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Şok: Kazada kafası koptu
Kafası gövdesinden ayrılan sürücünün organları yola saçılırken, düğünden dönenleri taşıyan minibüste ayrıca 14
kişi yaralandı.
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde minibüsün takla atmasıyla fırlayan sürücü TIR'ın altında kalarak hayatını
kaybederken, 14 kişi yaralandı. Kafası gövdesinden ayrılan sürücünün organları yola saçılırken,
düğünden dönenleri taşıyan minibüste ayrıca 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sarız ilçesi Ayranlık köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'daki
düğünden dönenleri taşıyan M.A. yönetimindeki 27 GE 854 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu dört kez takla attı. Bu sırada emniyet kemeri bağlı olmayan sürücü
M.A. karşı şeride savrulup O.U. yönetimindeki 06 KJ 055 plakalı TIR'ın altına girdi. Kafası
gövdesinden ayrılan ve organları yola saçılan sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken, 14 kişi
yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı.
Bölge trafik polisi ile jandarma ekipleri trafiği bir süre ulaşıma kapattı. Cumhuriyet savcısının
incelemesinin ardından olay yerindeki sürücünün cesedi ambulansa konulurken, kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10000
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Alt yapı sorunu bitiyor
Bünyan ilçesinde belediyenin yapacağı çalışmalar sonrasında alt yapı sorununun kalmayacağı bildirildi.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediyenin yapacağı çalışmalar sonrasında alt yapı sorununun
kalmayacağı bildirildi. Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, 2Bu yaz Bünyan'da dolu dolu
çalışma var” dedi.
“2009 Mart ayından itibaren bütün ekip arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle beraber yaptığımız
çalışmalar şükürler olsun hız kesmeden devam ediyor” diyen Özmen, “Hız kesmeden devam eden
çalışmalar arasındaki Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nin içerisinde bulunuyoruz. Geçen sene birinci
etabını yaptığımız bu yıl da ikinci etabını yaptığımız toplamda bin 100-bin200 kişi kapasiteli, içerisinde
düğün salonu restaurant, çocuk parkı, kafeterya, çay ocağı, düğün odaları ve misafirhane bölümü
bulunan bir tesis içerisindeyiz. Bu tesisimiz aşağı yukarı 40-50 yıl var olan bir tesis olmasına rağmen
ilk defa bu kadar büyük çaplı bir restorasyon ve yenileme çalışması bizim dönemimize nasip oldu.
Burada özellikle burada yaşayan memurların, dışarıdan gelen misafirlerin ağırlandı bir mekan oldu.
Aynı zamanda düğün, sünnet, nişan gibi organizasyonların yapıldığı bir mekan oldu. Bunun haricinde
insanlarımızın hayat standartlarını yükseltebilmek adına yaptığımız çalışmalar yine hız kesmeden
devam ediyor” diye konuştu.
Özmen, özellikle alt yapı konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ve bunları çözdüklerini anlatarak, yapılan
çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Bu üçüncü sezonumuz 3 sezondur özellikle alt yapıda ciddi sorunlarımız vardı. Maalesef insanların
yürüyemediği, araçlarını kullanamadığı yollar vardı ki hala var. Bunların önemli bir miktarını şu ana
kadar yapmış olduğumuz yollarla toparladık. Bu sezonda kısmet olursa Eylül sonuna kadar hava
şartlarının müsaade ettiği ölçüde çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar neticesinde 13 mahallede
toplamda 20 sokakta ondan önce de 20 - 22 sokakta çalışma yapmıştık. 40 küsür sokakta
çalışmalarımız bitmiş olacak, ama yine bu çalışmalar durmayacak. Allah nasip ederse görev süremiz
bittiğinde Bünyan'da kanalizasyon, alt yapı problemi kalmayacak.
Alt yapının devamı olan çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Kanalizasyon arıtma tesisimiz Allah
nasip ederse birkaç gün içerisinde yetişebilir. Bütün projeleri çıktı birkaç kamulaştırma problemi var.
Bu problemlerle beraber inşallah bunu da aşmış olacağız. Bunun yanında yine geleceğimizin teminatı
çocuklarımız için şu ana kadar 6 mahalle parkı yapmıştık. Bu yıl kısmet olursa 3 mahalle parkı
çalışmaları yine devam edecek. Ağaçlandırma ile ilgili çalışmalarımız ile bu sene de aşağı yukarı 4 bin
- 4 bin 500 fidana ulaştı. Bu sene çok fazla fidan dikemedik. Toplamda 20 bin fidana ulaştık. Bu
çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Đnsanımızın yani kısacası doğumundan mezarına kadar
olan döneminde her türlü hizmet de Belediye ekibi var Belediye var, biz de üzerimize düşen görevleri
layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz hız kemden devam ediyor ama özellikle Ramazan
ayından önce çok hızlı bir şekilde büyük çapta yapacağımız işlerin tamamını yapmış olacağız. Son
yaptığımız kilitli parke taş ihalesini bugün itibaren Bismillah dedi. Bugün itibariyle en sonunu
gördüğümüz 10 -15 yıldır bu sıkıntıyı dile getirmek için konuşuyorum. 15 yıldır her kooperatif meselesi
çözülmeyen, kanalizasyon sorunu çözülmeyen ne alt yapısı ne üst yapısı çözülebilen Belediye Evleri
Kooperatifi'nde hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarımız Bismillah dedi. Arkadaşlarımızla beraber
kurban kestik, dualar ettik. Bu dualarla taşlarımızı koyduk. Alt yapının tamamını bitirdik. Đnşallah bu
yaz Bünyan'da dolu dolu çalışma var.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10001
Erişim Tarihi: 23.06.2011

Bademcik'te Thermal Welding yöntemi
Prof. Dr. Cemil Mutlu, bademcik ameliyatlarının Thermal Welding Yöntemi ile daha konforlu bir biçimde yapıldığı
söyledi.
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Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nden Prof. Dr. Cemil Mutlu, bademcik
ameliyatlarının Thermal Welding Yöntemi ile daha konforlu bir biçimde yapıldığı söyledi.
Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nden Prof. Dr. Cemil Mutlu, “Çocukluk
döneminin en sık karşılaşılan hastalıklarından olan bademcik iltihapları çoğu kez
tekrarlanan antibiyotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. Ancak hastalanma sıklığı üst üste
iki sene boyunca, senede 4-5 kereden fazla olduğunda, bademcik ameliyatını gerektirir.
Bademcik ameliyatları, zorunlu haller dışında üç yaşın altında genellikle uygulanmaz.
Ancak solunumu ileri derecede engelleyen büyük bademcikler, üç yaşın altında da
alınabilir. Genellikle bademcik ameliyatlarının en sık yapıldığı yaşlar, 3 ila 10 arasıdır.
Bununla birlikte 20'li yaşlarda da zaman zaman ameliyat gerekli olabilir. 30 yaşın
üzerinde bademcik ameliyatı ise çok nadirdir” dedi.
Mutlu, “Yakın zamana kadar ailelerin korkulu rüyası olan bademcik ameliyatlarında,
kanama riskini azaltmak için geliştirilen "Thermal welding" sistemi sayesinde
bademcikler, artık çevre dokulara zarar vermeden kolaylıkla ayrılabiliyor” ifadesinde
bulundu.
Halk arasında basit bir ameliyat olarak bilinmekle beraber, aslında kanama ve ağrı gibi
ciddi sonuçları bulunan önemli bir ameliyat olduğunu belirten Mutlu, “Bademcik
ameliyatlarında klasik olarak en sık kullanılan yöntem, bademciğin disektör denilen bir
aletle çevre dokulardan ayrılmasıdır. Klasik yöntemde dokunun ayrılması aşamasında
oluşan yara yüzeyleri kendiliğinden zaman içinde iyileşmektedir. Đyileşene kadar belli bir
süre hasta ağrıdan yakınabilir. Ameliyat esnasında kanama oluştuğunda, kanayan
bölgelerde damarlar bağlanır veya elektrik akımı ile pıhtılaştırılır. Bu yöntemler de
güvenilirdir ve yaygın olarak kullanılmaktadır ancak ameliyat zamanını uzatabilir ve
ameliyat sonrası ağrı daha fazla olabilir. Klasik yapılan bademcik ameliyatlarında yaklaşık
2 hafta kadar sürebilen iyileşme süreci, yeni yöntemle son derece kısaldı” dedi.
Yeni yöntemin avantajlarını anlatan Mutlu şöyle devam etti:
“Dokunun ayrılması aşaması ile aynı anda, yara yüzeylerinin ısı ve basınç ile
kaynamasının gerçekleşmesidir. Böylece hiç kanama olmamakta veya çok az görülmekte,
ameliyat sonrası ağrı ise çok az olmaktadır. Narkoz alım süresi kısaldığında, ağrının da az
olması durumunda, hastaneden kalış süresi kısalacak, ameliyat yapılan gün hasta taburcu
edilebilecektir. Eğer olursa hastanın boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetleri de,
birkaç günden fazla sürmüyor. Bu nedenle bademcik ameliyatı olan kişiler, özellikle de
çocuklar normal yaşamlarına hatta okullarına bir an evvel dönebiliyorlar.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10002
Erişim Tarihi: 23.06.2011

Diyet yapacağım diye aç kalmayın!
Diyetisyen Duygu Deniz,hiç bir şey yenilmediği takdirde sağlıklı bir kilo vermenin gerçekleşemeyeceğini belirtti.
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Tekden Hastanesi diyetisyeni Duygu Deniz, özellikle yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu
yaparken, hiç bir şey yenilmediği takdirde sağlıklı bir kilo vermenin gerçekleşemeyeceğini belirtti.
Deniz, yazın yapılacak diyetler hakkında bilgi verdi.

Diyet yaparken en sık düşülen hatanın 1-2 kilo vermek için yapılan şok diyetler olduğunu söyleyen
Tekden Hastanesi diyetisyeni Duygu Deniz, özellikle aç kalınarak yapılan diyetlerde sağlıklı bir kilo
verme olamayacağı gibi verilen kiloların bir müddet sonra geri alınacağını bildirdi. Yazın diyet yapacak
kişiler için tavsiyelerde bulunan Deniz, şöyle konuştu: "Yeterli ve dengeli beslenmemiz gerekiyor.
Eğer bütün gün fakir beslenip de, akşam yemeğinde yağlı, karbonhidratlı yiyecekleri fazla tüketirsek
tabii
ki kilo artışımıza sebep olacaktır. Hatta doğru bir diyet olmayacak ve kilo verilemeyecek. Öğle yemeği
ile akşam yemeği arasındaki uzun vakitte mutlaka 1 ya da 2-3 ara öğün tüketilmelidir. 1 meyve, 1
galeta ya da 1 meyve ile ufak atışmalıklar yaparak, akşam yemeğine gelene kadar hafif bir tokluk
olacaktır. Akşam yemeğini de daha çok salata ağırlıklı geçirmemiz doğru olacaktır. Yaz ayı en
avantajlı dönemdir diyet adına. Güne erken başlamak da önemli. Bir kahvaltı düzenimiz olursa, öğle
yemeği vaktinde olursa
ve akşam yemeğine kadar da atıştırmalıklardan alırsak ve akşam yemeğinde de çok ağır şeyler
yemezsek, zayıflama durumumuz olacaktır."
Bikiniye rahatça girmek isteyen kadınların ise, şok adı verilen kısa süreli diyetlerden uzak durması
gerektiğini anlatan Deniz, şunları söyledi: "Bikiniye girmek düğün için zayıflamak gibi düşüncelerden
dolayı hızlı diyetler yapmak vücuda zarar verecektir. Beslenme uzmanlarının her zaman istediği şey,
bu işi kalıcı hale getirmektir. 1-2 aylık kısıtlamalı diyetler, tek tip beslenmeye dayalı diyetler, kışın geri
dönüşü kötü olacaktır. Belki de kas ve su kaybı yaşayacağız. Bunlar şok diyetlerdir. 1-2 kilo
vermek için yapılan şok diyetlerden kaçının. Đllaki, '2-3 kilo fazlamı vermek istiyorum' diyorlarsa, yine
dengeli yesinler, kendilerini aç bırakmasınlar, günlük meyvelerine alsınlar. Ayrıca fazlasıyla aktivite
yapsınlar. Yağ yakımı bunlarda çok fazladır. Kısa sürede 3-5 kilo fazlalığımızı vermek istiyorlarsa,
dengeli bir diyetle ve spor desteklenmesiyle, istedikleri sonuca ulaşabilirler."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10003
Erişim Tarihi: 23.06.2011

8 kglik kamerayla nasıl tekme atılır?
Bir spor okulu basın mensuplarına yönelik savunma sanatını öğretmek için kurs açtı.
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Kayseri'de bulunan bir spor okulu basın mensuplarına yönelik savunma sanatını öğretmek için kurs
açtı. Kursa Kayseri'deki gazeteciler tarafından büyük ilgi gösterildi.
Mesleklerinde zaman zaman saldırılara maruz kalan, hem kendileri hem de kullandıkları ekipmanları
darbelere hedef olan basın mensuplarına savunma sporlarının incelikleri öğretildi. Özel bir spor
okulunda verilen derste ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı. Spor okulu hocası Orhan Özaktı, basın
mensuplarına ellerinde kamera veya fotoğraf makinesi ile çekim yaptığı zaman karşıdan saldıran şahıs
olduğunda tekme ve yumrukla kendilerini nasıl savunacaklarını uygulamalı olarak gösterdi.
Spor okulu hocası Orhan Özaktı,"Kayserili bütün basın mensuplarına ücretsiz kurs ayarladık. Bütün
savunma sporlarını göstererek kendilerini korumasını öğreteceğiz. Televizyonlarda görüyoruz basın
mensuplarına çekim yaptıkları için saldırılar oluyor. Onlar görevini yaparken rahat çalışamıyorlar. En
azından savunma tekniğiyle görevlerini yaparlar ve kendilerini müdafaa ederler" dedi. Çalışmaların
bugün başlandığını belirten Özaktı, "Basın mensuplarıyla ilk günkü çalışmamız güzeldi. Bugün iş
kıyafetleriyle çalıştık. Bundan sonra ki çalışmalarımızda eşofman kullanacağız" diye konuştu.
Saldırganlara da çağrıda bulunan Özaktı, "Saldırganlar bence Kayserili gazetecilere hiç
saldırmasınlar. Bundan sonra saldırganlara hiç tavsiye etmem. Zaten gazeteciler görevlerini yapıyor.

Bunu saygıyla karşılamak lazım. Bu yüzden kimsenin bu arkadaşlara saldırmamasını öneriyorum"
dedi. Basın mensuplarının çalışırken ellerinde mutlaka malzeme olduğunu söyleyen Özaktı, "Basın
mensubu arkadaşların ellerinde mutlaka kamera, fotoğraf makinesi ve mikrofon oluyor. Biz bu şekilde
savunmayı öğretiyoruz. 8
kiloluk bir kamerayla nasıl yumruk atılacak, nasıl diz atılacak? Ayrıca gazetecilerin kullandıkları
malzemeler hepsine zimmetli zarar görmemesi lazım. Bizim gösterdiğimiz tekniklerle hem aletlerini
koruyacaklar hem de kendilerini savunmayı öğrenecekler" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10004
Erişim Tarihi: 23.06.2011

Kayseri'de esrar operasyonu
Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirilirken 9 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.
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Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirilirken 9 kişi
yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
Büyüktuzhisar'da boş bir arazide bulunan çadıra baskın düzenlediği öğrenildi. Çadırda yapılan
aramalarda 2 kilo 400 gram esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedilirken, M.D., T.D., O.T., E.K., A.C.,
S.Y., L.K., Ş.K., T.K.,'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına
alındığı bildirildi.
Zanlıların yapılan ilk sorgulamaları sonrasında mahkemeye çıkarıldığı, Ş.K., ve T.K.'nın tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, diğer zanlıların ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10005
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Bahçe'de akrep soktu
Kocasinan ilçesi Oymaağaç köyünde oturan 37 yaşındaki Z.Ç., bahçesinde çalışırken elini akrep soktu.
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Kayseri'de, kendine ait bahçede çalışan bir kadını akrep soktu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Oymaağaç köyünde oturan 37 yaşındaki Z.Ç., bahçesinde
çalışırken elini akrep soktu. Akrebin sokmasıyla zehirlenen Z.Ç., olay yerine gelen ambulans ekibinin
ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen Z.Ç., tedavi
altına alındı. Tedavisi yapılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10006
Erişim Tarihi: 24.06.2011

50 kazan pilav 10 dakikada bitti
Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 635. Mimar Sinan'ı Anma Etkinliklerinde 50 kazan pilav 10 dakika
içerisinde bitti.
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Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 635. Mimar Sinan'ı Anma Etkinliklerinde 50 kazan pilav 10
dakika içerisinde bitti.
Evliyalar Mesire Alanı'nda yapılan etkinlik Kayseri Büyükşehir Belediyesi folklor ekibinin gösterisiyle
başladı. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Memduh Büyükılıç amaçlarının Allah dostlarının dualarını
almak olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Mimar Sinan beldesi olarak daha önce bölgemizde 635.
kez kutladığımız Evliyalar Günü ve Mimar Sinan'ı Anma Şenlikleri vesilesi ile bir aradayız. Amacımız
Allah dostlarının himmetine sığınmak amacımız onların gönlünü kazanmak onların duasını almak onlar
bizim manevi önderlerimizdir. Tabii ki bunu inşa ederken geleneksel olarak her sene 50 kazan
kaynatmak sureti ile etli pilavımızı yanında da ayranı ile beraber vatandaşlarımıza dağıtmak şeklinde
bir uygulama yapmaktayız. Burada 2 buçuk ton bulgur, 1 buçuk ton et yaklaşık 50 canlı hayvana
tekabül ediyor. Böyle bir geleneği sürdürüyoruz. Bölge halkı ile birlikte Kayseri'ye gelen dostlarımız
şifalı pilavımızdan yiyor, her sene binlerce çadır kurmak binlerce aile gelip burada piknik yapmak sureti
ile himmetinden
istifade etmektedir. Pilavını yemekte ayranını da içmektedir. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomak ise evliyaların Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük emekleri
olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Bildiğim kadarı ile burada 635 yıldan beri devam eden bir
gelenek vardır. Anadolu'nun Türkleşmesinde Müslüman oluşunda büyük emeği geçen evliyalarımızı
büyük şahsiyetleri anma adına onları örnek alma adına güzel devam eden güzel bir gelenektir."
Almanya'dan gelen bir grup turistin ise pilavları pişirmeleri dikkat çekti. Konuşmaların ardından pilav
dağıtımına geçildi. Etkinlikte 2 ton bulgur, 1 buçuk ton et kullanıldı, pilav 16 saatte 50 kişi tarafından
hazırlandı. Etkinlik pilav dağıtımının ardından sona erdi.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomak, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10007
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Amatör kümede tekme tokat kavga
Anbar Kızılırmakspor, takipçilerinden Eğri Söğüt Yaylaspor ile oynadığı kritik maçta rakibine 5-1 mağlup oldu.
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Kayseri'de 2. Amatör Küme A Grubu'nda zirvede yer alan Anbar Kızılırmakspor, takipçilerinden Eğri
Söğüt Yaylaspor ile oynadığı kritik maçta rakibine 5-1 mağlup oldu. Maçın bu skorla bitmesinden sonra
stadyumda ortalık karıştı.
Vali Muammer Güler Stadı'nda kalabalık taraftar önünde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anbar
Kızılırmakspor 2.dakikada Zahit ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra toparlanan Eğri Söğüt Yaylaspor,
26.'da Yücel ve 28.dakikada Emin ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Gergin bir atmosferde geçen maçın ikinci yarısında oyun giderek sertleşti. Đki kırmızı kartın çıktığı
maçta Anbar Kızılırmakspor'lu taraftarlar hakeme tepki gösterirken, Eğri Söğüt Yaylaspor'dan
Ramazan attığı 3 golle takımını farka taşıdı.
Maçın son düdüğünün ardından soyunma odasının yolunu tutan iki takım oyuncuları arasında çıkan
tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlarında olaylara karışmasıyla ortalık adeta savaş alanına
dönüşürken, yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Yaşanan bu çirkin olay güvenlik güçleri ve
yöneticilerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10008
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Babasının elini bıraktı hayatını kaybetti
Servisten indiği sırada babasının elini bıraktığı iddia edilen bir çocuğa otomobil çarptı
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Kayseri'de, servisten indiği sırada babasının elini bıraktığı iddia edilen bir çocuğa otomobil çarptı. Ağır
yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Düver köyünde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki M.A'nın servisten indiği
sırada babası B.A.'nın elini bırakarak yola koştuğu iddia edildi. Bu sarıda M.A.'ya yoldan geçen 38 AS
3956 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan M.A. ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.A. burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın hayatını kaybettiğini

öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak 38 SA 3956 plakalı otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığını,
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10009
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Kaderi de benzedi!
Kayserili Deniz Akarsu, hayranı olduğu ve çok benzediği sanatçı Barış Akarsu ile aynı kaderi paylaştı.
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Kayserili Deniz Akarsu, hayranı olduğu ve çok benzediği sanatçı Barış Akarsu ile aynı kaderi paylaştı.
Virajı alamayıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre gece saat 24.00 sıralarında Hacılar'dan şehir merkezine gelen N.A. (24)
yöntemindeki 51 AR 548 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla
atarak kanala uçtu. Kazada otomobil sürücüsü N.A. ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı araçta hayatını kaybeden Deniz Akarsu'nun (23)
cansız bedenini gören vatandaşlar ve polis ise, gencin Barış Akarsu'ya çok benzemesi nedeniyle
şaşkına döndü. Polisin
incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Deniz Akarsu'nun cansız bedeni, yapılan
otopsinin ardından şehir mezerlığında toprağa verildi.
Bodrum'da 4 Temmuz 2007'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu ile
arasındaki soyadı benzerliği ile de dikkat çeken Deniz Akarsu'nun arkadaşları; giyiniş tarzı, saçları ve
konuşması ile sanatçıya benzettikleri için kendisine sürekli "Barış" diye seslendiklerini söyleyerek,
ölüm haberi ile adeta yıkıldıklarını belirtti.
En büyük acıyı yaşayan Akarsu ailesi ise, evlatlarının defnedilişi sırasında gözyaşlarını tutamayarak
sinir krizleri geçirdi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10010
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Kayseri'ye Đstinaf Mahkemesi kuruldu
Yakut: Başsavcı atandı,başkanı da ileri ki günlerde atanacak.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Kayseri'nin uzun süreden beri uğraş verdiği Đstinaf
Mahkemesi'nin kurulduğunu açıkladı. Yakut, Başsavcının HSYK kararnamesi ile atandığını bildirdi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mazbatasını aldıktan sonra bir konuşma yapan AK Parti Kayseri
Milletvekili Sadık Yakut, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yayınladığı son kararname ile birlikte
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne yani Đstinaf Mahkemesi'ne Başsavcı atandığını bildirdi.
Yakut, “Bunun anlamı, Kayseri'ye Đstinaf Mahkemesi kuruldu demektir. Göreve başlayan arkadaşlar
hazırlıklarını tamamlayacak. Önümüzdeki kararname sonrasında da Başkanı atanacak ve iş
tamamlanmış olacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10011
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Zile'de çamur banyosu keyfi
Develi ilçesi Zile kasabasında bulunan Şifalı Acısu Kaplıcalarında çamur banyosu sezonu açıldı.
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Develi ilçesi Zile kasabasında bulunan Şifalı Acısu Kaplıcaları’nda çamur banyosu sezonu açıldı. Zile
çamuru kaplanları da, üzerlerinde 5 kilo şifalı çamurlarla güneşte 2 saat kalarak, rekor kırdı.
Zile Belediye Başkanı Cuma Karademir, acı su ve şifalı çamur hakkında yaptığı açıklamada, deri ve
mide hastalıklarına şifa olarak bilinen Zile Şifalı Acısu Kaplıcaları’nın Haziran ile Eylül ayları arasında
ziyaretçi akınına uğradığını belirtti. Özellikle Akdeniz bölgesinden yatılı olarak gelerek ve 15 gün
kaplıcada konaklayanlar olduğunu söyleyen Karademir, vücuttaki karıncalanma ve bacak varislerine iyi
gelen çamurun, cildi beslediği ve yumuşattığı için bayanlar tarafından doğal krem olarak tercih
edildiğini belirtti.Zile çamur banyosunun sezon açılışını yapan Zile Çamur Kaplanları ekibi ise
vücutlarına 5’er kilo çamur sürerek, 2 saat süreyle güneşte kalma rekoru kırdı. Sezon süresince hafta
sonları rekor kırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10012
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Biz diğerleri gibi olmayacağız!
MHP'den Kayseri Milletvekili seçilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, mazbatasını aldı.
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MHP’den Kayseri Milletvekili seçilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, mazbatasını aldı.
MHP’den Kayseri Milletvekili seçilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Adliyesi’ndeki 2. Ağır Ceza
Mahkemesi Duruşma Salonu’nda düzenlenen törenle mazbatasını Đl Seçim Kurulu Başkanı Hakim
Buket Sicimgiller'den aldı.Tören sonrasında bir konuşma yapan Halaçoğlu, hedeflerinin hizmet etmek
olduğunu belirterek, “Bugün mazbatayı alıyoruz. Öncelikli hedefimiz hizmet etmektir. Kayseri’de bize
hizmet eden insanlara teşekkür ederken, sadece onlara değil bütün Kayseri halkına hizmet
edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz temsilciyiz ve her şeyden önce Kayseri ilinin
temsilcisiyiz. Dolayısıyla milletvekili unvanını aldığımız zaman milletin vekili olarak da o yüce meclise
ve meclisin şanına uygun seviyeli bir milletvekili olarak bir politika yapacağımızdan kimsenin şüphesi
olmamalıdır” şeklinde konuştu.
Halaçoğlu, mazbatayı meclise onaylattıktan sonra Kayseri’ye dönerek tüm ilçeleri ve bazı köyleri
ziyaret edeceğini kaydetti. Halaçoğlu, “Đnşallah mazbatayı alıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
kaydımızı yaptırıp yemin ettikten sonra Allah izin verirse tüm ilçeleri ve bazı köyleri ziyaret edeceğim”
dedi.Seçimler sonrasında tenkit alarak Kayseri’ye gelmeyen milletvekillerine gönderme yapan
Halaçoğlu, kendilerinin o milletvekilleri gibi olmayıp sürekli Kayseri’yi ziyaret edeceklerini belirterek,
“Birçok kişi tarafından Kayseri’ye gelip gelmeme konusunda seçim sırasında yoğun tenkitlere uğrayan
milletvekilleri gördüm. Biz onlardan olmayacağız. Sürekli olarak Kayseri’de yer alacağız. Kayseri’nin
sorunları neyse hem şehir olarak hem de taşra olarak elimizden geleni yapacağız. Uyumlu bir çalışma
sürdüreceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Đl bakanlığımızla ve ilçelerimizle el birliği ile en iyi şekilde
bir çalışma düzeni içerisinde hizmetimizi yerine getireceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10013
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Başbakan'a hakkımı helal etmiyorum!
CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu: Başbakan'ın talimatıyla seçilmemem için oluk oluk para harcandı.
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CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'ın talimatıyla
kendisinin seçilmemesi için oluk oluk para harcandığını ileri sürerek, "Başbakan'a hakkımı helal
etmiyorum" dedi.CHP il binasındaki basın toplantısında, seçimlerde Kayseri'nin oyunun 59 binden 90
bine kadar yükseldiğini söyleyen CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, "Başbakan'ın talimatıyla
beni seçtirtmemek için oluk oluk para akıttılar, devletin tüm gücü ve olanaklarını kullandılar" iddiasında
bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin belediyenin tüm gücünü ve
kadrosunu bu amaçla kullandığını iddia eden Kulkuloğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Tüm yurtta olduğu gibi biz AK Parti ile değil, devletin gücü ve olanakları ile yarıştık. Kayseri'de bizim
seçim bütçemiz 150 bin TL iken, AK Parti'nin billboardlara, bina giydirmelerine, resimlere ve mitinge
ayırdığı para yaklaşık 15 milyon TL'dir. Kısacası orantısız güç kullandılar. Başbakan'a hakkımı helal
etmiyorum. Seçim kampanyası boyunca Sayın Başbakan beni diline doladı. Başbakan beni topluma
yanlış tanıtan olmadık yalan ve yanlış beyanlarda bulundu."
Kulkuloğlu, seçim sonrasında eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sahip çıkarak,
"Oturduğu koltuğun hakkını vermiştir. Herkesten çok çalışmıştır ve çok koşturmuştur. Eğer iktidar elde
edilememişse bu sorumluluk örgütlerin ve biz adaylarındır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10014
Erişim Tarihi: 24.06.2011

7 AKP milletvekili mazbatalarını aldı
Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Sadık Yakut, Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır ve Đsmail Tamer
mazbata aldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kayseri'den seçilen milletvekilleri bugün
mazbatalarını aldı. Bakan Taner Yıldız, "Hem Kayseri hem de Türkiye için çalışacağız" dedi.
Bakan Yıldız; Mustafa Elitaş, Sadık Yakut, Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır ve
Đsmail Tamer ile birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Bakan Yıldız burada mazbatasını Đl Seçim
Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller'in elinden aldı.
Bakan Yıldız'dan sonra diğer vekiller de sırasıyla mazbatalarını aldı. Adliye çıkışında açıklama yapan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Tüm seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Kayseri'nin teveccühünü Ankara'da en iyi şekilde hizmete dönüştürmeye devam edeceğiz. 4 yıl içinde
Kayseri ve Türkiye açısından önemli olan projeleri takip edeceğiz. Bu bir ekip işi. 8.5 yıldır yaptığımızı
geliştirerek hizmet kervanını en iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10015
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Eriteryada 150 yıllık Volkan patladı.
Yayılan külbulutu Amerikan Dışisleri Bakanına seyhat agendasını değiştirmek zorunda bıraktı.
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Toulouse (Fransa) dan gelen haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Dubbi Yanardağı
patladı. Yanardağdan çıkan duman ve kül bulutların gökyüzünde 15 Kilometreye kadar yükseldiği
ölçüldü.
1652 metre yüksekliğindeki, Kızıldeniz’e yakın olan Yanardağın fışkırmasının oldukça yüksek olduğu
bildirildi.
Gelen Satalit fotoğraflarına göre fışkırmanın 13 ila 15 metre arasında olduğu kayıt edildi. Fışkırmalar
geçtiğimiz Pazar akşamı başladığı ve Dubbi Yanardağının Bilim adamlarına ve kayıtlara göre 1861
yılından bu yana ilk defa tekrar patladığı söylendi.

Kül bulutu sebebiyle Addis Abeba da, Eriterya’nın güneyinde Etiyopya’nın başkentinde bulunan
Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yolculuğunu yarı da bırakmak zorunda kaldı.
Ne arıyor Hillary Clinton orada, Şeytanların giripte karıştırmadığı yer yok hani!!!. Her taşın altından
onlar çıkıyor, tıpkı kaldırılan her taşın altından çıkan solucanlar gibi, artık anlayın yani dünyayı kimler
karıştırıyor!!!...
Tabi yine her zaman olduğu gibi fışkıran Volkanın ardından tüm çevre bölgeler etkilenmektedir, bunlar
sırayla, Doğu Afrika, Körfez bölgesi kısa zamanda ise Kül bulutlarının Suudi Arabistan’a, Ürdüne ve
Đsrail’e ulaşılacağı söylenmektedir...
Allahın sopası yok ama, işte bunlar onun Kudret ve gücünün kanatıdır. Anlayana bunlar uyarıdır, ama
anlamayanlar ise, zaten anlamazlar...hani denir ya” Anlayana söz saz, anlamayana davul, zurna az”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10016
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Kızılörenlilerden Özhaseki'ye ziyaret
Kayseri Kızılörenliler Derneği yönetim kurulu üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKĐ'yi
ziyaret etti.
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Ziyarete Kayseri Kızılören Derneğinden dernek başkanı
Hulusi Çavdar, Bekir Aydemir, Nihat Özükanar, Muhittin Şimşek, Recep Tağman ve Kızılören’den
Muzaffer Kızılçardak katıldılar. Ziyarette Başkan Özhaseki dernek heyetini sıcak bir şekilde karşıladı.
Dernek Başkanı Hulusi Çavdar dernek hakkında bilgiler verdi. Başkana Kızılören’de yapılan sosyal
tesisler için Kızılörenliler adına teşekkürlerini sundu. Dernek yetkilileri Hacılar üzerinde Kızılören’e
yayla yolunun yapılması, yaylaya elektrik getirilmesi konusunu başkana arz ettiler. Ayrıca Hacılar
yolunda otobüs seferi yapılması isteklerini ilettiler. Kızılören’e yapılan tüm hizmetler için Büyükşehir
Belediye Başkanına ziyaret kabulünden dolayı teşekkür ederek ziyareti sonlandırdılar.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10017
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Şimdi de suçunu inkar etti..!
Kayserili 3 çocuğun katili ilk duruşmada polisin işkence ve şantaj yaparak suçu üstlenmesini istediğini ileri sürdü.
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Kayseri'de 2'si kardeş 3 çocuğun ölümüyle alakalı hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı, polisin
işkence ve şantaj yaparak suçu üstlenmesini istediğini ileri sürerek, suçsuz olduğunu savundu.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı U.V.G., 2. Ağız Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık
1 saat sonra hakim karşısına çıkarıldı. Dilruba ile Ahmet Tuna'nın annesi Leyla Tekin, adliyeye
getirilen zanlı için "Ne olur müsaade edin bir kez yumruk atayım da içim bir nebze olsun soğusun"
dedi. Mahkeme salonuna çocukların aileleri ile birinci derecede yakınları alınırken müdafi olarak 21
gönüllü avukat görev aldı.
ZANLININ 3 AYDA SAÇLARI BEYAZLADI
Mavi çizgili gömlek ve kot pantolon ile duruşmaya çıkan U.V.G.'nin 3 ay içerisinde saçlarının büyük
kısmının beyazlaması dikkat çekti. U.V.G.'nin salona girdiği sıra Anne Leyla Tekin fenalaşırken,
yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Zanlı U.V.G. savunmasını yazılı verirken anne Leyla
Tekin, "Gözümüzün içine bakarak anlat, bu annelerin gözünün içine bakarak konuş konuşabilirsen"
diye seslendi.
U.V.G. SAVUNMASINI OKURKEN AĞLADI
Suçlamaları kabul etmeyip yazdığı kağıttan savunmasını okuyan U.V.G., hakkındaki suçlamalara karşı
"Ben yapmadım efendim" diyerek gözyaşları döktü.
"BEN BU SUÇU ASLA KABUL ETMĐYORUM"
"Ben bu suçu asla kabul etmiyorum" diyerek konuşmasını sürdüren zanlı U.V.G., polislerin kendisine
işkence, şantaj ile suçu kabullendirmeye çalıştığını savundu. U.V.G., "Ayrıca polis, telefonumda
bulunan ve kendime ait pornografik görüntüleri internete vereceklerini söyleyerek beni tehdit etti. Ben
öldürülen çocukların annesini ve babasını tanımam" şeklinde konuştu.
"GÖMÜLDÜKLERĐ YERĐ BEN GÖSTERMEDĐM"
Çocukların gömüldüğü yeri kendisinin göstermediğini söyleyen U.V.G., "Avusturya'da Türk kızı ile
evlendim ancak kültür uyuşmazlığı sebebiyle 2005 yılında ayrıldım. Annemin bilgisi dahilinde
oturduğum eve kız arkadaşımı getiriyordum bazen de para karşılığında da hayat kadınlarını getirdim.
Kız ve erkek çocuklarına karşı herhangi bir cinsel ilgim olmadı. Bayramın ikinci günü polisler evime
geldi. Olayın yaşandığı gün ve sonrası nerede olduğumu sordular. Bende olayın yaşandığı gün
Kayseri'de olduğumu
bayramın 4. günü ise kiraladığım araçla Yozgat'ın Külekçi köyüne define aramaya gittiğimi söyledim.
Çocukların gömüldüğü yere beni polisler götürdü. Benim o yerden bilgim dahi yok. Beni arabadan bile
indirmediler" ifadelerini kullandı.
Polisin "Sen bu yükü kaldırabilirsin" dediklerini iddia eden U.V.G., "Polis, 'Şu benim numaram sen bu
işi düşün bizi ara' diye numarasını verdiler. Ben de işin üstüme kalacağını düşünerek kendime şahit
aramaya başladım. Teyzemin oğlunu şahit olarak gösterdim. Çocukları ben öldürmedim" dedi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma hala devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10018
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Behiç Kılıç vefat etti
Türk medyasının temel taşlarından Yeniçağ gazetesi yazarı ve Kanal 99 programcısı Behiç Kılıç bugün hayatını
kaybetti.
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Bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören usta gazeteci Behiç Kılıç, girdiği son diyalizde
arka arkaya 3 kez kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti.

Sırt ağrısı nedeniyle 3 gün önce hastaneye giden Behiç Kılıç'ın 2 kez farkına varmadan kalp krizi
geçirdiği tespit edilmişti.
Bugün diyaliz için hastaneye giden Kılıç, makinaya bağlandıktan kısa süre sonra yeniden kalp krizi
geçirdi. Doktorların müdahaleleri ile kalbi çalışan Behiç Kılıç, kısa bir aradan sonra ikinci bir kalp
krizine maruz kaldı. Bu krizden sonra da kalp masajı ile hayata döndürüldü ancak hemen ardından
gelen üçüncü krize dayanamadı. Behiç Kılıç saat 11.30 sıralarında yaşama veda etti.
Behiç Kılıç'ın cenazesi yarın Ataköy 5.kısımdaki camiiden öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze
namazından sonra toprağa verilecek.
Medyada bir çok gazetede yöneticilik görevi yapan Behiç Kılıç, rahatsızlığına rağmen kalemi elinden
bırakmamıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10019
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Yazarımız Fuat Çifci kimdir?
Sigorta ile ilgili sorularınızı sigorta uzmanımız sizler için cevaplayacaktır.
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1973 tarihinde Almanya’nın Tübingen Kasabasın da doğan yazarımız ,1984 yılına ailesi ile birlikte
Türkiye ye dönüş yapmıştır...Đlkokulu Almanya ya tamamlayıp , Ortaöğretim ve üniversite hayatının
Türkiye de tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Đktisat Fakültesi Maliye Bölümü ve Açık öğretim
Fakültesi Banka ve Sigorta Bölümü olma üzere iki üniversite bitiren yazarımız , 1995 yılından bu yana
Sigorta Sektörünün pazarlama,satış,hasar,teknik ve yönetici pozisyonlarında çalışmıştır ve bu esnada
Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Đş Kurum’unun ortaklaşa
düzenlemiş olduğu Temel Sigortacılık Kursun da eğitmen olarak görev yapmıştır.
16 Eylül 2010 tarihinde kendi kurmuş olduğu Esila Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. ismiyle sigorta
acentesi olarak iş hayatına devam etmektedir.
Yazarımız Fuat Çifci, Kayseri NET TR’de Sigorta konusunda site ziyaretçilerimizi bilgilendirmenin yanı
sıra Sigorta ile ilgili sorularını da cevaplamaya çalışacaktır.
Sigorta ile ilgili sorularınız için;
Mail : fuat@esilasigorta.com.tr
Esila Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti./Kayseri
Tel : 0352 222 01 04
Fax : 0352 222 82 48
Gsm : 0532 566 97 16
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10021
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Çocukların aileleri isyanlarda
Katil zanlısının mahkemede cinayeti inkar etmesi çocukların ailelerinde ve avukatlarda şaşkınlığa neden oldu.
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Kayseri'de 3 çocuğun katil zanlısı olarak hakim karşısına çıkan katil zanlısının Mahkeme Başkanı'na
verdiği 6 sayfalık savunma ile birlikte, suçu işkence ve şantaj ile kabul ettiğini söylemesi, Mahkeme
Başkanı ve duruşmaya katılan avukatları hayretler içinde bıraktı.
U.V.G. yaptığı savunmasında, soruşturmayı yürüten ekibin, kendisini Çayıralan'da yüksek bir tepeye
çıkardığını ileri sürerek, "Amir Ertuğrul, 'Çocukların yerini göster' dedi. Ben de ne yeri dedim. Sonra
bana yumruk vurdu. Ben bu suçu mecburen kabul ettim çünkü onların elinden beni kimse
kurtaramazdı. Ben kimseden kürek falan almadım. Valizleri de Tacikistan'a gitmek için 2007 yılında
satın almıştım. Beni soruşturmayı yürüten ekip Ali Dağı'nda bir yere götürdüler. Elimi arkadan
bağlayarak çocukların
DNA'sının parmaklarımda çıktığını söylediler. Ben savcılıkta ve emniyette verdiğim ifadelerimi işkence
ve şantaj sonrasında verdim" dedi.
Mahkeme Başkanı, bu ifadeler sonrasında U.V.G.'ye "Savunmanı çok güzel yapıyorsun. Bu tehdit ve
şantaj sonrasında neden savcılığa suç duyurusunda bulunmadın?" diye sordu. U.V.G. ise bu soruya,
"Bunlar öyle insanlar ki, babamın yanına gidip onunla dalga bile geçmişler. Olayların hepsini polis
kendisi söyledi. Ben hiçbir şekilde böyle bir ifade vermedim. Türkan Ay'ın elbiselerini ve olayda
kullandığım bıçağı yaktığımı dahi polisler kendileri yazdı" diye konuştu.
Mahkeme Başkanı katil zanlısı U.V.G.'ye, "Detayları daha önce verdiğin ifadende anlatıyorsun. Sen bu
cinayetleri işledin mi, işlemedin mi?" diye sorması üzerine, "Ben yapmadım. Ben bu cinayetleri
işlemedim. Bunları polis zoru ile söyledim. Ben bu cinayetleri işlemiş olsam ya kafayı yerdim ya da
intihar ederdim. Bu konu ile ilgim yok. Yapmadığım suçlardan dolayı pişman değilim. Şu anda verdiğim
ifadelerim doğrudur. Diğer ifadelerimi kabul etmiyorum" dedi.
Öldürülen Ahmet Tuna Tekin ve Dilruba Tekin'in babası Hamza Tekin, ifadesi alınırken, "Elime
verseler parçalamak isterim" diyerek, adaletin en iyi kararı vereceğini söyledi. Anne Leyla Tekin ise
katil zanlısı U.V.G. ile göz göze gelerek, "Elini vicdanına koy da konuş. Onları mezara koydun. 19 ay
yalvardık sana" diye gözyaşı dökerken katil zanlısı U.V.G. "Ben yapmadım" dedi.
Türkan Ay'ın babası Đbrahim Ay da, "Onu Allah'a havale ediyorum. Allah her türlü belasını versin.
Adamım diye gezme. 50 gramlık delikanlılık yok sende. Ben çok delikanlı gördüm" diye tepki gösterdi.
Özlem Ay ise, hadım yasasının getirilmesini talep etti.
Duruşmaya katılan Tekin ve Ay ailelerinin avukatlarından Faruk Karakaya, katil zanlısının savunmasını
hayretle dinlediklerini belirterek, "Biz ondan daha samimi olmasını beklerdik. Halen ailenin yüzüne
bakarak pişman olmadığını söylüyor. Sanık her suçlu gibi suçtan kurtulmaya çalışıyor. Hangi insan bu
suçu bir şantaj ve işkence yüzünden işler?" diye konuştu.
Avukat Ayhan Öztaş ise, iddianamenin düzeltilmesini talep ederek, "Đddianamede bu sanığın çocukları
canavarca ruh ile öldürdüğü yer almalı. Böyle öldürme şekli ancak canavarca bir hisle olur" dedi.
Avukatların konuşmasından sonra Mahkeme Başkanı Mehmet Özkan, katil zanlısı U.V.G.'nin
psikolojik bir sorununun olup olmadığının belirlenmesi nedeniyle duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.
Duruşma bitiminde katil zanlısı U.V.G. geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi nakil aracına bindirildi
ve cezaevine gönderildi.
Adliye çıkışında Anne Leyla Tekin fenalaşarak bayıldı. Leyla Tekin çağırılan ambulansa konularak
hastaneye kaldırıldı. Baba Hamza Tekin, "Katil yüzümüze bakamadı. Adalet yerini bulacak. Polisi
suçluyor. O zaman bütün hepsini amir mi yaptı? Çocuk mu kandırıyor? Đnşallah adalet yerini bulur"
dedi.
Tekin ailesinin avukatı Ayhan Öztaş ise çıkışta şunları söyledi:

