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Kar kaplanları sezonu açtı
Erciyes Kar Kaplanları, yeni sezonu Erciyes dağında kar banyosu yaparak açtı
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Türkiye yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, isimlerini Erciyes ve çevresindeki dağlarda
kışın kar banyosu ve buzlu suya girerek duyuran Erciyes Kar Kaplanları, yeni sezonu Erciyes dağında
kar banyosu yaparak açtı. Herkes Đçin Spor Federasyonu'na (HĐS) bağlı Erciyes Kar Kaplanları
Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, mevsimin ilk kar banyosunu yapmak için Erciyes'te bir araya geldi.
Çeşitli meslek gruplarına ait 25 kişinin bulunduğu Erciyes Kar Kaplanları, sabahın erken saatlerinde,
sıfırın alındaki soğuk havaya aldırış etmeden tesisler bölgesinden ikinci istasyona kadar belli
mesafede yürüyüş yaptı. Kar kaplanları, daha sonra üzerlerini çıkartıp, türküler söyleyerek kalınlığı 20
santimetreyi bulan kar üstünde koştular. Bu arada kar üzerinde banyo yaparak sezonu açtı. Herkes
Đçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi Davut Güleç, herkesi sağlıklı, bilinçli herhangi bir spor
yapmaya çağırdı. Şov ve gösteri yapmaktan kaçındıklarının altını çizen Güleç, şu günlerde artan gribal
enfeksiyona karşı en iyi aşılamanın karda yürümek, kar banyosu yapmak ya da spor sonrası soğukbuzlu suya girmek olduğunu da tekrarladı. Erciyes Kar Kaplanları Derneği Başkanı ve Spor Kulübü
Başkanı Rifat Postacı da ağır kış şartlarını çok sevdiklerini, her kış karda ve buzlu suda banyo
yapmayı alışkanlık haline getirdiklerini, böylece hastalıklardan kurtulduklarına açıkladı. Erciyes Kar
Kaplanları üyeleri ise, "Dağ ve kış sporları için herkesi Erciyes'e davet ediyoruz. Erciyes'te spor
yapmak ayrıcalık. Kışın Erciyes'te spor yapmak çok keyifli. Belli yaştan sonra herkesin arkadaşları ile
bir araya gelerek istediği sporu yapması kadar güzel bir şey yok. Kahve köşelerinden kurtulun ve
spor yapın" dediler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10587
Erişim Tarihi: 22.11.2011

21 KG uyuşturucu bulundu
Bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmeye yerleştirilmiş 21 kilo 214 gram esrar maddesi ele geçirildi
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Kayseri polisince bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmeye yerleştirilmiş 21 kilo 214 gram esrar
maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari Yüksekova ilçesinden yüklü miktarda uyuşturucu madde nakledileceği
bilgisine ulaşan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon düğmesine bastı. Uygulama noktalarında şüpheli araçlarda
inceleme yapan polis, aldığı bilgiden 7 gün sonra Mimarsinan OSB kavşağında saat 04.30 sıralarında
A.E.'nin kullandığı 34 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 'zula' olarak tabir edilen
bölmede 42 adet sarı
renkli koli bantları ile sarılı toplam 21 kilo 214 gram eroin ele geçirildi. Polisin yaptığı bu başarılı
operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.
KOM Şube Müdürlüğü'nün 2011 yılı çalışmalarıyla 21 kilo 261 gram eroin, 1 ton 48 kilo 584 gram
esrar, 39 bin 297 hap ele geçirildi. Ekipler, yaptığı operasyonlar kapsamında son 4 yıldan daha fazla
uyuşturucuyu ele geçirdi.
Öte yandan, KOM ekipleri, sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında
aldığı bir istihbaratı değerlendirerek operasyon yaptı. Malatya yolu Tomarza ilçe girişinde Đzmir plakalı
3 minibüsü durduran polis, araçlar içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada Doğu ve Güneydoğu
illerinden temin edilerek kent güzergahı üzerinden batı illerine sevk edilmeye çalışılan 66 bin 450
paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç içerisindeki H.E., A.A., M.K., M.D., H.A., C.K., isimli şahıslar
gözaltına
alınırken, 1 yıl boyunca 647 bin 843 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10588
Erişim Tarihi: 22.11.2011

