da ülkemiz öğrencilerinin nerelere ulaşabileceğini herkese gösterdi.

SAGUAR 2
SAĐTEM tarafından 2009 yılında edinilen tecrübelerle geliştirilen SAGUAR 2; sadece güneş enerjisiyle
140 km/h ulaşabilen hızı, karbon fiber gövdesi ve 40 lisans öğrencisinin oluşturduğu amatör ruhlu
profesyonel yapıyla tam bir teknoloji harikası ve tabii ki hedefi de ikinci kere katıldığı bu yarışta
ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmak…
Motor
Motor gücü
Maksimum hız
Ağırlık
Batarya kapasitesi
Menzil

CSIRO In-wheel (tekerlek içi) Hub Motor - %97 verim
1.8 kilowatt
145 km/h
165 kg
4493 Wh - (watt saat)
Tam dolu batarya ile ortalama 80 km/h hız ile yaklaşık 400 km
güneşsiz gidebilir.
Panel
Non reflective surface treatment ile %24 güneş paneli verimi. Toplam
panel gücü 1311 Watt
Araç Maliyeti
450 Bin TL
HABER/Ahmet KARASU

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10146
Erişim Tarihi: 25.07.2011