"Sanık klasik suçlu psikoloji ile hareket etmektedir. Daha önce cumhuriyet savcısında suçunu ayrıntılı
bir şekilde itiraf etmiştir. Sorgulamayı yapan polisleri suçluyor. Eğer polis tüm bunları yapmış olsaydı o
zaman bizim polisin psikopat olduklarını düşünmemiz gerekiyordu. Böyle bir şey kesinlikle olamaz.
Fayanstaki kan izini de mi polis bulaştırmış oluyor? Đdam cezasının kalkmamasını isterdik" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10022
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Talas yeraltı şehri açıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan yeraltı şehrinin açılışını
gerçekleştirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan yeraltı şehrinin
açılışını gerçekleştirdi. Taner Yıldız, “1996 ve 2002 yılları arasında Türkiye’de toplam 56 eser
onarılmıştır. Kayseri’de ise 2001 ve 2011 yılları arasında bu rakam 240’tır” dedi.
Düzenlenen açılış törenine Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, AK
Parti Kayseri milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Taner Yıldız, Türkiye’de
istikrar sürdükçe tarihi varlıklara ödenek ayırdıklarını söyleyerek, “Türkiye’nin gelişmesi adına,
Kayseri’nin gelişmesi adına ve şu anda Talas’ın metropol ilçemizin gelişmesi adına önemli bir adım
atıyoruz. Bakın, Türkiye’nin istikrarı özellikle tarihi varlıklarıyla, kültür varlıklarıyla sürekli göz ardı
edilmiştir. 8,5 yıldan beri yaptığımız çalışmalarla alakalı çok kısa bir örnek vermek istiyorum. 1996 yılı
ile 2002 yılları arasında toplam Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a varıncaya kadar 56 eser
onarılmış. Halbuki, yalnızca Kayseri’de 2002 yılı ile 2011 yılı arasında 240 eser onarıldı. Kaynaklar
arttıkça, Türkiye’de istikrar arttıkça ve o istikrar sürdürülebilir hale geldikçe, hem tarihi varlıklarımıza
hem de kültür varlıklarımıza ödenek ayırabiliyoruz. Yalnızca Kayseri’de ki kültür varlıklarımıza
ayırdığımız ödenek 33 milyon Türk Lirasıdır. Türkiye’de neredeyse bu paraya yakın bir para
ayrılabiliyordu” ifadelerini kullandı.
“KAYSERĐ TURĐST MERKEZĐ OLACAK”
Konuşmanın ardından, yeraltı şehrinin açılışına geçildi. Kurdeleyi kesen Bakan Taner Yıldız, hayırlı
olmasını temenni etti. Açılışın ardından yeraltı şehrinde bir gezi yapan Yıldız, şehir hakkında
yetkililerden bilgi aldı. Yıldız, burada yaptığı konuşmasında Kayseri’de ve Türkiye’de birçok zenginlik
olduğunu belirterek, “Kayseri’de ve ülkemizde birçok zenginlik var. Burada medeniyetler kurulup
medeniyetler yıkılmış. Eski Roma’dan Yeni Bizans’a, daha öncesinden 6 bin yıllık bir şehirden
bahsediyoruz. Ve şu anda bizim yeni gördüğümüz bir kısım kültürel varlıklarımızı keşfetmiş oluyoruz.
Đnşallah buraya yerli ve yabancı turistler gelecek. Talas ve Kayseri’de bu merkezlerden biri olacak”
diye konuştu.
Gezinin ardından, katılımcılar yeraltı şehrinden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10023
Erişim Tarihi: 24.06.2011

AKP teşkilatı yemekte buluştu
AK Parti Kayseri teşkilatları genel seçimin ardından yemekte bir araya geldi.
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AK Parti Kayseri teşkilatları genel seçimin ardından yemekte bir araya gelirken, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve 24. dönem milletvekilleri, AK Parti logolu yaş pastayı kesti.
AK Parti il teşkilatı, ilçe ve belde teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları ile mahalle temsilcilerini
düzenlediği akşam yemeğinde bir araya getirdi. Kent Ormanında bulunan restoranda verilen yemekte
konuşan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, seçim sürecinde fedakarca çalışan tüm teşkilat
mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başladı. Dengiz, "Türkiye daha demokratik bir yapıya
kavuşması ve dönüm noktası sayılabilecek bir referandumda hem ülkemizin ileri demokrasiye geçmesi
istikrarını ve kalkınmasını sürdürebilmesi için büyük önem taşıyan 12 Haziran seçimlerinin görev ve
sorumluluklarını aldık. Şükürler olsun ki her iki sınavdan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Đl
teşkilatımızla ilçe teşkilatlarımıza belde teşkilatlarımıza Kadın ve gençlik kollarımıza mahalle
temsilcilerimiz ve teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Seçimleri kazanmakla her şeyi
bitirmiş değiliz. Aksine yeni bir başlangıç yaptığımızın daha büyük görev ve sorumluluklar
üstlendiğimizin, daha büyük bir yükün altına girdiğimizin farkında olmalıyız. bizim açımızdan seçim
sonuçlarının anlam kazanabilmesi için daha çok çalışmalı, hizmet üretmeli, kafa yormalı ve daha
büyük işlerin altına imza atmalıyız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"AK Parti Kayseri teşkilatı mensupları olarak sizleri ailelerinizle, çocuklarınızla beraber tebrik
ediyorum. Seçim sürecinde gerçekten çok fedakarca çalışıldı, çok yoruldunuz ama 12 Haziran
akşamında sonuçların açıklanmasıyla beraber hepimizin yorgunluğu çıktı. Bizler tüm insanlarımızla
birlik beraberlik içerisinde olduk ve bunu Kayseri'de çok fazla hissettik. AK Parti olarak her zaman
olduğu gibi toplumun her kesimini kucaklayacağız. Bu seçimlerde gördük ki her iki seçmenimizden bir
tanesi AK Parti dedi. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri daha iyi anlatabildiğimiz takdirde
insanlarımızın AK Parti'ye teveccühlerinin daha da artacağını hep birlikte göreceğiz."
Konuşmaların ardından 24. dönem milletvekilleri AK Parti logolu pastayı kesti.
ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ:
- “BU ÜLKEYĐ AK PARTĐ YÖNETECEK”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 12 Haziran seçimlerinin ardından gittiği ilçe teşkilatları
ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Yeni dönemde muhalefetinde ülke yararına tavsiyelerde bulunmasını
istiyoruz. Bu ülkeyi AK Parti yönetecek, ancak sivil toplum örgütleri ile uzlaşı içerisinde yeni bir
anayasa hazırlayacağız” dedi.
3 gün süren teşekkür ziyaretlerinde 1'inci gün Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Tomarza Đncesu ilçe
teşkilatları ziyaret edildi. 2'nci gün ise AK Parti Bünyan, Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan, Felahiye, Hacılar
ve Talas ilçe teşkilatları ziyaret edilerek teşekkür edildi. Teşekkür ziyaretlerine AK Parti Đl Başkanı
Ömer Dengiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK
Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Prof Dr. Pelin
Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya ve Dr. Đsmail Tamer'in yanı sıra AK Parti milletvekili adayı Mehmet
Adıgüzel'de katıldı.
Đlk olarak Bünyan ilçesine giden AK Parti heyeti, burada teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Burada bir
konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti'nin başarılı bir seçim
sürecinden geçtiğini belirterek, hedeflerini yüksek tutmaları gerektiğini söyledi. Yıldız, "Yakalanan bu
başarının bundan sonra artarak devam etmesi ve tüm ilçelerimizde hedefin il genelinde alınan yüzde

65 olması gerekir. Đl teşkilatımızın hedefi ise referandum da alınan yüzde 73'lük oy oranını yakalamak
olacaktır. AK Parti getirdiği hizmetlerle tüm yurtta yaptığı çalışmalarla, başka partilere oy veren
vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya çalışacaktır. AK Parti her zaman yapabileceği işlerin sözünü
vermeye gayret etmiştir. Yeni dönemde muhalefetinde ülke yararına tavsiyelerde bulunmasını
istiyoruz. Bu ülkeyi AK Parti yönetecek ancak sivil toplum örgütleri ile uzlaşı içerisinde yeni bir
Anayasa hazırlayacağız. Bu çalışmada herkesin katkısı olması gerekir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise 12 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 50'lik oy oranını
ve muhalefet partilerinin tutumunu değerlendirdi. Elitaş, "Türk milletinin yüzde 50'sinin gördüğü, AK
Parti teşkilatlarının hepsinin bildiği ve inandığı bir sonuca ulaştık. Şimdi muhalefet partileri bu sonucu
değerlendiriyorlar. Geçmişte AK Parti'ye oy veren yüzde 47'lik kesimi bidon kafalı, göbeğini kaşıyan
adam insanlar diye tanımladılar. 12 Haziran'da aldığımız yüzde 50 oranındaki oy oranını
anlayamadılar, hazmedemediler ve çözemediler. Bazıları kimyasını bozdum, şifresini çözdüm dedi
ama kendi kimyasının şifrelerini çözemeyen o kişi Türk milletinin şifrelerin çözmeye çalıştı ancak
anlayamadı" şeklinde konuştu.
AK Parti ilçe teşkilatlarına yapılan teşekkür ziyaretleri, 3’üncü gününde Sarız ve Pınarbaşı ilçeleriyle
son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10024
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Cumhurbaşkanı Gül de katılıyor
Kayserililer Brunch'ı 26 Haziran 2011 Pazar günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Erciyes'te
gerçekleştirilecek.
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Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 'Kayserililer Brunch'ı, 26 Haziran 2011 Pazar günü
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Erciyes'te gerçekleştirilecek.
Her yıl birçok Kayseriliyi bir araya getirilen 'Kayserililer Brunch'ı bu yıl ilk defa Kayseri'de
düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, 26 Haziran 2011 Pazar günü saat
11.00'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Erciyes'te gerçekleştirilecek. Đstanbul, Ankara,
Đzmir gibi birçok farklı şehirlerde yaşayan Kayserilerin buluşacağı bruncha, yaklaşık 600 civarında
Kayserilinin katılımı bekleniyor.
Aynı gün, Kayseri'nin dördüncü üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi'nin de temel atma töreni
gerçekleştirilecek. Malatya Yolu 14'üncü kilometrede Mimarsinan OSB karşısında kurulacak olan
üniversitenin temel atma töreni saat 17.00'de başlayacak. Törende, başta üniversiteye adını veren
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere, 'Kayserililer Brunch'ına katılacak bürokratlar, işadamları ve
çok sayıda davetli hazır bulunacak.
Tüm Kayseri halkının da davetli olduğu temel atma töreni için saat 15.00'dan itibaren Cumhuriyet
Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10025
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Üzerine televizyon düştü
Kayseri'de üzerine televizyon düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizleri
geçirdi.
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Kayseri'de üzerine televizyon düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuğun anne ve babası hastanede sinir
krizleri geçirdi.
Kocatepe mahallesi, Kurtuluş apartmanındaki evlerinin oturma odasında oynayan 3 yaşındaki F.N.P.,
sehpadan tutunarak televizyonun düğmelerine basmaya çalıştı. Bu sırada 55 ekran televizyon
F.N.P.'nin üzerine devrildi. Anne Hatice P. üzerine düşen televizyondan kurtaran kızını hemen
yakındaki semt polikliniğine götürdü. Đl müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırılan F.N.P.'nin anne ve babası burada sinir krizleri geçirdi. Sağ gözü şişen ve
morluk oluşan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10026
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Bir turu 5 TL
Havaların ısınmasıyla birlikte Mimarsinan Parkı içinde bulunan havuzda su bisikleti sezonu açıldı.
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Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar serin yerleri tercih ederken Mimarsinan Parkı içinde bulunan
havuzda su bisikleti sezonu açıldı.Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı şu
günlerde, parklar ve mesire alanları dolup taşıyor. Vatandaşların birçoğu çam ağaçları ve bina
gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, bazıları da Mimarsinan parkı içinde bulunan gölde su bisikleti
ile tur atmayı tercih etti.Đşletmeciler, sezonun açılması ile birlikte su bisikleti ile tur atmak isteyenlerin
çoğaldığını belirterek, “Su bisikleti ile tur atma keyfi 4 TL ve 5 TL arasında değişiyor. Günlük ise
yaklaşık 60 kişi bu keyfi yaşamak için geliyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10027
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Uyarıya 'uyan' yok!
Kayseri'de, vatandaşların hayatını korumak için konulan uyarı levhalarına aldırış etmeyenler dikkat çekiyor.
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Kayseri'de, vatandaşların hayatını korumak için konulan uyarı levhalarına aldırış etmeyenler dikkat
çekiyor.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan Kayseray hattında bulunan bariyerlere yetkililer tarafından
konulan uyarı levhaları adeta süs olarak kaldı. Kırmızı levhanın içine büyük puntolarla yazılı bulunan
'Sayın yayalar can güvenliğiniz için lütfen 50 metre ilerideki yaya geçidini kullanın' uyarısına kimse
aldırış etmedi.
Güvenli yaya geçidini kullanmak yerine hayatlarını tehlikeye atarak bariyerlerden atlayan vatandaşların
sorumsuzluğu dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10028
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Emlak vergisinde rapor çilesine son!
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği&#8221; ile özürlülerin emlâk vergisinde sıfır vergi uygulamasından
yararlanabilmelerine yönelik esaslar yeniden düzenlendi.
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Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığına özürlü vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetler
neticesinde Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 03.06.2011 tarihli ve 57 Seri No’lu “Emlak Vergisi Kanunu
Genel Tebliği” ile özürlülerin emlâk vergisinde sıfır vergi uygulamasından yararlanabilmelerine yönelik
esaslar yeniden düzenlendi.
200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni olan özürlüler, halen bina vergisi muafiyetinden
yararlanabilmekte olmasına rağmen belediyelerin farklı uygulamaları ile karşılaşılabilmekte idi. Yeni
düzenleme ile uygulamaya standart getirilmiş olup özürlü kişilerin sağlık kurulu raporlarında “süreklidir”
ibaresi bulunması durumunda her yıl bu raporun tekrar istenmesi engellenmiş ve özürlü kimlik kartının
da kabul edilmesi sağlanmıştır. Bu durumdaki özürlü vatandaşların meskeninin bulunduğu belediyeye
bir kez dilekçe ile müracaat ederek bu belgeleri vermeleri yeterli olacak ve her yıl bu işlemleri
tekrarlamaya gerek kalmayacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın 3.6.2011 tarihli 57 Seri Numaralı Tebliği ile özürlü kimlik kartı sahibi mükellefler,
özürlü kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve bu Tebliğ ekinde yer alan “Tek
Meskeni Olan (Đntifa Hakkına Sahip olanlar Dahil) Özürlülere Ait Đndirimli Bina Vergisi Formu” ekine
özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından
yararlandırılacaklardır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden
alınmış olan sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir.
Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini
belediye görevlisine ibraz etmek ve bu tebliğ ekindeki “Tek Meskeni Olan (Đntifa Hakkına Sahip Olanlar
Dahil) Özürlülere Ait Đndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun fotokopisini ekleyerek indirimli bina
vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, ilk başvurudan sonra özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl
yeniden verilmesi gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulamasına
devam edilecektir.
Haber :Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10029
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Saat: 11-16 arası dışarı çıkmayın
Yazın aşırı sıcaklarda tansiyon ve kalp hastalarının öğle sıcaklarında, hatta saat 11.00 ile 16.00 arası sokağa
çıkmamaları uygundur.
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Kayseri’de özel bir hastanede kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Muzaffer Yılmaz,
hipertansiyonun kalp krizini tetikleyen en önemli nedenlerden birisi olduğunu ifade etti.
Hipertansiyon hastalığının tanımını yapan Uz. Dr. Muzaffer Yılmaz, kalpten atılan kanın damarlara
yaptığı basıncın normal değeri 120-80 olan sınırlar üzerine çıkması yani 14’ün üzerine çıkması
olduğunu belirtti. Tansiyon hastalarına yönelik bir takım açıklamada bulunan Yılmaz, “Tansiyon
ölçümü, hasta muayene ya da polikliniğe geldiği zaman 5-10 dakika dinlendirilerek, her iki kolun
ölçülmesi gerekir. Daha net bir sonuç çıkarabilmek için hipertansiyondan şüphelenmişsek şayet, bu tür
hastaları 24 saat kan basıncını takibe alarak daha net bir sonuç alınır. Hipertansiyon hastalığı kalp
krizini tetikleyen en önemli nedenlerden birisidir” dedi.
Hipertansiyon hastalığının tedavi edilmezse bazı organlara zarar vereceğini söyleyen Yılmaz, “Kalp,
beyin, böbrek, göz gibi organlar üzerinde direk olarak etkisi vardır. Yani ilk aşamada hasta bunun
farkına varamayabilir. Hiçbir şey yapmadığını zannederken, durum öyle değildir. Zaman içerisinde
hedef organı dediğimiz bu 4 organ üzerinde çok olumsuz sonuçlara, hatta ölümlere gidecek kadar kötü
sonuçlar doğurabilir. Tansiyonun normal ideal değeri yaşa göre değişmez. Normal sınırı, 12-8 yani
120-80’dir. 13 ve 14 yaş üzerindekiler mutlak tedavi gerektirir” diye konuştu.
Spor yapan kişilerde hipertansiyon riskinin daha az olduğunu söyleyen Yılmaz, “Spor yapan kişilerde
tansiyon, kan basıncı daha dengelidir. Bu dolaşım sistemini, kalp ve damar sistemini spor çok olumlu
etkilediği için tansiyon olan hastalarda bu tür sportif faaliyetler iyi gelir” dedi.
Düzensiz beslenmenin tansiyon hastalığını olumsuz etkilediğini ifade eden Yılmaz, tansiyon
hastalarının sağlıklı ve düzenli beslenmesi gerektiğini söyleyerek, hipertansiyon hastalarının mümkün
olduğu kadar kilo aldırmayacak şekilde diyetle beslenmelerini, spor yapmalarını ve tuzu mutlaka
kısıtlamaları gerektiğini bildirdi.

Kardiyolog Yılmaz, son olarak yaz aylarının aşırı sıcaklarında tansiyon hastalarına uyarılarda
bulunarak, “Yazın aşırı sıcaklarda tansiyon ve kalp hastalarının öğle sıcaklarında, hatta saat 11.00 ile
16.00 arası sokağa çıkmamaları uygundur, çünkü bunlarda elektrolit kaybı olur. Buna bağlı olarak tuz
kaybı olur. Beyin kanamaları, kalp krizlerinde aşırı artmalar yaz sıcaklıklarında meydana gelir. Bu tür
hastaların sokağa çıkmaları uygun olmaz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10030
Erişim Tarihi: 24.06.2011

Türkiye'de %11.9, Kayseri'de % 14.1
TÜĐK işsizlik rakamlarını il bazında açıkladı. Türkiye genelinde % 11.9 olan işsizlik oranı Kayseri'de % 14.1 olarak
gerçekleşti.
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Türkiye Đstatistik Kurumu il il işsizlik rakamlarını açıkladı.2010 yılında Türkiye genelinde
işsizlik oranı yüzde 11.9 olarak belirlendi.Đşsizlik oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla, Adana
(yüzde 19,1), Hakkari (yüzde 17,4) ve Van (yüzde 17,2) oldu. Başka bir deyişle Adana'da yaklaşık beş
kişiden biri işsiz. Đşsizlik oranının en düşük olduğu iller ise, Bayburt (yüzde 4,7), Artvin (yüzde 5,7) ve
Gümüşhane (yüzde 5,8) olarak belirlendi.
EN YÜKSEK ĐSTĐHDAM KUZEYDE
2010 yılında Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 43 oldu.Đstihdam oranının en yüksek olduğu iller
Rize (yüzde 58,1), Artvin (yüzde 57,3) ve Gümüşhane (yüzde 55,4) olurken, istihdam oranının en üşük
olduğu iller Diyarbakır (yüzde 27,5), Siirt (yüzde 29,1) ve Şanlıurfa (yüzde 31,1) olarak sıralandı.
ĐŞGÜCÜNE KATILIM DOĞUDA DÜŞÜK
Türkiye genelinde yüzde 48,8 olan işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu iller Rize (yüzde 61,8),
Artvin (yüzde 60,8) ve Burdur (yüzde 59,1) oldu. Đşgücüne katılım oranının en düşük olduğu iller ise
Diyarbakır (yüzde 31,8), Siirt (yüzde 33,3) ve Şanlıurfa (yüzde 35,5). Đstihdam oranının düşük olduğu
yerler aynı zamanda işgücüne katılma oranının da düşük olduğu yerler olarak dikkati çekti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10031
Erişim Tarihi: 27.06.2011

HANGĐ ĐLDE, ĐŞSĐZLĐK NE KADAR?