Başbakan referandum sözü vermişti
Hükümetin bedelli askerlik ve vicdani ret düzenlemelerine tepki
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Türkiye Partisi Đl Başkanı Davut Demirkıran, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ali Yavuz, bedelli askerlik ve
vicdani ret uygulamalarını reddettiklerini söyledi.Türkiye Partisi olarak bedelli askerlik ve vicdani ret
konularına tamamen karşı olduklarını söyleyen Davut Demirkıran, bedelli askerliğin Türkiye'nin
gündemi olmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Başbakan'ın daha önceleri bedelli askerlik
konusunu referanduma götürme sözü verdiğini ve bu sözün yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen
Demirkıran, “Bu referanduma biz değil, sadece şehit aileleri katılsın. Referandum sonrasında eğer
yüzde 1 bile evet oyu çıkarsa biz de destek veririz. Aksi takdirde biz de bu konuları reddediyoruz” diye
konuştu.Demirkıran, “Bu ülkenin namuslu insanlarının verdiği vergilerle mecliste bulunan 4 PKK'lıya
maaş ödeniyor. Bu konuda da ben vicdani retçiyim. Gerekirse bu konuyu Avrupa Đnsan Hakları
Mahkemesine bile götüreceğim” ifadesinde bulundu.
Her zaman bedelli askerlik ve vicdani ret olayına karşı olduklarının altını çizen Türkiye Harp Malulü
Geziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Her iki konunun da kabul
edilmesine karşıyız. Biz bu vatana bedel verdiğimiz gibi herkesin de Türkiye Cumhuriyeti'nin
topraklarında bu vatana hizmet etmesini istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10589
Erişim Tarihi: 22.11.2011

Erciyesspor'a destek verilmeli
Grup 38 Taraftarlar Derneği: Şampiyonluk yolunda ilerleyen Erciyesspor'a destek verilmesi gerekli

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Erciyesspor
:0
: 16
: 21 Kasım 2011 17:33

Grup 38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan yaptığı açıklamasında, şampiyonluk
yolunda ilerleyen Erciyesspor'a destek verilmesi gerektiğini söyledi.“Erciyesspor takımı çok başarılı bir
grafik çizerek şampiyonluk yolunda son sürat ilerlemektedir. Şimdiye kadar verilen mücadelede kulüp
başkanı sayın Ziya Eren hep yalnız kalmış ve hem seçilmişlerden hem de kendi yönetim bünyesinden
gerekli desteği görememiştir” diyen Đncialan, “Bir takımın başarılı olması için elbirliği ve topyekun
destek şarttır” ifadesinde bulundu.Đncialan açıklamasına şu şekilde devam etti:“Özellikle
belediyelerimizin desteklerini görmek istiyoruz. Şehir için önemli reklam aracı olan takımımıza sahip
çıkılması Erciyesspor'un başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacaktır. Genelde Memduh Büyükkılıç
onursal başkanımız elinden gelen desteği vermekte ve bizler bundan sevinç duymaktayız.”
Kayseri'deki iş adamlarının da Erciyesspor'a destek vermesi gerektiğinin altını çizen Đncialan,
“Çarşamba günü oynanacak olan Adanaspor maçı için tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10590
Erişim Tarihi: 22.11.2011

Karısını ipten aldı
Kayseri'de kendini iple boğmak isteyen bir kadın, eve gelen kocası tarafından son anda kurtarıldı
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Kayseri'de kendini iple boğmak isteyen bir kadın, eve gelen
kocası tarafından son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Camii Kebir Mahallesi Ayancık Caddesi'nde meydana
gelen olayda, 30 yaşındaki A.D.'nin girdiği psikolojik bunalım nedeniyle kendini boğarak intihar etmeye
çalıştığı öğrenildi. Eve gelen H.D.'nin durumu fark ederek eşini son anda kurtardığı kaydedildi.
Olay yerine çağırılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.D.'nin
tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10591
Erişim Tarihi: 22.11.2011