Kayseri'de ilk defa yapılacak!
Görme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası 10-16 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek.
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Spor organizasyonlarının merkezi konumundaki Türkiye, bir büyük şampiyonaya daha ev sahipliği
yapacak. Görme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası 10-16 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de
Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü'nün atletizm tesislerinde düzenlenecek. Şampiyonaya 17 ülkeden 250
civarında sporcunun katılacağı belirtildi.
Görme Engelliler Avrupa Atletizm şampiyonası 10-16 temmuz tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.
Son yıllarda farklı branşlarda Avrupa, dünya şampiyonaları ile grand-prıx turnuvalarının merkezi
konumuna gelen Türkiye, bir büyük şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak*17 ülkeye mensup 250
sporcunun katılımıyla yapılacak olan Görme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 19
sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi yapacak. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda 16 erkek,
3 bayan sporcuyla yer alacağı
belirtildi.
"ĐLKĐ GERÇEKLEŞTĐRECEĞĐZ"
Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Oktay Aktaş, Kayseri'de ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'nın
düzenleneceğini belirterek, Türkiye olarak ilk beş takım içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi.
Gerek organizasyon gerek sportif sonuçlar açısından iki büyük başarıyı hedeflediklerini ve bunları
gerçekleştireceklerine tüm kalbiyle inandığını belirten Aktaş, "Bir önceki şampiyonada 1 madalya
kazandık. Kayseri'de hedefimiz 3-4 madalya kazanmak. Bunların rengi konusunda kesin bir şey
söyleyemem ancak sporcularımız bu defa Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarıla imza atacak" diye
konuştu.
Aktaş, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Rusya, Ukrayna, Almanya, Portekiz ve Đngiltere ile ilk beş için
mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.
FUTBOLCULAR GĐDĐYOR
Bu arada görme Engelli Futbol Milli Takımımız ise Danimarka'ya gidiyor. Danimarka'da 26 Haziran-10
Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin hedefinin
şampiyonluk olduğu belirtildi.
Federasyon Başkanı Oktay Aktaş, milli takımın şampiyonaya için Pazar günü bu ülkeye gideceğini
belirterek, Danimarka'da tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Çok kaliteli futbolculardan
kurulu bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Aktaş, geçmiş yıllarda yaşadıkları şanssızlıkları bu defa
Danimarka'da şampiyon olarak bertaraf edeceklerini söyledi.
BĐR BÜYÜK ŞAMPĐYONA DAHA
Bu arada 2012 yılında Görme Engelliler dünya Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağı belirtildi.
Başkan Aktaş, bu büyük şampiyonanın Türkiye'ye alınması için çaba sarf ettiklerini ve uluslar arası
federasyonun ise bu taleplerini geri çevirmediğini belirterek, şampiyonaya 16 ülkenin katılacağını
söyledi.
Ankara'da Ankaragücü'nün Saray Tesisleri'nde yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası için 5
Temmuz'da uluslar arası federasyondan bir heyetin gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Aktaş,
şampiyonanın 6 ayrı sahada yapılacağını ve bunun için Ankaragücü'nün tesislerine tercih ettiklerini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10032
Erişim Tarihi: 27.06.2011

444 ile başlayan numaralara dikkat
Đnternet Birliği Komisyon Başkanı Hakan Topuzoğlu, 444 ile başlayan numaraların artık paralı olduğunu belirterek
vatandaşları uyardı.
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Tüm Đnternet Evleri Derneği (TĐEV) Đnternet Birliği Komisyon Başkanı Hakan Topuzoğlu, 444 ile
başlayan numaraların artık paralı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
TĐEV Đnternet Birliği Komisyon Başkanı Hakan Topuzoğlu, 444 ile başlayan numaraların artık paralı
olduğunu belirterek, ancak bu konuda tüketicilerin haberdar edilmediğini savundu. Topuzoğlu,
"Farkında olmadan bir ürün almış olabileceğinizi unutmayın. Her ne kadar, 'Yazılı, görsel, telefon ve
elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde tüketici, 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Sanayi Bakanlığı'nın
yönetmeliğine göre; satıcı
veya sağlayıcının tüketiciyi bilgilendirmediği ve bilgilendirmeyi teyit etmediği durumlarda, cayma hakkı
süresi 3 ay olacak' gerçeği olsa da, satıcılar bu gerçeği saklamaya veya tüketicinin işini zorlaştırmaya
çalışacaklardır. Sanal numara uygulamasıyla, sizi arayan numara bilindik bir firmanın çağrı merkezi
numarası gibi gözükebilir. Aslında, satış başına prim alan şirketin çalışanları tarafından arandığınızı
sakın unutmayın" dedi.
"Sizi daha ucuz internet servis sağlayıcıya geçirelim ya da tarifenizi değiştirelim gibi tekliflere 'tamam'
derken 2 kere düşünün" diyen Topuzoğlu, "Bunu yapmazsanız çok büyük cezalarla karşı karşıya
kalabilirsiniz. Örneğin, bir servis sağlayıcıda 2 yıllık sözleşmeniz varken, siz bunu feshederek başka
bir servis sağlayıcıya geçtiğinizde taksitli aldığınız cihazın ücretini, cezayı peşin ödeyeceğiniz için 2 bin
TL'yi aşkın cezayla karşılaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10033
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Takla atıp karşı şeride fırladı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, karşı şeride fırlayıp başka otomobille çarpıştı.
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Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, karşı şeride fırlayıp başka
otomobille çarpıştı. Ters dönen otomobilde sürücü ile arkadaşı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erciyes caddesi Hisarcık yolunda yaşandı. M.K. yönetimindeki 38 SE 513
plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride fırladı.
Şehir merkezi istikametine gelen M.G. idaresindeki 34 NA 700 plakalı otomobile çarparak duran araçta
sürücü M.K. ile arkadaşı M.Ş.L. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi
Gevher Nesibe Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemesinin ardından ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken,
itfaiyenin temizleme çalışmalarının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10034
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Sarıoğlan'da kaza:1 ölü
Pınarbaşı ile Sarıoğlan ilçelerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi
yaşamını yitirirken 6 kişi de yaralandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 156
: 24 Haziran 2011 14:06

Kayseri'nin Pınarbaşı ile Sarıoğlan ilçelerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi
de yaralandı. Đlk kaza, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik kasabasında akşam saatlerinde yaşandı. N.K. (33)
yönetimindeki 38 ZA 152 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol
kenarında bulunan ağaca çarptı. Sürücü N.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Ü.B.
(24), H.A. (31) yaralandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralıların tedavilerinin
sürdüğü öğrenildi. Diğer kaza ise Pınarbaşı-Malatya karayolunun 45. kilometresi Karahalka köyü
yakınlarında yaşandı. Đ.B.'nin (44) kullandığı 44 AR 967 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon
hâkimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada Đ.B. ile eşi A.B. (41) ve çocukları T.S.B.
(14), T.O.B., (8) yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10035
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Çin Kültürünü yaşa
''Çin Kültürünü Yaşa'' yaz kampı bu yıl 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında da gerçekleştirilecek.
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Huawei Türkiye, ODTÜ’de

“Çin Kültürünü Yaşa” kampı düzenliyor
Bu yıl ikincisi Ankara’da düzenlenen ve Çin kültürünü tanıtmayı amaçlayan bir haftalık kampa, 10-15
yaş grubundaki 24 çocuk katılacak.
Sektöründe bir dünya lideri olarak, hayatı zenginleştiren iletişim ürünleri ve çözümleri sunan Huawei
Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen “Çin Kültürünü Yaşa” yaz kampı bu yıl 26 Haziran-2 Temmuz
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.
Huawei sponsorluğunda ilki geçen yıl Đstanbul Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü’nde yapılan
yaz kampı, bu yıl Ankara ODTÜ Konfüçyüs Enstitüsü’nde düzenleniyor. Kampa katılacak 10-15 yaş
arasındaki 24 çocuk, bu yedi gün boyunca Çince öğrenecek; Çin Savaş Sanatları, Çin mantısı yapımı
ve çubuk kullanarak yemek yeme gibi Çin kültürüne özgü ritüelleri tanıyacak. Çin yazı sanatı ve resmi,
kâğıt kesme, Çin düğümleri dersi de alacak katılımcılar, ayrıca Çin çay seremonisiyle tanışacaklar.
Tarihi, festivalleri filmleri ve müziği ile Çin kültürünü öğrenecek.
“Çin Kültürünü Yaşa yaz kampı kapsamında gençlerimize şirket merkezimizin bulunduğu Çin’in
kültürel yapısını tanıtmayı istiyoruz” diyerek hedeflerini özetleyen Huawei Türkiye Đnsan Kaynakları
Müdürü Hakan Tat, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu yaz kampı için Konfüçyüs Enstitüsü’yle işbirliği yaparak Çin ve Türkiye arasındaki kültürel köprüye
katkıda bulunmayı amaçladık. Bu kampın hem katılımcı gençlerimize yeni bilgi ve beceriler
kazandıracağına, hem de gelecekteki kariyer planlarına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Uzakdoğu,
iş fırsatları açısından büyük bir potansiyele sahip...”
Huawei Türkiye ile ODTÜ sürekli Eğitim Merkezi, HCDA (Huawei Certified Datacom Associate) ve
HCDP (Huawei Certified Datacom Professional) eğitimleri vermek üzere bir prensip anlaşması
yaptılar. ODTÜ öğrencilerinin yararlanabileceği eğitimlere Eylül ayında başlanması planlanıyor.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10036
Erişim Tarihi: 27.06.2011

THY dergisine Kayseri'yi yazdık
Genel Yayın Yönetmenimiz Bayram Coşkun'un Anadolujet Magazin dergisinde yayınlanan ve Kayseri'yi anlattığı
yazı
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Heybetli ve bir o kadar da yakışıklı Erciyes Dağı’nın
mührünü vurduğu Kayseri tam bir Selçuklu şehri. Hunat Camii, Camii Kebir, Gevher Nesibe
Darüşşifası, Seyyid Burhaneddin Türbesi Kayseri’deki Selçuklu imzalarından sadece birkaçı. Kayseri
şehir merkezinde Osmanlı dönemine ait önemli bir eserin olmaması ise dikkat çekici.
Bunun yanı sıra kent merkezinin ana silüetini oluşturan figürler arasında bulunan Bürüngüz Camii,
saat kulesi ve Atatürk Heykeli Cumhuriyet döneminin eserlerinden.
TARĐHĐ KORUYAN KENT
Tarihi dokunun korunup modern yaşama adapte edildiği nadir kentlerden biri Kayseri. Bu durumun en
güzel örneklerinden biri de kapalı çarşı. Yalnız bu çarşı diğer çarşılara pek benzemez. Zira üstün ticari
zekâya sahip Kayseri esnafı burada size mutlaka bir şey satacaktır.
Ne ararsanız bulabileceğiniz çarşının en dikkat çekici bölümlerinden biri kaybolmaya yüz tutan
mesleklerden olan yüncülere ayrılmış.Aslında bu durum tüm çarşı için geçerli. Zira büyük şehirlerde

olduğu gibi Kayseri’de birbiri ardına açılan alışveriş merkezleri kapalı çarşı esnafını da etkiledi. Tarihin
kent merkezini şekillendirdiği Kayseri de sosyal yaşam da hareketli. Erciyes kış turizminin ana
merkezlerinden biri olurken kent son yatırımlarla birlikte sportif faaliyetlerin de vazgeçilmez adresi
oldu. Bu anlamda Kadir Has Stadı ve Spor Kompleksi’nin önemi çok büyük. Başta futbol, basketbol ve
voleybol olmak üzere birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan bu tesisler hem
Kayseri’nin hem de Türkiye’nin yüz akı durumunda. Türkiye’nin en modern statlarından birine sahip
olan Kayseri halkının sportif anlamda en büyük beklentisi ise son yıllarda büyük bir atılım yapan
Kayserispor’un şampiyonluğu. Kayseri’de, kent merkezi kadar ilçelerde de görülmeye değer yerler
bulunuyor. Đşte bir kaç örnek.
SARIGÖL VE YILKILAR
Kayseri’nin bilinmeyen gizemli doğası keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle bahar aylarında ve yazın
başlangıcında doğa tüm hazinelerini cömertçe sergiliyor. Erciyes eteklerindeki 2325 rakımlı ve 130 bin
metrekare alana sahip Sarıgöl endemik türler barındıran bir doğa harikası.
Dağların arasında kar ve yağmur sularıyla oluşan bir krater gölü olan Sarıgöl’ün derinliği ise pek fazla
değil. Önemli bir bölümü sazlık olan gölün en derin yeri 3 metreyi geçmiyor. Tabanı balçıkla kaplı göl
bölgenin hayat kaynağı; koyun sürülerinin su deposu. Yabani atları yani yılkı atlarını da unutmamak
lazım. Erciyes’in Sarıgöl Yaylası’nda yaşayan yılkı atları, soğuk hava şartlarına dayanıklılıkları ile
biliniyor. Kış aylarında kar altında kalan arazide yaşayan yılkı atları, ayakları ile kazdıkları kar
örtüsünün altında buldukları otları yiyerek besleniyor. Ancak ne yazık ki yılkı atlarının nesli tehlikede.
KARAMUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bir Bağdat seferinde 1659-1660 yıllarında o zaman bataklık halinde
bulunan Đncesu Deresi’nin kenarına ordugâhını kurdurur. Söylentiye göre o gece rüyasında kendisine
bu ıssız yörenin ihyası emredilir. Bu suretle Kara Mustafa Paşa 1661’de halen de mevcut bulunan
Cami-i Kebir, Kervansaray, Hamam ve iki sıradan oluşan çarşı ve çeşmeleri inşa ettirmiş. Faruk Nafiz
Çamlıbel ünlü Han Duvarları şiirini burada yazmış. Şiirde Đncesu satırlarla anlatılıyor: “Uzun bir
yolculuktan sonra Đncesu’daydık, Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.”
YAHYALI ŞELALESĐ
Dünyanın en yüksek şelalelerinden biri olan Yahyalı Kapuzbaşı Şelalesi, görenleri adeta büyülüyor.
Đrtifa akışı itibari ile Uganda’da bulunan Victoria Çağlayanı hariç, ABD’de bulunan Niagara’dan 55
metre daha büyük olan Kapuzbaşı Şelalesi, ziyaretçilerini yazın sıcaklığında buz gibi çağlayan
sularının serinliği ile karşılıyor. Ayrıca ilçeye yedi kilometre uzaklıktaki Derebağ Kesteliç Şelalesi de
görenleri büyüleyecek derecede bir görkeme sahip.
KAYSERĐ’NĐN KALESĐ, ERCĐYES DAĞI
Kayseri’den söz açınca kalesinden bahsetmemek elde değil. Anadolu’daki örneklerinin aksine
yüksekçe bir mevki yerine düzlük bir alana kurulmuş olan kale, Kayseri kent merkezini şekillendiren en
önemli figür durumunda. Kayseri Kalesi etrafındaki Bürüngüz Camii, Atatürk Heykeli, saat kulesi ve
Erciyes Dağı’nın silüetiyle muhteşem bir kompozisyon oluşturuyor. Anadolu’nun en görkemli
dağlarından Erciyes, antik çağların kutsal ve efsanelere konu olan bir yüce dağıdır. Öte yandan
dışarıdan bakıldığında Kayseri’ye şekil veren kale yakın zamana kadar kentin aynı zamanda ticaret
merkezlerindendi. Zamanla kale içindeki dükkânlar yıkıldı, esnaf başka bir noktaya nakledildi.
HALI VE BÜNYAN
Türkiye’de halı denilince akla ilk gelen yerlerden biri Kayseri’nin Bünyan ilçesi. Bünyan el dokuma
halıların en güzel ve en özel örneklerinin üretildiği yer. Bünyanlı bayanlar yıllarca Türk Đslam kültürünü
ilmik ilmik halıya aktardı. Ancak asırlık gelenek teknolojiye yenilmek üzere. Fabrika üretimi Uzak
Doğu’dan ithal halılar başta Bünyan olmak üzere tüm Türkiye’de el halıcılığına ağır bir darbe vurdu.
KAYSERĐ’DEN LEZZETLER
Kayseri genel özellikleriyle böyle. Peki burada ne yenilir, ne içilir? Kayseri denince akla ilk gelenler
elbette ki mantı ve pastırma. Bunlara Develi cıvıklısını ve son dönemlerin gözdesi gılaburuyu da
eklemek mümkün. Ünü ülke çapında olan mantı hakkında Kayseri dışında bazı söylentiler de üretilmiş.
Mesela iyi mantının bir kaşığa 40 tane sığacak kadar küçük taneli olması gerektiği düşünülür. Mantının
onlarca çeşidi mevcut. Kayseri’nin neresine giderseniz gidin sofrada bulacağınız her mantı, diğerinden
farklı olacaktır.
VE PASTIRMA

Sucukla birlikte adeta ikiz kardeş olan pastırmanın patenti Kayseri’ye ait. Sucuk konusundaki tekel
olma özelliğini kaybeden Kayseri, pastırma da ise hâlâ açık ara lider. Pastırmanın kökeni Orta Asya’ya
uzanıyor. Orta Asya’dan batıya akın eden Türk süvarilerinin eyerlerinin çantalarını dolduran tuzlu, kuru
ve dumanlı et konservesi, Anadolu’ya gelerek yerleşen Oğuz Türklerinde pastırmacılığın bulunması ile
günümüze kadar ulaşan en önemli damak tatlarından biri oldu. Zengin kültürü ve tarihi varlıkları, doğa
harikası şelaleleri ve şüphesiz Erciyes Dağı ile Kayseri Anadolu’nun hazinelerinden biri.
SARIGÖL EFSANESĐ
Bir rivayete göre Sarıgöl’ün olduğu yerden ipek yolu geçmektedir. Bu gölün yüzeyi kışın donmaktadır.
Donan göl yüzeyinden Roma imparatoruna ait altın yüklü kervan geçmektedir. Kervanın ağırlığına
dayanamayan göl yüzeyi kırılır ve kervan göle batar. Suya gömülen sarı has altınlar göle sarı bir renk
verir. Đşte bundan dolayı bu göle Sarıgöl denir.
KABAK ÇĐÇEĞĐ DOLMASI
Kayseri’in yemek kültürünün en özel örneklerinden biri de kabak çiçeği dolması. Kabak sebzesi belli
bir olgunluğa geldikten sonra tevef denilen kısmından çiçek açar. Sarı renkteki bu çiçekler sabahları
açılır öğleye doğru söner. Đncesu ve Kızılören civarında yaygın olarak bilinen kabak çiçeği, biber
dolması gibi doldurularak sofraları süsler.
KAYSERĐ PASTIRMASI
Ünlü gezgin Evliya Çelebi 17. yüzyılda Kayseri’den şu şekilde söz etmektedir:
“Makulat ve imalâtı has beyaz ekmeği, lavaşa yufkası, katmerli böreği, lahm-ı kadit namı ile şöhret
bulan kimyonlu sığır pastırması ve miskli et sucuğu bir tarafta yoktur.”
(Evliya Çelebi, 1970).
http://www.anadolujet.com/aj-TR/anadolujet-magazin/2011/haziran/makaleler/sezarlarin-kentikayseri.aspx
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10037
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Erciyesspor'da 3 imza birden
Kayseri Erciyesspor dış transferde daha önce anlaşma sağladığı 6 oyuncudan 3 ile sözleşme imzalandı.
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Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor dış transferde daha önce anlaşma sağladığı 6
oyuncudan 3 ile sözleşme imzalandı.
Hacı Boydak tesislerinde basın sözcüsü Şadi Büyükkeçeçi'nin de katılımı ile gerçekleşen imza
töreninde Bolspor'dan kaleci Ferhat Odabaşı, TKĐ Tavşanlı Linyitspor'dan Cemil Adıcan ve
Gaziantepspor'dan anlaşma sağladığı Özcan Polat ile resmi sözleşme imzaladı.
Kayseri Erciyesspor basın sözcüsü Şadi Büşükkeçeci yaptığı açıklamada "Daha önce anlaşma
sağladığımız 6 oyuncudan 3 ile resmi sözleşme imzaladık. Dış transferde 6, iç transferde ise 7
oyuncumuz ile anlaşma sağladık. 13 Temmuz'da Bolu'da başlayacak olan kamp öncesinde transferi
tamamlamak istiyoruz. Kamp süreci boyunca A2 takımımızdan Đbrahim Erkek Sevinç, Emre Öztürk,
Emre Erol, Serkan Güçlü, Đsmail Bulut, Şenol Büyükçekiç, Ramazan Oğuç ve Mehmet Yaman kamp
sürecimiz boyunca takım ile birlikte
çalışacaklar" diye konuştu.
Boluspor'dan yeni transfer olan Ferhat Odabaşı, "Daha önce üç kez Bank Asya'da şampiyonluk
yaşadım. Aynı başarıyı bu kez de Kayseri Erciyesspor'da yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Cemil Adıcan ve Gaziantepspor'dan anlaşma sağlanan Özcan Polat ise Kayseri Erciyesspor'a
şampiyonluk yaşamak için geldiklerini söyledi.
Öte yandan diğer üç transfer Cemal Taşlı, Davut Babur e Hamit Kuluzuda ile önümüzde ki günlerde
sözleşme imzalanacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10038
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Miraç Kandiline doğru
28 Haziran Çarşamba gecesi Peygamberimizin Cenab-ı Hak'kın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen Miraç
gecesini idrak edeceğiz.
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Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, 28 Haziran Çarşamba gecesi Peygamberimizin Cenab-ı Hak'kın yüksek
huzuruna kabulü anlamına gelen Miraç gecesinin idrak edileceğini söyledi. Maraşlıgil, “Recep ayının
27'nci gecesinin tanık olduğu, miladi 619 yılında vuku bulan ve bu yıl 1392'nci yılını kutlayacağımız
'Büyük buluşma' Peygamber efendimizin müjdesi ile her müminin günde beş vakit namaz aracılığıyla
yaşadığı hikmetlerle dolu bir yolculuktur” dedi.
Maraşlıgil, yaklaşan Miraç gecesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Miraç, Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.)
ümmeti için Allah'a şirk koşmadan ölenlerin cennete gireceği, Bakara süresinin son iki ayeti ve günde
beş vakit namaz hediyesi verilmiştir. Miraç, Allah'ın sonsuzluğuna, büyüklüğüne ve birliğine sevgili
Peygamberimiz Allah katında en değerli bir kul olduğuna ve risaletine yapılan en görkemli şahitliktir.
Miraç'ı hatırlamak ve anmak için günde beş kez namazla kapısını çaldığımız Allah'ın sonsuz
merhametiyle arınmak ve yeniden ulaşma dileğidir. Kul namaz ve dua ile Allah karşısındaki acziyetini,
Allahın azamet ve kudretini ikrar ve itiraf etmektedir” diye konuştu.
Marşlıgil, “Bütün Đslam Alemi'nin Miraç Kandilini kutluyorum. Bu kandilin bütün Müslümanlara huzur ve
mutluluk getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” dedi.
Yaz Kur'an kursları ile ilgili de şu bilgileri verdi:
“Đl Müftülüğümüz ve tüm ilçe müftülüklerimiz Yaz Kur'an Kurslarıyla ilgili gerekli tüm çalışmaları
yapmışlardır. Geçen haftalarda tüm din görevlilerimiz ve bayan erkek Kur'an Kursu öğreticilerimiz bir
haftalık seminere alınmış, bu seminerde çocuklarımıza faydalı olabilmemiz için takip edeceğimiz
usuller ve eğitim metotları üzerinde bilgiler verilmiştir. Bu yıl Yaz Kursları tüm cami ve Kur'an
Kurslarında 27 Haziran günü başlayıp 26 Ağustos günü bitecektir. Müracaatlar devam etmekte olup,
veliler sadece bir dilekçe ve Đlköğretim 5'inci sınıfı geçtiğine dair okul yönetimince onaylanmış belgeyi
getirmeleri yeterlidir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10039
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Erciyes'te Gül hazırlığı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kayserililer Brunch öncesi hazırlıklar sürüyor.
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Erciyes'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kayserililer Brunch
öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 100 işçi, Kayserililer Brunch'ın yapılacağı sosyal tesiste adeta
arı gibi çalışıyor. Her yıl birçok Kayseriliyi bir araya getiren 'Kayserililer Brunch bu yıl ilk defa Kayseri
Erciyes Dağı'nda düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilecek
etkinlik öncesi Başkan Mehmet Özhaseki, görsel brifing düzenledi. 26 Haziran 2011 pazar günü saat
11.00'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Erciyes'te gerçekleştirilecek etkinliğe Đstanbul,
Ankara, Đzmir gibi birçok farklı şehirlerde yaşayan Kayserilerin buluşacağını söyleyen Başkan
Özhaseki, yaklaşık bin Kayseriliyi Erciyes Dağı'nda yapımı tamamlanma aşamasında olan sosyal
tesiste ağılacaklarını söyledi. Sosyal tesisin kısa sürede tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden
Başkan Özhaseki, 100 işçi ile ince çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Asıl amacın hemşehrilik
bağlarının güçlenmesi olduğuna vurgu yapan Başkan Özhaseki, "Yıllar öncesinde Kayseri'den ayrılan
hemşehrilerin, şehirle olan irtibatının yeniden kurulması adına önemli bir etkinlik. Brunch'tan sonra da
akşam üstü Cumhurbaşkanı adına kurulan Abdullah Gül Üniversitesi'nin temel atma törenini
düzenliyoruz" diye konuştu.
"BÜYÜKŞEHĐR OLARAK ELĐMĐZĐ DEĞĐL, TÜM VÜCUDUMUZU ORTAYA KOYDUK"
Erciyes Master Planı çerçevesinde yapımı devam eden inşaatları ve tesisler hakkında konuşan
Başkan Özhaseki, "Türkiye'de şuan konuşulan en önemli projelerden biri Kayseri Erciyes projesidir.
Biz Büyükşehir olarak çalışmalarda elimizi değil tüm vücudumuzu ortaya koyduk. Gecikmemek adına
üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bu yıl sonuna kadar bu bölgede harcayacağımız miktar 100
milyon doları bulacak" dedi. Erciyes Master Planı kapsamında otellerin yapılması safhası ile alakalı
çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Özhaseki, "Geçtiğimiz günlerde otel yaptıracak işadamları
ile bir araya geldik. Bu bölgenin cazip olduğunu söylediler. Birde bize, 'kağıtlar üzerinde çok proje
sunulur. Biz aslında küçük bir proje sanıyorduk ancak gördük ki dev bir projeymiş' diyerek otel
yaptırmak istediklerini ifade ettiler. Bunun ilk numunesi olarak dernek yönetimi olarak bir araya gelip
büyük bir otel yaptırmak istediklerini söylediler. Görüştüğümüz tanıştığımız tüm otel yatırımcıları,
Đstanbul ve Antalya civarındaki tüm meşhur otel sahipleri buraya otel yapmaya söz verdiler" şeklinde
konuştu.
"GÜNDE 25 BĐN KĐŞĐ KAYAK YAPABĐLĐYOR OLACAK"
Erciyes'in günde 25 bin kişinin kayak yapabileceği bir mekan olacağını kaydeden Başkan Özhaseki,
"Hızlı davranıyoruz, doğru iş ve planlamayla devam ediyoruz. Đnşallah Kayseri 2-3 sene sonra iyi bir
değer kazanmış olacak" dedi. Erciyes'e dağ yönetimini kuracaklarını söyleyen Başkan Özhaseki,
"Erciyes Dağı yönetimi olarak anonim şirketi kurulması yönünde teklifte bulunmuştuk ama Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şirketin kurulmasına müsaade etmiyor. Biz bu projeyi anlattığımızda
kabul ettiler bakanlar kurulundan çıktı şimdi Başbakan Erdoğan'ın imzasını bekliyoruz. Kapasitesi 35
bin kişi olacak bir yerde her türlü ihtiyacın giderilmesi anlamında Erciyes Dağı A.Ş. sıkıntıları çözecek.
Tabii bu şirket aynı zamanda işletmesini yaptığı gibi Erciyes'in yurt dışı ve içine pazarlama işini
üstlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10040
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Gül Erciyes'te sabah sporu yaptı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes'in Koç Dağı eteklerinde sabah sporu yaptı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 197
: 25 Haziran 2011 12:43

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili
Sadık Yakut, Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve kardeşi Macit Gül
ile birlikte Erciyes'in Koç Dağı eteklerinde sabah sporu yaptı.
Abdullah Gül Üniversitesi'nin açılışı ile 'Kayserililer Brunch' etkinliğine katılmak üzere dün gece 23.00
sıralarında Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün bağ evine
geçti. Burada anne ve babasıyla hasret gideren Gül, sabah saat 07.00 sularında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve kardeşi Macit Gül ile birlikte Koç Dağı eteklerinde sabah sporu
yaptı. Yaylaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Gül Kıranardı kent ormanlarına kadar yürürken,
korumalar gazetecilerin çekim yapmasına izin vermedi.
CUMHURBAŞKANI GÜL BOYDAK ORMANLARINDA
Abdullah Gül Üniversitesi'nin temel atma töreni ile 'Kayserililer Brunch' organizasyonuna katılmak
üzere Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Boydak Ormanı'nda protokol ile kahvaltı yaptı.
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın ev sahipliğinde verilen kahvaltıya;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanı sıra birçok protokol üyesi katıldı. Cumhurbaşkanı
Gül'ün, kahvaltının ardından OSB'deki bazı fabrikaları ziyaret edeceği öğrenildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Boydak Ormanı, ağaçlandırılmak üzere 49 yıllığına
Boydak Holding tarafından kiralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10041
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Hacı Boydak LYS'ye girdi
Bugün Edebiyat-Coğrafya sınavında ter döken Boydak, daha önce de liseyi dışarıdan tamamlamıştı.
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Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, LYS'ye girdi. Bugün Edebiyat-Coğrafya
sınavında ter döken Boydak, daha önce de liseyi dışarıdan tamamlamıştı. Ardından YGS'ye giren
Boydak, barajı geçmesiyle birlikte LYS'ye de girdi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik
Fakültesi'nde sınava giren Boydak, sınav çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boydak, iyi bir netice
beklediğini söyleyerek, "Paragraflar baya uzundu. Ondan dolayı sınavı son dakikasına kadar
değerlendirdik. Coğrafyada biraz zorlandım, ama edebiyat ve Türkçe biraz daha kolaydı. Đnşallah
istediğimiz gelir. Sınava giren tüm gençlerimize başarılar diliyoruz. Đnsan biraz uykudan fedakarlık
yaptığı zaman, biraz sosyal faaliyetlerden fedakarlık yaptığı zaman okumaya da fırsat buluyor, derse
de fırsat buluyor, her şeye fırsat buluyor. Gençlerin biraz daha gayret etmesini diliyorum" diye konuştu.
Boydak, sınav sonucunu heyecanla beklediğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10042
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Kayseri'de şüpheli ölüm
Organize Sanayi Bölgesi 6.cadde de seramik fabrikasında kaynak yapan K.D.'nin (25) fenalaşarak yere yığıldığı
öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 6.cadde de seramik fabrikasında kaynak yapan K.D.'nin
(25) fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.
Arkadaşlarının haber vermesi sonrasında olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında
K.D. Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye
çalışılan K.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.D.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan
otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10043
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Elektrik gideri %20 azalıyor!
Rüzgar türbini sayesinde elektrik gideri yüzde 20 azalıyor.
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Konut sektörü enerjisini rüzgardan alıyor

Yüksek katlı binaların çatısına ya da az katlı sitelerin bahçesine kurulan rüzgar türbini
sayesinde elektrik gideri yüzde 20 azalıyor. Yurtdışında oldukça yaygın olan sistem Türkiye’de
henüz birkaç konut projesinde uygulanıyor
Rüzgar enerjisi, sanayi ve turizm sektöründen sonra konut alanında da kullanılmaya başlandı. Yüksek
katlı binaların çatısına ya da az katlı sitelerin bahçesine kurulan rüzgar türbini sayesinde üretilen
elektrik, konutların enerji giderinde yüzde 20’lik tasarruf sağlıyor. Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbini
üreticisi SoyutWind’in Đş Geliştirme Müdürü Serhat Ay, “Yurtdışında oldukça yaygın olan rüzgardan
kendi elektriğini üretme işi Türkiye’de henüz birkaç konut projesinde uygulanıyor. Ancak mevzuatta
yapılacak yasal düzenlemeler sonrasında kendi elektriğini üreten sitelerin sayısı daha da artacak”
dedi.
4 yılda amorti ediyor
1000 hanenin yaşadığı bir sitenin tüm elektrik giderini karşılamak için 3 MW’lık rüzgar türbini kurmak
gerektiğini belirten Serhat Ay, “Ancak mevcut düzenlemeye göre 500 kW’ın üzerinde lisanssız kurulum
yapmak mümkün değil. Bu konuda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun(EPDK) gerekli çalışmayı
yapmasını bekliyoruz. Şuan için burada yapılması gereken 500 kW’lık bir türbin kurmaktır. Bu türbinle
100 hanenin elektrik ihtiyacı rahatlıkla giderilebilir. Geri kalanların ihtiyacı da şehir şebekesinden
karşılanır. Başka bir değişle sitenin toplam elektrik faturasında yüzde 20’lik bir tasarruf sağlanır” diye
konuştu.
500 kW’lık bir türbinin maliyetinin yaklaşık 800 bin dolar olduğunu belirten Ay, yatırımın kendini dört yıl
içinde amorti edeceğini anlattı.
Fabrika Ankara’da
Ankara Temelli’de bulunan fabrikalarında 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250 ve 500 kW’lık rüzgar
türbinlerinin üretimini yaptıklarını ifade eden Serhat Ay, “Fabrikamız 15 bin metrekare kapalı, 120 bin
metrekare açık alana sahip. Yılda 1,5 MW’lık 90 türbin üretme kapasitemiz var. Bu fabrikada rüzgar
türbini, kule ve kanat imalatı yapıyoruz” diye konuştu
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10045
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Bakırcılık mesleği yok oluyor
Ömer Tüfekçi: Bizim yaptığımız bakır işlemelere en büyük ilgiyi Avrupalılar gösteriyor.
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Kayseri’de 45 yıldır bakırcılık yapan Ömer Tüfekçi, bakırın cazibesinin gün geçtikçe azaldığını söyledi.
Tüfekçi, azalan ilgiyi artırmak için bakır işlemeciliği yaptıklarını söyleyerek, “Bizim yaptığımız bakır
işlemelere en büyük ilgiyi Avrupalılar gösteriyor” dedi.
Eski Sanayi bölgesinde bakırcılık yapan 59 yaşındaki Ömer Tüfekçi, kazan, güğüm, ibrik, sini, abdest
leğeni, kalkan ve bakır kabartma tabloları yapıyor. Tüfekçi, “45 yıldır bakırcılık yapıyorum. 5 yıl da
kuyumculuk yaptım. Daha sonra bakırcılığa yöneldim. Bakırcılığa başladığım ilk yıllarda bakırcılık en
gözde sanattı. Fakat zaman içerisinde bu da diskalifiye oldu. Sebebi, bakır mutfakta kullanılan bir
eşyaydı. Mutfağa alüminyum, çelik, krom, cam eşya ve plastik girdi. Bakırın cazibesi gün geçtikçe
azaldı. Mutfaktan çıkan bakırı ne yapalım diye düşündük. Geçmişte kuyumculuk yaptığım için, ‘Buna

işleme yapalım evleri süslesin’ dedik. Bu düşünceyle başladık. Şimdi devam ederek bakırı işliyoruz.
Bundan 45 yıl önce bakırcılığa başladığım ilk senelerde buralarda çekiç sesinden durulmazdı. 400
tane bakırcı vardı. Şimdi 2 elin sayısı kadar kaldık. Bu da bakırcılığın ileriye gidip geri kaldığını
gösterir” dedi.
Mutfakta kullanılan bakır eşyalarına süsleme yaptıklarını belirten Tüfekçi, “Artık mutfaktan çıkan bakırı
süs eşyası yaptığımız için bizde her sene kendimizi tazelemek mecburiyetindeyiz. Her sene yaptığımız
motifleri yeniliyoruz veya müşterinin isteğine göre işleme yapıyoruz” diye konuştu.
En az 30-40 yıllık eşyaları modifiye ettiklerini söyleyen Tüfekçi, “Bakır eşyalarının mutfakta
kullanılmamasından dolayı en az 30-40 yıllık bakır eşyalarını süslüyoruz. Bize, anne ve babalarından
kalmış bakırları getiriyorlar. Hatıra olarak işliyoruz. Onlar da evlerinin başköşesine koyuyorlar” dedi.
Avrupalıların bakıra karşı ilgisinin olduğunu belirten Tüfekçi, “Bizim yaptığımız bakır işlemelere en
büyük ilgiyi Avrupalılar gösteriyor. Yaptığımız işlemelerin yüzde 90’nı yurt dışına gidiyor. Buraya gelen
Avrupalılar buradan bakırı alıp yurt dışına hediye olarak götürüyorlar. Bizim yaptığımız bakırlar el işidir,
yani bakır eşyalarının antika değeri vardır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10046
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Altının tozu da kıymetli
Kayseri&#8217;nin tek ramatçısı Faruk Hızlı, altının kendi olduğu kadar tozunun da çok kıymetli olduğunu söyledi.
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Kayseri’de, altın tozunun geri dönüşümünü sağlayan Kayseri’nin tek ramatçısı Faruk Hızlı, altının
kendi olduğu kadar tozunun da çok kıymetli olduğunu söyledi.
Altın işleme atölyelerinde çıkan altın tozlarının geri dönüşümünü ramatçılar yapıyor. Altının değerli
olduğu günümüzde, altın tozunun da kıymetli olduğunu bilen altın işleme ustaları, altının geri
kazanımını sağlıyor. Tozlarının tekrar altına dönüş işlemi olan ramantı ise sayılı usta yapıyor.
Kayseri’nin tek ramatçısı olan ve kendisine ait olan ramat atölyesinde altın tozlarından külçe altın elde
eden Faruk Hızlı da, altın işleme atölyelerinde biriken tozların servet oluşturduğunu söyledi.
Altın tozundan külçe altının nasıl elde edildiğini anlatan Hızlı, “Sene sonunda süpürülen altın tozuyla
karışık toprak ile atölyelerin yıllık pisliği bana getirilir. Bir ocak içerisinde önce kabası bir yanar, içindeki
pislikler çıkar. Daha sonra asit sistemiyle ayrıştırmaya alınır. Ayrıştırma yapıldıktan sonra belli bir
zaman çerçevesi içinde kademe kademe kimyasallarla ayrıştırıldıktan sonra, külçe altını haline
dönüşür. Altını ayrıştırmak için kullanılan asidin, altına herhangi bir zararı olmuyor. Külçe altın haline
dönüştürüldükten sonra hangi kuyumcu verdiyse o altın ona teslim edilir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10047
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Kapuzbaşı Şelalesinde feci kaza
Minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu kaza geçirdi. Kazada 1'i ağır, toplam 23 kişi yaralandı.
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Niğde'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olan öğretmenler, aileleriyle birlikte Kapuzbaşı Şelalesi'ne
piknik yapmak için Kayseri'ye gittikleri sırada, minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu kaza
geçirdi. Kazada 1'i ağır, toplam 23 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde'de Milli Eğitim
Müdürlüğü'nde görevli olan öğretmenleri, aileleriyle birlikte Kapuzbaşı Şelalesi'ne piknik yapmak için
Kayseri'ye götüren M.D. yönetimindeki 51 EV 298 plakalı minibüs, Dellal Uşağı mevkiinde minibüsün
frenlerinin patlaması sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır toplam 23 kişi yaralanırken,
ağır yaralı olan şahıs hava ambulansıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.
Diğer yaralılar ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILARIN ĐSĐMLERĐ AÇIKLANDI
Kayseri'de içinde öğretmenlerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana
gelen kazada yaralanan şahısların isimleri açıklandı. Niğde'de görev yapan öğretmenler, aileleriyle
birlikte Kapuzbaşı Şelalesi'ne piknik yapmak için Kayseri'ye gittikleri sırada, minibüsün şarampole
yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 32'ye yükselirken, minibüste bulunan Ayşe
Gücük (51) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, yaralıların isimleri şu şekilde belirlendi:
"Kadir Erdemil (5), Aslıhan Kuzu (2), Emine Zümral Tütüncü (3), Kaan Erdemil (1), Đdris Tütüncü (29),
Seda Kasap Çopur, Murat Erdemil, Hikmet Yayla, Nuray Erdemil, Đlker Kevik, Gülnur Şahin, Fatma
Nur Tütüncü (24), Hasibe Korkmaz (24), Elif Kasap Çopur, Ümit Fuat Kasap Çopur, Ceren Elif Şener
(13), Şenay Şener (36), Pelin Kuzu (27), Ali Đhsan Uyar (68), Emine Oktay, Emine Ersöz, Abdullah
Ersöz, Yunus Konya (24), Gaffur Kuzu, Mehmet Duygun (42), Đlker Kuzu, Elif Uyar, Hanım Kömür,
Muhammed Şahin, Elif Emine Oktay, Ayşe Nur Avcı, Mustafa Kömür."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10048
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Ambulans iş makinesine çarptı
Kayseri'de iş makinesine çarpıp devrilen ambulanstaki sağlık personeli ile taşıdığı hasta ve refakatçisi yaralandı.
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Kayseri'de iş makinesine çarpıp devrilen ambulanstaki sağlık personeli ile taşıdığı hasta ve refakatçisi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Đncesu ilçesinden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hasta getiren L.Y.'nin
kullandığı 38 YR 248 plakalı 112 ambulansı, Talas Bulvarı'nda F.Y. yönetimindeki iş makinesine
çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek metrelerce sürüklenen ambulans, A.D'nin kullandığı 06 FAC 29
plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada ambulansta bulunan sürücü L.Y. ile sağlık personeli F.K.,
nöroloji hastası Đ.K. ve annesi M.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen ambulansın çekici ile kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10049
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Kayserililer brunch'ta buluştu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Hayırseverlilerin patenti şüphesiz buraya aittir.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayserili'ler Brunch'ında yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverliği
ile anıldığını söyleyerek, "Hayırseverlilerin patenti şüphesiz buraya aittir. 'Bunun bir nevi
kurumsallaştığı yer neresi?' derseniz, şüphesiz Kayseri derler" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Özhaseki ise 81 ilde Kayseri'nin hayırseverlik anlamında rakibi olmadığını ifade etti.
'Kayserililer Brunch'ı ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin temel atma töreni için Kayseri'ye gelen
Cumhurbaşkanı Gül, bruncha katıldı. Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen Kayserililer Brunch'ına,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đller
Bankası Genel Müdürü Hidayet Atasoy ve Kayserili hayırseverler katıldı. Brunchın ardından konuşma
yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin en büyük özelliğinin
cömertliği ve hayırseverliği olduğunu ve bu konuda Türkiye'de başka bir rakip tanımadıklarını
söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlerin de çok emeği geçti. Sadece bugün değil tarihte de çok
değişik kavimler yaşadığı halde, Ermeniler, Rumlar, Türkler beraber yaşadığı halde ciddi bir kavga
yaşanmaz. Bu zamana kadar bir sorun yaşanmaz. Ama şehrimizin bir özelliği var ki, bu özellik
konusunda Türkiye'de rakip tanımıyoruz. Toplumda değişmeyen bir değer yargısı var, toplumların çok
geçici dönemlerde, Kayseri'de de ön planda tutulur. Değişmeyen şey de cömertliği ve hayırseverliği,
günümüzde de aynı şeyi koruyor. Türkiye'de rakip şehir bize karşı çıkmadı. Bu konuda övünmemizi
sağlayan hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bugün yapacağımız üniversitemizin hikayesi de
böyledir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla temeli atacak. Bizi yüreklendiren, bu konuda bizi
cesaretlendirenlerden Allah razı olsun. Yurt dışına açılan, Ortadoğu'da söz sahibi olan bir üniversiteye
sahip olacağız. Allah 81 vilayetimize de hayırseverler versin. Ancak şu anda rakibimiz yok" diye
konuştu.
Belediye Başkanlığı döneminde çalışmalardan da bahseden Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız,
sizlere şehrimizin geldiği son noktayı özetlenmek isterim. Belediye Başkanlığı'na başlayalı 17 yılı
doldurdum. O 17 yılı arkadaşlarımla beraber, büyük bir gayretle, şevkle tamamlıyoruz. Bugün
Kayseri'de altyapı, yol, kaldırım, su gibi dertlerimiz yok. Üst yapıda da yapılacak olan ne varsa, onları
da tamamlıyoruz. Devasal kompleksler yapıldı. Raylı sitemler, Yamula Barajı gibi projeler de

gerçekleşiyor. Şimdi Kayseri'yi nasıl büyütürüz, bu şehir geleceğe doğru nasıl ayakta kalır, onların
peşindeyiz. Burada da büyük bir projenin de başındayız. O da Erciyes Kayak Merkezi' projesi. Sene
sonuna kadar 150 bin doları harcamış olacağız. Teleferikler, sosyal tesisler, hepsi inşaat halinde.
Bugün dağın zirvelerine doğur çıkacağız, orada yapılan sistemleri görebilirsiniz. Bu sene çok ciddi
projeler var. Kayseri'nin bir kaç sene sonrasını düşündüğümde, dünyanın neresi olursa olsun
yarışabilecek seviyede görüyorum. Bu dünyaya ne gelmek ne gitmez elimizde, ama bu ikisi arasındaki
süreci iyi ve verimli değerlendirmek bizim elimiz de olsa gerek" dedi.
Ardından Kürsüye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da bugün Đstanbul, Đzmir ve
Ankara'dan sonra 4 tane üniversitesi olan ilk şehrin Kayseri olduğunu söyleyerek, "Öncelikle sayın
Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde uzun zamandan beri düzenlenen ve şu anda kadar Đstanbul'da
yapılan, bugün de Kayseri'de yapılan bu brunchın ev oturmalarının bir özeti olarak mütalaa edebiliriz.
Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Kayseri'nin eksik olan bir yanını, diğer sektörlerde olduğu gibi hep telafi
ettiniz.
Kayseri, bugün Đstanbul, Đzmir ve Ankara'dan sonra 4 tane üniversitesi olan ilk şehir olan il oldu. Bu,
Türkiye'nin eksik kalan bir yanının telafi edilmesi için son derece önemli. Biz bugün isminizle
yaşayacak olan Abdullah Gül Üniversitesi'nin temelini atmış olacağız. Ve Kayseri'nin hak ettiği
seviyeyi, akademik anlamda elde etmiş olacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber, hangi
siyasi görüşü olursa olsun, Türkiye'nin siyasi iktidarının sürdürülebilmesi için çok büyük katkılar koydu
şehrimiz.
Kendini doğduğu topraklara sürekli, ödeşme ve ödemekle alakalı borçlu hissedenlerin, her zaman
ödedikleri bir toprak Kayseri" ifadelerini kullandı.
Brunchın son konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Gül ise, "Değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve
muhabbetle selamlıyorum" diyerek davetlilere seslendi. Bugün Kayserili'lerin Erciyes'te buluşmasından
dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Gül, "Kayseri'nin dışından gelen, çok saygı duyduğum
misafirlerimiz var bugün. Değerli bakanlar, milletvekilleri, birçok şehirden gelen hemşehrilerimiz var.
Bugün unutamayacağımız bir gün yaşayacağız. Az önce Belediye Başkanımız konuşurken, vatan
sevgisinden bahsetti. Bu vatan sevgisi hepimiz için söz konusudur. Ama bir de şu gerçektir ki vatanı
daha dar anlama indirdiğimizde, herkesin doğduğu yere de ayrı bir ilgisi vardır. Bugün bunu yaşıyoruz
hepimiz. Geçen sene hatırlıyorum Đstanbul'da bizi misafir etmişti hemşehrilerimiz. Deniz seviyesinde
bir toplantı yapılmıştı. O gün deniz seviyesinde yapmıştık, bugün Erciyes'in 3000 metre yüksekliğinde,
serinlikte yapmaktayız" dedi.
Kayseri'nin hızla geliştiğini ve Avrupa'yla yarışı halde olduğunu söyleyen Gül, "Bugün bizi buraya
toplayanlara teşekkür ediyorum. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı her zaman olduğu gibi bugün bizi
burada topladı. Sadece Kayseri'de olanları değil, Kayseri'de olmayanları da topluyoruz. Kendisine
teşekkür ediyorum. Kayseri her gün çok değişiyor gerçekten. 5-10 seneyle mukayese ettiğimizde
büyük değişiklikler var. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'nin dışına açılıyor. Erciyes Projesi de
tamamlandığında, bura daha çok büyüyecektir. 2006 yılında, o zaman 139 fabrikanın temelini
atmıştım, o zaman hayret etmişlerdi. O 139 fabrika açıldığı gibi, çok yenileri de eklendi. Dün onların
içinden 4-5 fabrikayı gezdim, hepsiyle konuştuk. Bu sefer sessiz bir şekilde yapalım dedim ve
gerçekten gittiğim her yerde de göğsüm kabardı. Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi ürünlerini üreten
fabrikaları görünce, büyük gurur duydum. Tabi bunlar Kayseri'de olanlar, bir de Kayseri'ye sığmayan iş
adamlarımız var. Onların işleri Türkiye'yi de aşıyor. Gerek Dışişleri Bakanlığı yaptığım dönemde,
gerek şimdi de yurt dışı ziyaretlerinde onları da gördüm.
Kayseri'nin çok özellikleri var. Aslında Belediye Başkanımız, sayın Bakanımız yeterince Kayseri'yi
anlattılar. Ben belki o kadar detaya girersem biraz tuhaf karşılanabilir. Kayseri'nin hayırseverliği,
kazancının bir kısmını, hiç bir zorlama olmadan gönüllü olarak ayıran ve bu halkın çocukların gelecek
nesillerin iyiliği için ayıran hemşerilerimizin sayısı gün ve gün artmıştır. Hayırseverlilerin patenti
şüphesiz buraya aittir. 'Bunun bir nevi kurumsallaştığı yer neresi?' derseniz, şüphesiz Kayseri derler.
Türkiye'nin birçok yerinde dolaşan Cumhurbaşkanınız olarak şunu diyebilirim ki, Kayseri'ye benzeyen
illerimizin sayısı gittikçe artmaktadır. Bundan da iftihar ediyorum. Kayseri giderek güzelleşiyor,
zenginleşiyorsa, ülkemiz Türkiye'de güçleniyor yenileniyor. Hızlı bir şekilde geliyor. Geçen seneki
rakamlara baktığımızda Türkiye'nin yüzde 8.9 büyüdüğünü ifade etmek en güzel işaretidir. Avrupa'da
birçok ülkenin büyük ekonomik sıkıntılar çektiğini gördüğümüzde, şüphesiz ki daha yapacak çok şey
vardır, ama başkalarıyla kıyasladığınızda Türkiye'nin çok istikrarlı bir şekilde büyümesini devam
ettirdiğini görüyoruz. Ülkenin kısa geçmişine baktığınızda çok istikrarsız yıllarımız olmuştur. Bunları
telafi etmemiz için hepimizin çok daha fazla çalışması, kaçınılmazdır ki, bizden çok daha gelişmiş olan
ülkelerle mesafemizi kapatalım" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Gül, seçim sürecini ve son yaşanan gelişmeleri de değerlendirerek, "Yeni bir seçim
yapıldı. Büyük bir katılım ve oy verenlerin yüzde 95'inin meclise yansıdığını görünce, Türkiye'de
demokrasinin nasıl kökleştiğini görüyoruz. Büyük bir başarıdır, buna gölge asla düşürmememiz lazım.