Kayseri'de korkutan deprem
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat:06.50'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem Đzleme
Merkezi'nden alınan bilgiye göre, sabah saat: 06.50 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana
geldi. Depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10592
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Đşte Kayseri'de deprem anı
Kayseri Sarıoğlan ilçesinde saat 06.50 sıralarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi
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Kayseri Sarıoğlan ilçesinde saat 06.50 sıralarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10593
Erişim Tarihi: 28.11.2011

K.Erciyesspor:2 Adanaspor:1
Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Adanaspor A.Ş.'yi 2-1 mağlup etti
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Adanaspor A.Ş.'yi 2-1 mağlup
etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR
16. dakikada gelişen Adanaspor atağında Etame'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Ferhat
iki hamlede kontrol edebildi.
19. dakikada Adanasporlu Onur, topa yükselen Posinkovic'e faul yapınca hakem Abdullah Yılmaz,
penaltı kararı verdi.
20. dakikada Gökhan Kaba'nın penaltı atışıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada Fevzi'nin sol kanattan ortasına Etame'nin yerden şutu ile meşin yuvarlak yandan az
farkla auta gitti.
27. dakikada Serkan'ın serbest vuruşuyla ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Uzaktan gelerek
gelişine vuran Emrah'ın sert şutu üstten auta gitti.
33. dakikada defanstan sıyrılan Emrah, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdü. Müsait
durumdayken şut yerine sağ kanattaki Gökhan'a vermeyi tercih eden Emrah'ın topuna defans araya
girdi ve tehlike uzaklaştırıldı.
52. dakikada gelişen Adanaspor atağında, kaleci Ferhat'ın hatalı çıkışını değerlendiren Etame'nin
ceza sahası çizgisi üzerinden çaprazdan sert şutu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
56. dakikada ceza alanında Sofihanne'nin topuk pasıyla Gökhan Kaba kaleci ile karşı karşıya kaldı.
Daha müsait yere geçen Sofihanne'ye pas vermek yerine şut vuran Gökhan'ın topunu kaleci
Tolgahan kurtardı.
64. dakikada Emrah'ın sağ kanattan yerden pasıyla topla buluşan Serkan'ın ceza sahasına girerek
vurduğu sert şutu ile meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 2-1
73. dakikada Emrah Bedir'in sol kanattan ceza sahasına girerek çaprazdan sert şutu yandan az
farkla auta gitti.
STAT: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz xxx, Samet Çavuş xxx, Serkan Çınar xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Serkan Atak xxx, (Guluzade dk. 89
?)Emrah xx (Cenk dk. 72 x), Kemal xx, Davut x, Hassan Waswa xx, Posinkovic x (Metin dk. 60 xx),
Sofianne x, Gökhan Kaba xxx
YEDEKLER: Ali, Cemal, Bilal, Mehmet Yaman
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
ADANASPOR A.Ş.: Tolgahan x, Anıl xx, Onur Demirtaş x (Emrah Bedir dk. 46 xx) , Serges Etame
xxx, Adnan x, Onur Akbay xx (Bülent Bölükbaşı dk. 82 x), Mbamba xx, Ayhan x, Talha xx, Đzzet x,
Fevzi xx (Okan dk. 72 x)
YEDEKLER: Zülküf, Koray, Cem, Fahri
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Eriş
GOLLER: Gökhan Kaba (dk. 20), Etame (dk.52), Serkan Atak (dk. 64)
SARI KARTLAR: Mbamba (Adanaspor), Ferhat (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10594
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Erciyesspor emin adımlarla yürüyor
Kayseri Erciyesspor, sahasında ağırladığı Adanaspor A.Ş. karşısında aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkarmanın
mutluluğunu yaşıyor
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Kayseri