Bugün karşılaştığımız hukuki mevzuatlarımızda karşılaşılan bazı sorunlar var. Yine demokrasinin ve
hukukun gösterdiğiyle çözülecektir. En gelişmiş demokratik ülkelerdeki özgürlükçü hukuktur
kastettiğim. Önemli olan bu problemlerin çözebilme gayretini de muhakkakki göstereceğiz. Bütün
bunların da çözüm yeri TBMM'dir. Hepimiz temsilcilerinin bulunduğu yerdir. Ama bunlar, hep
konuşarak, barışçı bir şekilde ve demokrasiye yakışan bir şekilde olacaktır" dedi.
Gül, Kayseri'nin artık bir eğitim kenti de olduğunu ifade ederek, "Kayseri'de birçok hizmetler yapılıyor.
Ama en çok dikkat çeken eğitim alanında yapılan gelişmelerdir. Ben lise yıllarındaydım, Erciyes
Üniversitesi'nin temeli atıldığında. Hatırlıyorum arkadaşlarımızla koşarak, Kartal'ın ötesinde, bugün
üniversitenin olduğu yere gittiğimizi hatırlıyorum. Orada bir yığın vardı. Ve orada temeli atılırken,
Fevzioğlu'nu, Đhsan Doğramacı'yı orada görmüştük. Tıp fakültesinin temeli atılırken lise
yıllarındaydım, o yıllardaydı. Erciyes Üniversitesi bugün köklü üniversite yerine geldi. Fidanlık da oldu
bir nevi. Bugün Kayseri bir eğitim ili kenti olma yolunda da hızlı bir şekilde ilerliyor. 4 tane üniversitemiz
var bugün. Sizlerin teveccühüyle, başta Belediye Başkanımız Mehmet Bey olmak üzere, bütün
bakanlarımızın, milletvekillerimizi, sivil toplum kuruluşlarının isteğiyle yeni bir üniversite daha kuruldu,
bugün onun temelini atacağız. Bu üniversitenin iyi bir devlet üniversitesi olması için
bir araya gelip, bugün kurulan vakıfta bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bütün bunlar
Kayseri'yi bir eğitim kenti haline getirecektir. Öncülük yapan, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür
etmek istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10050
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Üniversitesinin temelini attı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin temel atma törenine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin temel atma töreninde yaptığı konuşamada,
"Bir şehre yapılacak en iyi yatırım, eğitimdir" dedi.
Abdullah Gül Üniversitesi'nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Çevre ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa
Çırıkçıoğlu ve hayırseverler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı,
üniversitenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Kayserimiz, ülkemiz, en geniş anlamda insanlık için
hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bir yanda buğday tarlalarını görüyoruz. Üniversitemiz bize başak
verecek. Buğday yetişen ortamları uydu yapılan ortamlara dönüştürmek istiyoruz. Bugün bu noktaya
gelmemizde katkısı olan her kesime teşekkür ediyoruz. 1992 yılında Amerika'da tanıştığım hocama
teşekkür etmek istiyorum. Büyük düşünmeye çalışıyoruz. Üniversitemizin kuruluş aşamasından bize
destek olacak bir yapı düşündük. Üniversitemize destek olacak bir vakıf kurulmakta. Kayserili
hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
BAŞKAN ÇIKRIKÇIOĞLU
Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu,

Kayseri'nin 4'üncü üniversitesinin temelini atmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Toplumlar
eğitim sayesinde atılırlar. Bu noktada Abdullah Gül Üniversitesi gibi, eğitim kurumunun şehrimize
kazandırılmasından dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Kayseri'de hayırseverler son yıllarda 500
milyon dolar harcamak suretiyle eğitime katkı sağlamıştır" diye konuştu.
Devletin "babalık görevini" Kayseri'de hayırseverlerin üstlendiğini söyleyen Çıkrıkçıoğlu, "Kayseri için,
devletin baba olmadığı şehir diyebiliriz. Devletin babalık görevini burada bizzat hayırsever insanlar
üstlenmektedir. Bugün temelini atacağımız üniversitemizi desteklemek amacıyla bir vakıf kurduk.
Sayın Cumhurbaşkanımız da vakfımızın onursal başkanlığını kabul buyurdular. 30 milyon lira hedef
koyarak, kurulan vakfımızda gerekli bağışlar toplandı. Abdullah Gül Üniversitemizin Kayseri'ye ve
milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ÖZHASEKĐ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki ise, şehirlerin özen gösterilerek
büyüyeceğini belirtirken, Abdullah Gül Üniversitesi'nin Ortadoğu ve tüm dünyaya açılan bir üniversite
olacağına inandığını kaydetti. Özhaseki, "Şehirler, aslında canlı organizmalardır. Siz şehirlerinize özen
gösterirseniz, şehirleriniz büyüyor ve gelişiyor. Yok, tersi olursa şehirleriniz gittikçe küçülüyor. Doğrusu
hayat ve ölüm şehirler için de geçerli. Bu açıdan bakıldığı zaman Kayseri'de iyi gelişmeler olduğunu
söyleyebiliriz. Bu yapılacak üniversitenin Ortadoğu'ya ve tüm dünyaya açılacak bir üniversite olduğuna
inanıyorum" dedi.
YÖK BAŞKANI ÖZCAN
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "Son kurduğumuz 8 üniversiteden birisi olan bu üniversitenin hayırlı
olmasını dileyerek, sözlerime başlamak istiyorum. Esasında son 8-9 yıldır yüksek öğretimde büyük
adımlar atılmakta. 165 üniversitemiz var. Son 8 yılda 70 civarında üniversitemiz daha oldu. Bu
kurduğumuz üniversiteler tematik üniversiteler olacak. 70 bin civarında öğretim üyemiz var iken, 105
bin oldu. 1.5 milyon civarında öğrencimiz var iken, şimdilerde bu rakam 3.5 milyon öğrencimiz var.
Belki tek yapamadığımız konu, elimizdeki bilgileri teknolojiye çevirmektir. 27 bin makale basılırken,
maalesef 80 civarında makale patent almakta. Ülkemizde 5-6 yıl içerisinde çok değişik bir Yüksek
Öğretim Kurumu bulacağız diye ümit ediyorum. Tekrar üniversitemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum" diye konuştu.
BAKAN YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, Kayseri'nin Türkiye'nin büyüme oranından daha
hızlı büyüdüğünü ifade ederek, "Dünya büyüyor. Türkiye dünyanın ortalama hızından daha hızlı
büyüyor. Türkiye büyüyor, Kayseri Türkiye'nin büyüme ortalama hızından daha hızlı büyüyor. Bu
sebeple Kayseri'yi tebrik ediyor ve kutluyorum. 'En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır' diyen
Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 8.5 yıldan bu yana Türkiye'de eğitime
yapılan yatırım Milli Savunma
Bakanlığı'na bırakılan bütçe kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılması midardır. 7.5 milyar TL'den 32
milyar TL'ye Milli Eğitimin bütçesi çıkartılmıştır. Biz 76 üniversiteden 165 üniversiteye çıkartırken,
Türkiye'nin geleceğini ekonomide ilk 10'a girdirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI GÜL
Törende son konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, Kayseri'de güzel işlere vesile
olunduğunu belirterek, "Kayseri'de her zaman güzel işlere vesile olunuyor. Bugün de güzel işler oldu.
Sabah birlikte olduk ve o dayanışmamızı arttırdık. Böyle bir üniversiteye benim ismimi verme
konusunda karar veren Kayseri'deki bütün siyasetçilere ve hemşehrilerime şükranlarımı sunmak
isterim. Hep beraber güzel üniversitenin gerçekleşmesi ve bunu ülkemize hediye etme noktasına
geldik. Bir memlekete yapılan en iyi
yatırım, eğitim yatırımıdır. Yemeyip içmeyip eğitime yatırım yapacağız ki, gelecekte onların hepsine
sahip olalım istiyoruz. Türkiye çok şükür, o anlayışa geldi. Devlet harcamaları noktasında ilk harcama
maddesi eğitim oldu. Kayseri söz konusu olduğunda 4 üniversitemiz var. Erciyes Üniversitesi, bugün
Türkiye'nin en seçkin üniversitesi haline geldi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yine el birliği içensinde
kurduğumuz bir üniversite. Melikşah Üniversitesi'nin bir vakıf üniversitesi olarak başarılarını yakından
takip ediyorum. Onlarda güçlü bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum" dedi.
Bir şehre yapılacak en iyi yatırımın eğitimle olacağını ifade eden Gül, "Bu üniversiteler ülkeye ayrı bir
önem katacaklar. Bu üniversitenin teknoloji ağırlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu tür üniversitelerin
öğretim elemanlarının çok seçkin bir şekilde toplanması gerek. Başta Mustafa Çıkrıkçıoğlu olmak
üzere bu vakfa destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum. Her yıl eğitim dönemi

açılırken veya kapanırken, onlara hem devletim hem milletimiz adına şükranlarımı söyledim. Bu katkı
ve destekler
koruyucu katkılardır. Bunları taktir ve teşvik edeceğiz ki yenileri eklensin. Kayseri eğitim alanında bir
merkez olmak üzere. Önemli olan, kurulan üniversitelerin sağlam ve iyi kurulması. Đllere 1-2 üniversite
yetmez. Muhakkak yenileri kurulmalı diye uyardığım iller oldu. Bu yönde de çok yoğun çalışmalar
yapılmaktadır. Tüm emeği geçenlere, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye,
böyle bir üniversitenin kurulması için çok önderlik yaptığı için ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu'na tüm
hayırseverlik
vasfı ile iş adamlığını birlikte yönetenlere, Türkiye Odalar Birliği'ne ve büyük sendikalara ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Bu üniversitede bir 'Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi' ve 'Cumhurbaşkanlığı Müzesi'
olmasını istiyorum. Bazı büyük üniversitelerde başkanlık müzeleri ve kütüphaneleri olur. Burada bunu
düşünüyorum. Son olarak YÖK'e ve rektöre, herkese şunu söylemek istiyorum; biz buralarda binalarını
ve kampüslerini yapıyoruz, bunun ruhunu doldurmak Türkiye içerisinde değil, dünya ile yarışacak bilim
adamlarını yetiştirmek sizlerin işi olacak. Bina ve kampüs ne kadar güzel olursa olsun, eğer orada
bilimsel faaliyetler ve çalışmalar arzu edilen seviyede olmaz ise, o zaman büyük bir israf yapmış
oluruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül, beraberindekilerle birlikte, Abdullah Gül Üniversitesi'nin
temelini attı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10051
Erişim Tarihi: 27.06.2011

Gül Erciyes'te stres attı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes Yaylası'nda yürüyüş yaptı ve burada çekilen fotoğrafları, Twitter'da
paylaştı.
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- CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN 3 BĐN 200 METREDE KARPUZ KEYFĐ
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes Dağı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
tesisleri gezdi. Cumhurbaşkanı Gül, 3 bin 200 metrede karpuz keyfi yaptı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayserililer Brunch'a katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından
Erciyes Dağı'na yaptırılan tesisleri gezdi. Cumhurbaşkanı Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'den yapılan tesislerle ilgili detaylı bilgi aldı. Gül, daha sonra Erciyes manzarası ile Kayseri
manzarası karşısında hatıra fotoğrafı çektirirken, Erciyes Dağı'nda 3 bin 200 metrede karpuz yedi.
CUMHURBAŞKANI GÜL YAYLAYA ÇIKTI, KUZU SEVDĐ
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün sabah saatlerinde Erciyes Yaylası'nda yürüyüş yaptı. Yürüyüş
sırasında kendisine hediye edilen kuzuyu seven Gül, yaylada yaptığı yürüyüşü ve burada çekilen
fotoğrafları, Twitter'da paylaştı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri programı çerçevesinde dün sabah saatlerinde Erciyes
Yaylası'nda yürüyüş yaptı. Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül,
yayladaki ailelerin yaptıkları yoğurt, peynir ve ayranın tadına baktı. Gül'e, yürüyüş sırasında rastladığı
bir kadın tarafından kuzu hediye edildi. Kuzuyu seven Gül, yaylada yaptığı yürüyüşü ve burada çekilen
fotoğrafları, Twitter'da paylaştı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10052
Erişim Tarihi: 27.06.2011

TEV Yurtdışı bursları!
Türk Eğitim Vakfı ile bu yıl 66 başarılı öğrenci daha, yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas yapma şansı
yakaladı.
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Türk Eğitim Vakfı ile bu yıl 66 başarılı öğrenci daha, yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas
yapma şansı yakaladı.
TEV’in yurt dışı burslarıyla 66 başarılı genç daha
Türkiye’nin geleceğine adım atacak
Türk Eğitim Vakfı’ndan (TEV) 2011-2012 öğretim yılında yurt dışı yüksek lisans ve üst ihtisas bursu
almaya hak kazanan 66 yeni bursiyer, TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı, Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer M. Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri, başarılı bursiyerler, bağışcılar ve TEV
Gönüllüleri’nin katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı. TEV’in bursuyla halen ABD, Đngiltere, Almanya ve
Fransa’daki çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve üst ihtisas yapma şansı yakalayan 97 başarılı
gence, 2011- 2012 öğretim yılında 66 yeni bursiyer daha eklendi.

TEV’in kuruluşundan bu yana geçen 44 yıl içinde 185 bin gence eğitim desteği sağladığını belirten
Ömer M. Koç, halen TEV burslarıyla yurt içinde 8 bin 750, yurt dışında da 97 öğrencinin eğitim
gördüğünü söyledi. 1969 yılından bu yana da başarılı gençlere yurt dışında yüksek lisans ve üst
ihtisas bursu verdiklerini belirten Ömer M. Koç, bu yıl katılacak öğrencilerle birlikte 2011-2012 öğretim
yılında yurt dışında 166 gencin TEV burslarıyla eğitim alacağını vurguladı.
TEV’in, üst düzey yönetici, bilim adamı, sanatçı, yani Türkiye’nin geleceğini kuracak liderler yetiştirmek
hedefiyle başlattığı yurt dışı burslarından bugüne kadar 1309 gencin eğitim şansı yakaladığını belirten
Ömer M. Koç, “Bugün Türkiye’nin geleceğinin daha da parlak olmasını sağlayacağına inandığımız yurt
dışı bursiyerlerimiz için buradayız. Bu yıl yurt dışı bursunu almaya hak kazanmış, 66 yeni genç
arkadaşımız daha yanımızda” diye konuştu.
Ömer M. Koç’un verdiği bilgiye göre; 66 yeni bursiyerin 5’inin tüm giderleri, TEV’in öz kaynaklarından
karşılanacak. Diğer gençlerin bursları ise TEV özkaynaklarının yanı sıra eğitim için gittikleri ülkelerin
resmi kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları katkılarıyla verilecek.
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, konuşmasını, basın toplantısına katılan yeni 66 yurt dışı
bursiyeri için verdiği “Gelecekte de toplumdan aldığınız bu desteği, topluma aktarmayı görev bilerek
ülkemizin kalkınmasına yardımcı olunuz “ öğüdüyle tamamladı.
TEV üst yönetimi ve yeni bursiyerlerin yanı sıra TEV’in çalışmalarına katkıda bulunan bağışçıların da
katıldığı toplantıda, eğitimleri sırasında başarı sağlayan yurt içi bursiyerlere de plaket verildi.
Bu yıl yurt dışı bursu alan başarılı gençlerden, TEV kaynaklarından ABD’ye 3, Đngiltere’ye 2, TEVBritish Chevening müşterek burslarından Đngiltere’ye 3, TEV-DAAD müşterek burslarından Almanya’ya
40, TEV Fransız Büyükelçiliği burslarından Fransa’ya 11, TEV-TOFAŞ burs fonundan Đtalya’ya 3, TEVTÜSĐAD burs fonundan ABD’ye 1, TEV-Garring Vakfı burs fonundan Danimarka’ya 1 genç
gönderilecek. Dr. Orhan Birman burs fonundan ise ABD’ye 1, Đngiltere’ye 1 olmak üzere 2 genç tıp
doktoru araştırma çalışmaları yapmak üzere bursla eğitim görecek.
TEV, Türkiye’nin geleceğini kuracak liderler yetiştirmek üzere, 1969 yılından bu yana yurt dışında
yüksek lisans ve doktora bursları veriyor. Bugüne kadar 1310 gence yurt dışı bursu sağlayan TEV,
eğitime gönül vermiş bağışçılar ve vakıf çalışanları ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici,
bilim adamı ve sanatçıların yetişmesine destek oluyor.
TEV yurt dışı bursları hakkında:
TEV-The British Chevening Đngiltere Bursları:
Türk Eğitim Vakfı, 1990 yılından bu yana British Chevening ile Đngiltere’de master öğrenimi için
müşterek burs veriyor. Bursiyerlerin giderleri her iki kurum tarafından %50’şer oranda karşılanıyor.
Bugüne kadar 279 başarılı Türk genci burstan faydalandı. Burslar, mühendislik, ekonomi ve sosyal
alanları kapsıyor. 2011–2012 öğretim yılında 3 genç bu burstan faydalanacak.
TEV-DAAD Almanya Bursları:
Türk Eğitim Vakfı, 1998 yılından itibaren Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte
Almanya’da Ekonomi, işletme, teknik ve sosyal alanlarda müşterek burs veriyor. Bursiyerlerin
giderlerinin %50’si DAAD, %50’si ise TEV tarafından karşılanıyor. Bugüne kadar 325 başarılı Türk
genci burstan yararlandı. 2011–2012 öğretim yılında da 40 genç burstan faydalanacak.
TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa Bursları:
Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği arasında yapılan anlaşma gereği 2004 yılından itibaren
Fransa’da yüksek lisans bursları veriliyor. Bugüne kadar 72 genç bu burstan yararlandı. 2011–2012
öğretim yılında ise 11 genç burstan yararlanacak. Bursiyerlerin giderlerinin %50’si TEV, %50’si ise
Fransa Hükümeti tarafından karşılanacaktır.
TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursları:
Danimarkalı Karl Johannes Garring ve Türk eşi Zahide Zehra Garring’in vasiyeti doğrultusunda
Danimarka’da kurulan Garring Vakfı’nın gelirleri TEV’e aktarıldı. Bu fondan, 1996 yılından itibaren
Danimarka Teknik Üniversitesi’nde teknik alanlarda master öğrenimi için burs veriliyor. Bugüne kadar
19 genç burstan yararlandı. 2011–2012 öğretim yılında da 1 genç burstan yararlanacak.

TEV Japonya Bursları:
Türk Eğitim Vakfı ile Uluslararası Japon Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1986
yılından itibaren her yıl TEV’in önerdiği gençlere bu üniversiteden karşılıksız burs temin ediliyor.
Bugüne kadar 13 genç burstan yararlandı.
Yurt dışı Tıp Bursları- Dr. Orhan Birman burs fonu:
Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1996 yılından bu yana,
Türkiye’de ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda, Tıp Fakülteleri ve Eğitim Hastaneleri
tarafından aday gösterilen başarılı, uzman tıp doktorlarına; Batı Avrupa, ABD ve Kanada’da üst
ihtisas, doktora ve araştırma çalışmaları için burs veriliyor. Bugüne kadar 57 genç tıp doktoru burstan
yararlandı. 2011 yılında 2 genç tıp doktoru daha seçilmiştir.
TEV-Tofaş-Fiat Đtalya Bursları:
TEV-TOFAŞ-FĐAT arasında 2009 yılında yapılan anlaşma gereği Đtalya’da burs verilmeye
başlanmıştır. Geçen iki yılda 4 gence Đtalya’da burs imkanı sağlanmıştır. Bu yıl seçilen 3 genç daha
Đtalya’ya gönderilecek. Bursiyerlerin tüm giderleri FIAT Burs fonundan karşılanacaktır.
TEV-TÜSĐAD Bursları:
TEV-TÜSĐAD arasında bu yıl yapılan anlaşma gereği yurt dışında burs verilmeye başlanmıştır. Bu yıl
seçilen 1 genç ABD’ye gönderilecek. Bursiyerlerin tüm giderleri TÜSĐAD Burs fonundan
karşılanacaktır.
TEV yurt içi bursları hakkında
TEV yurt içinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan meslek lisesi,
üniversite, master ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Bugüne kadar yurt içinde 185.000 burs veren
Vakıf’tan sadece 2010-2011 öğretim yılında 8.750 öğrenci burs alıyor. Her öğrenci bağlı bulunduğu
öğretim kurumu aracılığı ile TEV’in burs şartları doğrultusunda seçiliyor. TEV burslarından
yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-31 Ekim tarihleri arasında TEV’in web adresi olan
www.tev.org.tr’den form doldurmaları ve öğretim kurumlarına teslim etmeleri gerekiyor.
TEV ilkleri başlatan bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’de ilk defa geleceğimizin liderlerini
desteklemek üzere, 2007 yılından itibaren Vakfın 40. yılı vesilesiyle 40 gence “TEV Üstün Başarı
Bursu” verdi. Halen 166 öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu alıyor. Üstün Başarı Bursiyerleri, LYS’de ilk
2000’e giren ve liderlik vasıfları olan öğrenciler arasından seçiliyor. TEV, Üstün Başarı Bursu sayısını
her yıl artırarak devam ettirmeyi ve Türkiye’nin geleceğine yön verecek bu gençlerin en iyi şekilde
yetişmelerine destek olmayı hedefliyor.
TEV Hakkında
Başarılı öğrencilere burs veren, okul, öğrenci yurdu ve merkezleri açan, eğitim ve öğretim alanında
çeşitli projeleri hayata geçirerek milli eğitime katkıda bulunan, Türkiye’nin en köklü vakıflarından TEV,
bugüne kadar yurt içinde 185.000, yurt dışında ise yüksek lisans için 1.309 öğrenciye eğitim bursu
sağladı. Eğitime katkılarını 23 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen TEV, 15 Đlköğretim Okulu, 2
Anadolu Lisesi, 2 Yurt Binası, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile 1 Çocuk
Kütüphanesi’ni Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sundu. Ayrıca 2001 yılında üstün yetenekli öğrencilerin
eğitim gördüğü Türkiye’deki tek okul olan TEVĐTÖL’ü (TEV Đnanç Türkeş Özel Lisesi) devraldı.
TEVĐTÖL Hakkında
TEVĐTÖL’de IQ’su 130’un üzerinde olan öğrenciler, 3 aşamalı bir sınav sistemi ile seçilmektedirler.
Öğrenciler ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmekte, okulda Anadolu Liseleri müfredatı yanı
sıra proje temelli eğitim sistemi uygulanmaktadır. TEVĐTÖL’den mezun olan öğrenciler dünyanın en iyi
üniversitelerinden tam burs kazanmakta, Türkiye’de de önde gelen üniversitelerde eğitim görmeye hak
kazanmaktadırlar. TEVĐTÖL’de 2010–2011 öğretim yılında 192 öğrenci eğitim görmüştür. 2011–2012
öğretim yılında da 15’i tam burslu, 45’i kısmi burslu öğrenci olmak üzere 60 yeni öğrenci alınacaktır.
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10053
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Yardım etmek isterken öldü
Kaza yapan otomobildekilere yardım etmeye çalışan bir kişi, başka bir otomobilin çarpması sonrasında hayatını
kaybetti.
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Kayseri'de, kaza yapan otomobildekilere yardım etmeye çalışan bir kişi, başka bir otomobilin çarpması
sonrasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Đncesu ilçesine bağlı Garipçe köyünde meydana gelen kazada Nevşehir'den
Kayseri'ye gelen 06 SCN 81 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında takla
attığı öğrenildi. Kazada C.Ç., V.Ş., E.Ç., N.Ç. ve S.Ş.'nin yaralandığı bildirildi.
Kazayı gören 50 EY 440 plakalı otomobilin sürücüsü N.Ş. ve S.D.'nin yardım için yolun kenarında
durdukları sırada S.Ç.'nin kullandığı 34 DM 7320 plakalı otomobilin çarptığı kaydedildi.
Kazada ağır yaralanan S.D.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, N.Ş. ve M.Ş. tarafından
dövülen 34 DM 7320 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç.'nin gözaltına alınarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10054
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Özvatan'da çakı ile cinayet
Özvatan ilçesinde hayvanların yonca tarlasına girmesi sonrasında çıkan tartışmada çakı ile cinayet işleyen bir kişi
tutuklandı.
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde hayvanların yonca tarlasına girmesi sonrasında çıkan tartışmada çakı ile
cinayet işleyen bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Kavaklı köyünde meydana gelen olayda, H.Ç.'ye ait
büyükbaş hayvanların H.Ö.Ö.'nün yonca tarlasına girdiği öğrenildi. H.Ç.'nin çıkan tartışmada
H.Ö.Ö.'nün kafasına sopa ile vurduğu, H.Ö.Ö.'nün de cebinden çıkardığı çakı ile H.Ç.'yi karnından
bıçakladığı bildirildi.

Yetkililer H.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, suç aleti ile birlikte yakalanan H.Ö.Ö.'nün
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10055
Erişim Tarihi: 01.07.2011

8 bin kaçak su cezası
KASKĐ tarafından 2010 yılı içinde yapılan çalışmalarda 8 bin 83 adet kaçak su tutanağı düzenlendi
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Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi tarafından 2010 yılı içinde yapılan çalışmalarda 8 bin 83 adet
kaçak su tutanağı düzenlendi. Ceza tutanaklarından 1 milyon 803 bin 968 TL’sinin tahsil edildiği
öğrenildi.
Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi’nin (KASKĐ) 2010 yılı içinde abone sayısının 13 bin 974 artışla 331
bin 766’ya ulaştığı bildirildi. Yıl içerisinde ise 982 adet abone kesin iptal işleminin yapıldığı kaydedildi.
KASKĐ’ye 2010 yılında 935 yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapıldığı ve kanal katılım payı için 7 milyon
939 bin 724 TL tahakkuk ettirildiği öğrenildi. KASKĐ yetkilileri, 2 bin 134 arızanın giderilmesi
sonrasında 188 bin TL’nin kanal açma ücreti olarak tahakkuk ettirildiğini bildirdi.
2010 yılı içinde Kaçaksu Servisi’ne çeşitli yollarla bin 612 adet ihbarın geldiği bu ihbarların
değerlendirilmesi sonrasında 8 bin 83 adet ceza tutanağı düzenlendiği kaydedildi. Ceza
tutanaklarından dolayı 1 milyon 984 bin 30 TL tahakkuk edildiği, bunun 1 milyon 803 bin 968 TL’sinin
tahsil edildiği geriye kalan 27 bin 114 TL’sinin ise taksite bağlandığı açıklandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10056
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Boşanmak isteyen eşinin evini yaktı
Kocasinan Höbek köyünde boşanmak isteyen eşine ait evin çatısını yakan çılgın koca yakalanarak gözaltına
alındı
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Kayseri'de boşanmak isteyen eşine ait evin çatısını yakan çılgın koca yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Höbek köyünde meydana gelen olayda H.A.'nın
kendisinden boşanmak isteyen ve iki yıldır ayrı yaşayan karısı M.A.'ya ait boş evin çatısına benzin
dökerek yaktığı öğrenildi.
Yangında maddi hasar meydana geldiği ve H.A.'nın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak
gözaltına alındığı bildirildi.
H.A.'nın Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda ifadesinin alınarak serbest
bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10057
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Kayserispor'dan 2 transfer
Kayserispor, daha önce anlaşma sağladığı gurbetçi oyuncu Ömer Ali Kulga ve Sefa Yılmaz'ı 4 yıllığına renklerine
bağladı.
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Kayserispor, daha önce anlaşma sağladığı gurbetçi oyuncu Ömer Ali Kulga ve Sefa Yılmaz'ı 4 yıllığına
renklerine bağladı.
Kayserispor tesislerinde gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Süleyman Hurma ile kulüp
yöneticileri Rıfat Pehlivan ve Yücel Şahin de hazır bulundu. Hollanda'nın MVV Maastricht takımında
forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Ömer Kulga ve Almanya'nın Duisburg takımında forma
giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz kendilerini 4 yıllığına Kayserispor'a bağlayan
imzaları attı.
Đmza töreni sonrasında açıklamada bulunan Genel Menajer Süleyman Hurma, yeni sezon
şampiyonluğa oynayan bir Kayserispor beklediklerini ifade etti. Hurma, çok önemli oyuncular transfer
ettiklerini söyleyerek, "Takımımız yaş ortalamasını ciddi bir şekilde indirdik. Ben, kulübümüzü Arsenal
ve Porto'ya benzetiyorum. O tarz yol haritası olan bir kulübümüz oldu. Đnşallah onlar gibi başarılar
üretiriz" dedi.
KAYSERĐSPOR KARĐM ZĐANI ĐLE YOLLARINI AYIRDI
Karim Ziani ile yollarını ayırdıklarını ve kendisini FIFA'ya şikayet ettiklerini belirten Hurma, "Daha
önce Wolsburg kulubü ve Karim Ziani ile anlaşma sağlamıştık. Ancak Karim Ziani istenilen sürede bize
evraklarını teslim etmedi. Karim Ziani ile yollarımızı ayırdık. Ceza alması ve kulübümüze tazminat
vermesi için FIFA'ya şikayette bulunduk" diye konuştu.
Hurma, Karim Ziani'nin yerine kendisinden daha iyi bir isim olan oyuncuyla da transferi bitirdiklerini
kaydetti. Güney Amerikalı bir oyuncu ile anlaşma sağladıklarını kaydeden Hurma, Cupa Amerika'da
milli takımında yer alan oyuncunun ismini önümüzde ki günlerde açıklayacaklarını söyledi.
Altay'dan orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile anlaştıklarını söyleyen Hurma, "Okay bir kaç gün
içersinde imza töreninin ardından takımımız ile birlikte çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.
Hurma'nın konuşmasının ardından imza atan Kulga ile Yılmaz idman sahasında gazetecilere poz
verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10058
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Đşitme engelliler derneğinden dayanışma gecesi!
Đşitme engelli kardeşlerimiz için bir dayanışma ve birlik gecesi düzenleniyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 84
: 28 Haziran 2011 10:06

Kayseri Đşitme Engelliler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Genel Merkezinin ve gönüllü kuruluş ERVA
Grubun katkılarıyla işitme engelli kardeşlerimiz için bir dayanışma ve birlik gecesi düzenleniyor.
29.07.2011 Cuma günü saat 17:00 da başlayacak olan dayanışma gecesinde elde edilen gelir ile bir
işitme engelli kardeşimizin duyması sağlanılacaktır.
Ayrıca gecede sanatcı Metin IŞIK ve süpriz bayan sanatcıda bir konser verecektir.
Programa tüm Kayseri halkı davetlidir.
Yer:Đl Kültür Turizm Müd.salonu(Seydi Burhaneddin Türbesi yanı)
Bilet satış noktası (gönüllü kuruluş) ERVA GRUP tel:0352 231 63 81
HABER /Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10059
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Miraç Kandiliniz mübarek olsun
"Kendisine ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere kulu Muhammed'i bir gece Mescidi Haram'dan çevresini
bereketlendirdiği Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla
görendir. ( Đsra suresi: 17/1.)
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Miraç hadisesi, Đsra Suresi’nin ilk ayetinde şöyle ifade edilmektedir:
“Kendisine ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan
çevresini bereketlendirdiği Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla
işitendir, hakkıyla görendir.” ( Đsra suresi: 17/1.)
Hadisi Şerifte, bu geceye önem verilmesi hatırlatılmaktadır. “Recep ayında bir gün ve bir gece vardır ki
o günü oruçla, geceyi dahi namazla geçirir ise kendisine 100 sene; geceleri namaz kılanın gündüzleri
de oruç tutanın sevabı verilir.” O gün Recep ayının bitiminden üç gün evvelki gün ve gecedir.
Gunyet’üt–talibin / sayfa 553)Dünya Tarihine bir göz attığımız zaman peygamberlerin hayatı ile birlikte
insanlığın yönü değişmiş, Kutlu elçilere uyulduğu nispette aydınlık ve huzur, aksi taktirde de karanlık
ve yolunu şaşırmışlık hakim olmuştur. Yaşadığımız zaman diliminde Miraç hadisesi öncesi ve sonrası

ile ele alındığı taktirde; bugün Miraca dünden daha fazla muhtaç olduğumuz gerçeği önümüze çıkar.
Dünyanın hali meydanda; izaha gerek var mı bilmem? Zulüm, kan, işkence, işgal…
Peygamberimiz (sav)a Miraç gecesi şu üç şey verilmiştir:
–Elli vakit namaz sevabına denk, beş vakit namaz verildi.
–Bakara suresinin son ayetleri verildi.
–Peygamberimiz (sav)ın ümmetinden olup da, Allah’a şerik koşmayanlardan Mukhimat
bağışlandı.
Mukhimat; insanı Cehenneme sürükleyen büyük ve tehlikeli günahlar, demektir
Miraçla birlikte yeni yol haritaları ve müjdeler geldiğine göre, bize düşen o hediyeleri baş tacı ederek
sıkıntılarımızdan kurtulmanın çarelerini araştırmaktır.Özelliklede miraçla beş vakit kılınması farz
olunan namaza dikkat etmek zorundayız. Çünkü “miraçla namaz birbirini tamamlayan” iki unsur olarak
önümüze konulmuştur. Hz. Peygamber “Namaz Müminin miracıdır” sözüyle bu gerçeği işaret etmiştir.
Namazın içinde gizlenen sırlardan biride tahiyyattadır. Kıldığımız namaz sayesinde her tahiyyat
oturuşunda okuduğumuz “ettahiyyatü lillahi” sayesinde miraçtaki Allah ve Resulünün selam faslını
(farkında mıyız bilmem ama) canlandırıyoruz. Eğer bu tablonun hayaliyle namaz kılmaya
çalışabilsek; bir parçada olsa huşuyu yakalayabiliriz kanaatindeyim.“Bu tahiyyât, Hz. Muhammed
(s.a.s)’in Mirac gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır. Allah ile onun arasındaki mesafe, iki
yay kadar yahut daha az kalınca (en–Necm, 53/9), Allah’a selâmlarını şöyle arz etti:
“Bütün dualar, senalar, malî ve bedenî ibadetler, mülk, azamet Allah’a mahsustur.” Yüce Allah şöyle
mukabele etti:
“Ey Peygamber! Selâm sana. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun” Hz. Muhammed (s.a.s)
şöylece yeniden söz aldı:
“Selâm ve esenlik bize ve Allah’ın Salih kullarının üzerine olsun.” (Muhammed Hamidullah, Đslâm
Peygamberi, Đstanbul 1972, 1, 106),
Namazın farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar. Çünkü namaz kesin ayet, hadis ve icma delilleriyle
sabittir. Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terk eden âsî ve fasık olur.
Namazı kılmamak dünya ve âhirette azaba sebep olur. Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle
buyurur: “Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap
verirler: “Biz namaz kılanlardan değildik” (el–Müddessir, 74/40–43). “Onlardan sonra öyle bir nesil
geldi ki, namazı terk ettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında
göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır” (Meryem, 19/59,
60) Hz. Peygamber (s.a.s)’de şöyle buyurmuştur: Bilerek namazı terk eden kimseden Allah ve
Resulünün zimmeti kalkar” (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461).Mübarek gün ve geceler, özellikle de
Miraç hadisesi vesilesiyle; Miracı günde beş defa yaşamak manasına gelen namazlarımızı yeniden
gözden geçirmeliyiz. Herhangi bir sebepten dolayı kılamayan kardeşlerimizin namazın huzuruna
varmalarını, kılanların da eksiklerini tamamlayarak daha düzenli kılmalarını samimi dileklerimle
arzulamaktayım. Miracınız kutlu, yarınınız bu günden daha güzel ve daha huzurlu olsun inşallah.
UĞUR KEPEKÇĐ - YENĐMESAJ GAZETESĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10060
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Akit gazetesinden yalan haber
Prof.DR. Haydar Baş'a çamur atmak için yalan habere başvurdular.
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Müslümanlık deyince mangalda kül bırakmayan Akit gazetesi, bir Müslümana yakışmayan
“iftira” haberlerini yayınlamaya devam ediyor. Türkiye’nin yetiştirdiği saygın ilim ve siyaset
adamlarından olan Haydar Baş hakkında basın tarihimize örnek olarak geçecek yalan
haberlerden birine daha imza attı Akit...
Akit gazetesi sırf Prof. Dr. Haydar Baş’ı karalamak uğruna utanç vesikası bir haber yayınladı. Akit’in
internet sitesini "habervaktim.com"da yer alan yalan dolu haberde “Prof. Baş oyunu DP’ye atmadı”
deniliyor ve şu iddialara yer veriliyor: “Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar
Baş, son seçimlere Namık Kemal Zeybek’in Genel Başkanı olduğu Demokrat Parti ile birleşerek, DP
çatısı altında girmişti. Seçimlerde DP Bursa Milletvekili Adayı olan Haydar Baş, oyunu Bursa’nın
Nilüfer Đlçesine bağlı Çağrışan Köyü’ndeki 1163 numaralı sandıkta kullandı. Ancak 268 seçmenin oy
kullandığı 1163 numaralı sandıktan DP’ye hiç oy çıkmadığı öğrenildi.”
Sandıktan 6 oy çıktı
Bu haberi siteden alarak yayınlayan onlarca haber sitesi aynı yalana ortak oluyor.
Birileri habervaktim.com’u fena gaza getirmiş. “Haydar Baş aleyhine haber verelim de gerisi hiç mühim
değil” mantığını sergileyen bu rezillere olayın doğrusunu aktaralım: Prof. Dr. Haydar Baş, oyunu
Nilüfer’e bağlı Çağrışan Köyü’ndeki 1163 Nolu sandıkta değil, Mudanya’ya bağlı Çağrışan Köyü’ndeki
1163 Nolu sandıkta kullandı! Zaten Çağrışan Köyü Mudanya’ya bağlı, Nilüfer’e değil. Bursa Nilüfer’de
böyle bir köy yok! Haydar Baş’ın oyunu kullandığı Çağrışan Köyü 1163 Nolu sandıktan Demokrat
Parti’ye çıkan oy miktarı 6...
Kaynak : Yenimesaj Gazetesi
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=11003295&tarih=2011-06-25
AKĐT GAZETESĐ PROF.DR. HAYDAR BAŞ'A ĐFTĐRASINI ĐTĐRAF ETTĐ
Akit gazetesinin internet sitesi Habervaktim.com, 12 Haziran seçimlerine Demokrat Parti (DP) çatısı
altında Bursa milletvekili adayı olarak giren Prof.DR. Haydar Baş'ın oy kullandığı sandıktan DP'ye oy
çıkmadığını iddia etmişti.
Kendince Haydar Baş ile dalga geçen site iftira ve... yalan dolu haberinde, Haydar Baş'ın oyunu Nilifer
ilçesine bağlı Çağrışan köyünde kullandığını öne sürmüştü.
Ancak bu tamamen yanlış bir bilgiydi.
Haydar Baş oyunu Nilüfer Đlçesinde değil Mudanya ilçesinde kullanmıştı.
Iftira dolu haberi ilçe seçim kurulunun resmi tutanaklarıyla çürütülen habervaktim.com sitesi ve bu
habere yer veren diğer iftiracı siteler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Iftirası belgelenen Akit gazetesi çareyi özür dilemekte buldu.
Siteden yapılan açıklamada "Düzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz." Denildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10061
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Yaşıyor ama adı tespit edilemedi
Polis trafik kazasında yaralanan kişinin kimliğini yaptığı tüm aramalara rağmen tespit edemedi.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polis, yaralanan kişinin kimliğini yaptığı
tüm aramalara rağmen tespit edemedi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda meydana

gelen kazada, eskicilik yaptığı öğrenilen bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazaya
karışan 38 ND 780 plakalı araç sürücüsü H.E.'nin, gözaltına alınırken, yaralı olay yerine gelen
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralıya hastane
doktorları tarafından acil müdahale edildi.
Polis ekipleri, yaralının üzerinde yaptıkları aramalarda nüfus cüzdanını bulamadı. Tedavi süresince
yapılan tüm arama ve çalışmalara rağmen yaralının ismi ve nerde oturduğu tespit edilemedi.
Polisin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10062
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Kayserispor'a valilerden ziyaret
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Sivas Valisi Ali Kolat, Yozgat Valisi Necati Şentürk ziyaret etti.
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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor'un antrenmanını, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Sivas
Valisi Ali Kolat, Yozgat Valisi Necati Şentürk ziyaret etti.
Sezon açılışı nedeniyle Kayserispor Tesisleri'ne gerçekleştirilen ziyarette Kayseri, Sivas, Yozgat
valilerinin yanı sıra, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Đl Özel
Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ve Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı'nın diğer üyeleri hazır bulundu.
Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze,
yeni sezon hazırlıklarına start verdiklerini söyleyerek, "Ekip olarak çok mutluyuz. Đnşallah bu sezon iyi
hazırlanarak ligde en iyi konumda olacağız" dedi.
Karim Ziani'nin takımdan ayrılmasına yanıt veren Şota, "Her oyuncular bizim için önemli ama biri gider
biri gelir. Ziani'nin yerine genç ve dinamik oyuncu aldık bunun yanında genç oyuncular tecrübeli
oyuncular takıma yeni dinamik kazandıracak" diye konuştu.
ORAN heyetinin yaptığı ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Recep
Mamur ise, gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Kayseri'ye Kayserispor'un da katkı sağlamaya çalıştığını
ifade etti. Mamur Kayserililerin takımına da destek vermesini isteyerek, "Trabzonspor, Beşiktaş'ın
taraftarları takımlarına destek olmak amacıyla binlerce kombine alıyor ancak her sezon gücünü biraz
daha artıran Kayserispor taraftardan bu desteği göremiyor. Đnşallah bu sezon daha iyi olur ve Kayseri
halkı takımına daha çok sahip çıkar" dedi.
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici de Kayserispor'u yeni sezonda daha iyi yerlerde görmek istediğini
vurgularken, Sivas Valisi Ali Kolat ile Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Sivasspor'un önceki
sezonlar şampiyonluğa çok yaklaşmasına rağmen talihsizlik yaşadığını ve Anadolu'dan hangi takım
olursa olsun mutlaka bir şampiyon çıkması gerektiğini ifade ettiler.
"TARAFTARA ARTIK ĐYĐCE SĐTEM EDĐYORUZ"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet
Özhaseki, inşaatı devam eden tesisin çok güzel olduğunu kaydederek, "Tesis, bitim aşamasına geldi.
Çok modern ve şık bir bina oldu. Yeni ve güzel oyuncular aldılar güçlü bir kadro oluştu. Geçtiğimiz yıl
olan sakatlıklar inşallah bu sezon yaşanmaz. Kayserispor bu sezon lige biraz daha iddialı giriyor.
Ancak daha önce taraftara çok bir şey demedik fakat şimdi iyice sitem ediyoruz. Hiçbir şehirde bu
kadar ilgisizlik yok.

Trabzon'a, Bursa'ya gidiyorsunuz, binlerce kombine satılıyor. Kayserispor, en kötü zamanında bile son
yıllarda Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlara kök söktürüyor ve utanılacak bir mağlubiyette
alınmadı. Bizim artık seyirciye ihtiyacımız var. Đnşallah bu yıl kombine satışları daha çok olur" şeklinde
konuştu.
ĐLK KOMBĐNE YOZGAT VALĐ NECATĐ ŞENTÜRK ALDI
Yozgat Valisi Necati Şentürk, Kayserispor'a destek için 10 kombine bilet satın aldığını duyururken
Kayserililerin de takımına destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10063
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Kayseri cayır cayır yanıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đtfaiyesi tarafından son 10 gün içinde 168 arazi yangınına müdahale edildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đtfaiyesi tarafından son 10 gün içinde 168 arazi yangınına müdahale
edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının
artması ve vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle arazi yangınlarının çıktığı öğrenildi. Đtfaiye ekiplerinin
son 10 gün içinde 168 arazi yangınına müdahale ettiği bildirildi.
Yetkililer yangınlara piknik yapanların dikkatsizliği, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, mangalların
söndürülmeden dökülmesi, şişe ve cam kırıklarının neden olduğunu belirtti.
Yetkililer, vatandaşları bu aylarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10064
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Herkes için tasarım!
Üniversitelerin ilgili bölümlerine herkes için tasarım konusunun 2011-2012 eğitim programları müfredatına
eklenmesini hedefliyor.
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TASARIM HERKES ĐÇĐNDĐR
Özürlüler Đdaresi Başkanlığı, ulaşılabilirlikle ilgili sorunu temelden çözebilmek için
üniversitelerin ilgili bölümlerine herkes için tasarım konusunun 2011-2012 eğitim programları
müfredatına eklenmesini hedefliyor.
Evrensel tasarım, ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir tasarıma veya
uyarlanmaya gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabileceği şekilde
tasarlanmasıdır. Özürlülerin de tüm haklarını ve temel özgürlüklerini herkes gibi eşit şekilde
kullanması, yaşam kalitelerinin artırılması için evrensel tasarım ciddi önem arz etmektedir.
Türkiye’de “özürlülük ve ulaşılabilirlik” konularıyla bağlantılı olarak son yıllarda özellikle “evrensel
tasarım”, “kapsayıcı tasarım”, “herkes için tasarım” gibi yaklaşımlar tasarım ve planlama okullarının
müfredatında yer almaktadır. Ancak bunlar büyük ölçüde bireysel çabalar olarak ortaya çıkmaktadır.
Böylesi bir konunun özellikle yapılı çevrenin biçimlenmesinde sorumluluğu olan mesleklerin
öğretiminde daha etkin ele alınmaya ihtiyacı olduğundan Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığı
“Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamındaki tedbirler doğrultusunda konuyla ilgili çalıştaylar
düzenlemektedir.
Bu çerçevede; Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen “Herkes için
Tasarım Müfredatı Geliştirme Çalıştayı”, Haziran 2011’de, YÖK ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salonunda, Mimarlık, Đç Mimarlık, Şehir ve Bölge
Planlama, Endüstriyel Tasarım, ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden konuyla ilgili akademisyenlerin
geniş katılımıyla gerçekleşmiştir.
Çalıştayda konuşan Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, “Geniş anlamda
tasarım herkes için olmalıdır, evrensel olmalıdır. Ulaşabilirliğin hayata geçmesi açısından, kavramsal
çalışmaların gelişmesi açısından 2010 yılı ulaşabilirlik eylem yılı olarak ilan edilmiş, Ulaşılabilirlik
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem Planı’nın Toplumsal Bilinçlendirme Ekseni
kapsamında “Üniversitelerin ilgili teknik elemanların yetiştirildiği fakültelerinde ‘özürlüler ve
hareket kısıtlılığı bulunan diğer gruplar için ulaşılabilirlik’ konusunun müfredatta yer alması
sağlanacaktır.” tedbiri için YÖK sorumlu kurum olarak belirlenmiştir.” şeklinde konuştu ve sözlerini
umarım bir gün burada da engelsiz çalıştaylar düzenleyebiliriz diyerek noktaladı.
Çalıştayda üniversitelerin müfredatında ve öğrenim çıktılarında herkes için tasarım konusunun ne
şekilde yer alacağı değerlendirilmiş, rapora bağlanmış ve katılımcılar tarafından “Herkes Đçin Tasarım
Platformu” kurulmasına yönelik karar alınmıştır.
“Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarla, “herkes için tasarım”
yaklaşımı, 2011-2012 eğitim döneminde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde, Türkiye’de
tasarım

ve planlama eğitim

programları müfredatına eklenerek

amaçlanmaktadır.
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10065
Erişim Tarihi: 01.07.2011

bir çerçeve oluşturulması

Grup38'den öneriler!
Kayserispor'un yeni sezon için açıkladığı kombine fiyatları ve bu sezon ilk olarak uygulanan öğrenci fiyatları
kafalarda bazı sorular oluşturmuştur.
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Kayserispor ‘un yeni sezon için açıkladığı kombine fiyatları ve bu sezon ilk olarak uygulanan öğrenci
fiyatları kafalarda bazı sorular oluşturmuştur. Geçmiş yıllardan kalan sezon içi fiyat indirmeleri ve
okullarda toplu dağıtım bu sezon uygulanmamalıdır. Geçen yıllardan kombine almış olanlara yapılan
haksızlığa bu sene son verilmelidir. Kombine alanların hakkı korunmalı ve sezon boyu üç büyükler
dahil tek fiyat sistemi uygulanmalıdır.
Geçen sezon kombine alanlara bu sezon için belli bir indirim yapılmalıdır. Ayrıca öğrenci indirimi
sadece kombine biletlerde değil normal maç biletlerinde ve bayan seyirciler için de uygulanmalıdır.
Tribünlerden birisi öğrenciler ve bayanlar için TAHSĐS EDĐLMELĐDĐR. Öğrenci biletlerinde suistimal
yapılmasını önlemek için gerek bilet alırken ve turnikede öğrenci kimlikleri kontrol edilmelidir.
Bu sezon kesin bir hedef konulmalı ve bu uğurda mücadele edilmelidir. Farklı kişilerden farklı hedef
açıklaması taraftarlarda güven kaybına yol açtığı gibi her maçın sonunda yeni hedefler çizilmesi
yönetimin inandırıcılığını bitirmektedir. Kulüpte başarılı olmuş futbolcuların her yıl satılması ve sürekli
genç gurbetçilerin alınması özellikle hedef konusunda taraftarların kafasını karıştırmaktadır. Genel
olarak ligin ikinci yarılarında yaşanan puan kayıplarına son verilmeli ve bu soruna çözüm
bulunmalıdır.
Yeni sezon öncesi tüm Kayserispor camiasında birlik ve beraberlik sağlanmalıdır. Bütün yetkililer
konuşmalarına dikkat etmeli ve hiçbir kimseyi ötekileştirmeden ve kimseye hakaret etmeden birliği
tesis etme çabasını sürdürmelidir. Gerekirse sezon öncesi basın, taraftar , yönetim ve teknik heyet bir
toplantıda buluşmalı ve aradaki köprüler sağlamlaştırılmalıdır.
Bu görev Kayserispor yönetimine düşmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun birlik ve beraberliği
olmayan kulüplerin başarıları saman alevi gibi kısa sürmüş ve istenilen neticeye ulaşılamamıştır.
2011-2012 sezonu için çalışmalara başlayan Kayserispora başarılar dileriz.

HASAN YALDIZLI
BAŞKAN
Haber/Ahmet KARASU

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10066
Erişim Tarihi: 01.07.2011

"7 den 7 ye Bedava Kampanyası" uzatıldı
Türk Telekom yıl sonuna kadar daha fazla kazanıyor. Yurt içi GSM (cep telefonu) hatlarını aramak da ücretsiz
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Türk Telekom yıl sonuna kadar daha fazla kazanıyor. Türk Telekom tarafından sizlere özel Akşam
7’den Sabah 7’ye kampanyası dahilinde, yurt içi GSM (cep telefonu) hatlarını aramak da ücretsiz.
Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerin hayatına değer
katan kampanyalar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom, “7’den 7’ye Bedava Kampanyası”nı,
müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine 1 Ocak 2012 saat 07.00’ye kadar uzattı. Kampanya, Türk
Telekom müşterilerine yıl sonuna kadar akşam 7 sabah 7 arasında, şehir iç ve şehirler arası ücretsiz
konuşma fırsatı sunmaya devam edecek.
Tüm bireysel müşterilerin yararlanabildikleri 7’den 7’ye Bedava Kampanyası’yla ev telefonlarından
akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar yapılan şehir içi ve şehirlerarası aramalar için herhangi bir
ücret ödenmiyor. Tüm ev ve iş telefonları bedavaya aranabiliyor.
Bu kampanya sadece siz özel müşterilerimiz için geçerlidir. Kampanyamız dahilinde hafta içi ve hafta
sonu, ev telefonunuzdan akşam 19.00’dan sabah 7.00’a kadar yurt içi GSM numaralarını ücretsiz
arayabilirsiniz. Kampanyamızdan faydalanmak için başvuru yapmanız, sözleşme yapmanız, taahhüt
imzalamanız gerekmez, ayrıca ilave ücret alınmaz.
Bu kampanya 1 Ocak 2012 itibariyle sona ermektedir.
Bedava dakikalarınızı güle güle kullanmanızı dileriz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10067
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Tek amaçları bölücülük
Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz'dan BDP milletvekillerine tepki
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Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, BDP’nin desteklediği
Bağımsız Milletvekili olarak seçilen vekillerin, Türkiye'ye hizmet etmek amacıyla müracaat

etmediklerini ifade etti.
BDP’nin desteklediği Bağımsız Milletvekillerinin tek amaçlarının Türkiye'yi karıştırmak olduğunu
belirten Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, bu
milletvekillerinin Türkiye’ye hizmet etmek için milletvekilliğine müracaat etmediklerini söyledi. Ali
Yavuz, "CHP'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Şehit ve Gazi Ailesi olarak BDP'nin
desteklediği ve desteklemiş olduğu terör örgütünün ve seçilen veya seçilemeyen bağımsız milletvekili
adayları Türkiye'ye hizmet etmek amacıyla milletvekilliği için müracaat etmediler. Onların tek amacı
var. Türkiye'yi karıştırmak ve bölmek. Huzursuzluk çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Terör
örgütünün desteklemiş olduğu bağımsız milletvekillerinin meclise girmesini istemiyoruz. Bu terör
örgütünün desteklemiş olduğu milletvekilleri geçmiş yıllarda gördük. Hiç bir zaman Türkiye
Cumhuriyeti'ne hizmet etmek değil bunların amaçları. Kendileri, ‘Kürt halkını savunuyoruz’ diyorlar
ama Kürt halkı adına Kürt halkının haklarını korumak için de meclisimize ne bir önerge vermişlerdir ne
de bir yasa çıkarılması için gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Hiç birini yapmamışlardır. Bunların tek
amacı Türkiye'yi huzursuz etmek ve Türkiye'de bir kargaşa yaratmak. Terör örgütünün söylemleriyle
onların terör örgütünün liderlerinin ya da destekçilerinin ellerine vermiş olduğu yazıları mecliste ya da
dışarıda okuyarak huzursuz çıkartmaktadır" şeklinde konuştu.
TBMM'de yemin töreninde yaşanan gerginliklerin birlik ve beraberliğe zarar verdiğini söyleyen Yavuz,
"Biz, şehit aileleri ve gazileri olarak TBMM'de yemin töreninde gerginlik istemiyoruz. Türkiye yeterince
30 yıldan beri terörden dolayı çok zarar gördü. Şu anda bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.
Meclisimizde birlik ve beraberlik içerisinde yemin edilerek terör belasının bitirilmesi için gerekli
yasalarının ve değişecek kanunların çıkarılarak, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturmaları konusunda
çalışmalar yapılsın istiyoruz. BDP’lilerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu karar verdi. Đkinci itirazdan sonra
bunların milletvekili olmasının önünü açtılar, ama şimdi ise tekrar milletvekili olması için önünü açtığı
kişilerin milletvekili olamayacağını gördü. Đlk yanlışını görünce şu anda tekrar milletvekili olmaması için
gerekli yasal prosedürü yaptılar. Gerekeni de buydu ama keşke bunu önceden yapsalardı. Sonraya
bırakmamaları gerekirdi. Türkiye'de bir huzursuzluk olmasına neden olundu. Türkiye'de Kürt sorunun
yok terör sorunu vardır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10068
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Esentepe'de çevre düzenlemesi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Esentepe ve Sakarya Mahalleleri ile ilgili açılama
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esentepe ve Sakarya Mahallelerini bir birinden
ayıran Doğanyurt caddesi ve o bölgeden yapılan diğer çalışmaları yerinde inceleyerek, bu bölgenin bir
uçtan bir uca elden geçirilerek, Melikgazi'ye yakışır bir konuma getirileceğini söyledi.
Esentepe ve Sakarya mahallesini ortadan ayıran Doğanyurt Caddesinin yaklaşık bin 500 uzunluğunda
olduğunu ve bu caddenin kaldırımları, orta refüjü, asfaltı ile tamamen yenileneceğini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç “Yine bu gölgede Maral Parkının devamı olarak 8.000 m2 yeşil alanı, içerisinde
tartan pisti, çok amaçlı parkı, sentetik çim futbol sahası ile birlikte hayata geçiriyoruz. Ayrıca kütle
parsellerin çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Sevgili sokakta da 3 bin metrekarelik cep otoparkı yapım
çalışmamız sürüyor” dedi.
Kadir Has Stadı bölgesinde olan, raylı sistemin geçtiği, gelişen güzelleşen güzide semtlerden birisi
konumuna gelen bu bölgede, Melikgazi'ye yakışır hizmetlerin süreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç

“Sosyal amaçlı hizmet olarak da Devetaş Camisi çevre düzenleme çalışmasını yapmak sureti ile
bölgemiz insanlarının hizmetine sunmuş oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, bizlere
güvenerek, hizmet etme fırsatı veren hemşerilerimize minnet duyuyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10069
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Bayılma numarası intiharı önledi
Polisin tüm uğraşlarına rağmen ikna olmayan genç, amcasının bayılma numarası sonrasında intihardan vazgeçti
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Kayseri'de amcasıyla sorunları olduğu iddia edilen genç, intihara teşebbüs etti. Polisin tüm uğraşlarına
rağmen ikna olmayan genç, amcasının bayılma numarası sonrasında intihardan vazgeçti.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde amcasıyla sorunları olduğu iddia edilen T.Ç.K.
(22), inşaat halindeki bir binanın 10. katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevrede güvenlik önlemleri alan
polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen T.Ç.K.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak başarılı
olamadı. Polisin, ailesini olay yerine getirerek genci ikna çabaları da sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 3 saat
süren ikna çabalarının ardından tartıştığı amcası M.K.'nin bayıldığını gören genç, amcasının yanına
koştuğu sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bayılma numarası
yapan amca da ayağa kalktı. Bu sırada aynı binanın 11. katında bulunan inşaat işçileri de işlerini
bırakarak yaşananları izledi. Polis aracına bindirilerek emniyete götürülen T.Ç.K. hakkında başlatılan
soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10070
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Kayserispor'da yeni dönem hazırlığı
Yeni sezon hazırlıklarına start veren Kayserispor'lu futbolculara Laktat testinden geçti.
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Yeni sezon hazırlıklarına start veren Kayserispor'lu futbolculara Laktat testinden geçti.
Salı günü Acıbadem hastanede sağlık kontrolünden geçen Sarı-kırmızı oyuncular ikinci bölümde kulüp
tesisleri içersinde yer alan halı sahada dayanıklılık ve Laktat testinden geçtiler.
Oyunculardan Hasan Ali Kaldırım, Ömer Şişmanoğlu, Cem Sultan, Eren Güngör, Amrabat, Okan
Alkan, Gökhan Ünal, Savaş, Đlhan Eker, Zubap, Troisi ve Abdullah testte hazır bulundu. Antrenör
Laszlo Jambor eşliğinde yapılan test iki grup halinde yapıldı. Futbolcuların sezon başında antrenman
programlarının belirlenebilmesi için testler ve futbolcunun bireysel tempoları belirlenecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10071
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Tomarza'da kaza: 1 ölü
Kazada otomobil sürücüsü A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında A.K.'nin kullandığı 38 RS
2011 plakalı otomobilin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle takla attığı öğrenildi. Kazada otomobil
sürücüsü A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan T.K., E.D., M.E. ve E.Ç. ambulans ile
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10072
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Vahşet: Kocası boğazını kesti!
Kocasinan Cırgalan mahallesinde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, kendisine boşanma davası açan
eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı.
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Kayseri'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, kendisine boşanma davası açan eşini öldürdü.
Kayınpederini de ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Đddiaya göre Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 385. Sokak'ta, cezaevinden yeni tahliye
olduğu öğrenilen A.T. (35), kendisine boşanma davası açan eşi H.T. ile tartıştı. Eşini bıçaklayarak
öldüren A.T., kendisini engellemeye çalışan kayınpederi Z.Ü.'yü de bıçakla ağır yaraladı. Olay
yerinden kırmızı bir otomobille kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, Z.Ü. Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayda hayatını kaybeden H.T.'nin 11 yaşındaki oğlu A.T.'nin ise yakınlarına bir gün önce, "Babam
bana, 'Hepsini öldüreceğim ama mübarek gün' dedi" şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.
Kayseri'de karısını boğazını keserek öldürüp kayınpederini ağır yaralayan şahsın yakalanması
için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 385. Sokak'ta meydana geldi. A.T.'nin
(35) kendisine boşanma davası açan karısı H.T.'yi boğazını keserek öldürdüğü, kayınpederi Z.Ü.'yü de
bıçaklayarak ağır yaraladığı öne sürüldü. Olay sırasında H.T.'nin kız kardeşi T.Ü.'nün de eniştesini
engellemek için av tüfeği ile havaya ateş ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, A.T.'nin yakalanması için şehrin
giriş çıkışlarında ve kavşaklarda önlem aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10073
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Katil koca kaçarken yakalandı
Kendisinden boşanmak isteyen eşini boğazını keserek öldüren katil zanlısı kaçmak isterken yakalandı
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Kayseri'de kendisinden boşanmak isteyen eşini boğazını keserek öldüren katil zanlısı kaçmak isterken
yakalandı.Eşi H.T.'yi boşanma davası açtığı için boğazını keserek öldüren katil zanlısı A.T.'nin,
emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından suç aleti ile yakalandığı öğrenildi. Zanlının
38 AN 151 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışırken pusuya düşürüldüğü belirtildi. Yetkililer, gözaltına
alınarak polis merkezine götürülen A.T. hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Kocasinan ilçesi
Cırgalan Mahallesi 385. Sokak'ta meydana gelen olayda, A.T. kendisine boşanma davası açan eşi
H.T.'yi boğazını keserek öldürmüş, kayınpederi Z.Ü.'yü ise bıçakla ağır yaralamıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10074
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Hedefi A milli takım
Sarı-kırmızılı takımın değişmezlerinden biri olan Hasan Ali Kaldırım'ın en büyük hayali A Milli Takım'da forma
giymek
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Kayserispor'da yakaladığı çıkışla yıldızı parlayan ve Sarı-kırmızılı takımın değişmezlerinden biri olan
Hasan Ali Kaldırım'ın en büyük hayali A Milli Takım'da forma giymek. Kaldırım, "Performansımı daha
da artırıp eninde sonunda milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum. Eğer çağrılmazsam, Almanya'da
doğdum ve Almanya Milli Takımı'nda oynama şansım var" dedi.
Sahada gösterdiği üstün performans ve efendi duruşuyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Hasan
Ali Kaldırım, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor'daki hedeflerini anlattı. Bu sezon
Kayserispor'a transfer edilen yeni oyuncuların yaş ortalamasının gençleştiğine dikkat çeken Kaldırım,
geçtiğimiz sezon oynayan oyuncuların bu sezon yeni gelen oyunculara ağabeylik görevi düştüğünü
belirtti. Kaldırım, "Biz gençlere sahip çıkacağız ve takıma çabuk adapte olmalarını sağlayacağız.
Hazırlıklar yeni başladı, daha yeni yeni takıma alışıyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Teknik
direktör Şota Arveladze, şu ana kadar herkesten gayet memnun. Gelecek 4 hafta içerisinde sezona
çok iyi hazırlanacağız, kondisyon depolayacağız ve inşallah yeni sezona bomba gibi gireceğiz" dedi.
Kayserispor'da hedefinin geçtiğimiz sezondakinden daha da çok iyi performans sergilemek olduğunu
belirten Kaldırım, "Üstün performansımı bu sezon 34 maç olarak başarabilirim diye düşünüyorum.
Kayserispor'la şampiyonluk hedefimiz var. Đnşallah bu hedefe bu sezon gideriz" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon tecrübe kazandığını kaydeden Kaldırım, en çok isteğinin A Milli Takım'da forma
giymek olduğunu belirtti. Kaldırım, "Sahada sergilediğim performansımı artırarak eninde sonunda A
Milli Takım'a çağrılacağımı düşünüyorum. Eğer çağrılmazsam da, ben Almaya'da doğdum ve orada
büyüdüm. Almanya Milli Takımın'da da oynama şansım var" ifadelerini kullandı.
Gurbetçi ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Hasan Ali Kaldırım, futbol hayatına 20062007 yılında Tus Koblenz takımında başlamış, Mainz'da dikkatleri üzerine çekerek 2009-2010
sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'a transfer olmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10075
Erişim Tarihi: 01.07.2011

Navarro imzayı attı
Kayserispor, Argentinos Juniors takımından kadrosuna kattığı Nicolas Navarro ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
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Kayserispor, geçtiğimiz sezon ortasında Argentinos Juniors takımından kadrosuna kattığı Nicolas
Navarro ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Kayserispor'un tesislerinde düzenlenen imza töreninde Arjantinli Navarro, kendisini 4 yıllığına Sarıkırmızlı renklere bağlayan imzayı attı. Genel Menajer Süleyman Hurma, burada yaptığı
konuşmasında, Arjantinli Navarro ile güçlerine güç kattıklarını söyledi.
Kayserispor gibi hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyleyen kaleci Navarro ise
"Kayserispor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Nicalos Navarro'ya formasını, kulüp yöneticisi Ali Çetin verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10076
Erişim Tarihi: 01.07.2011

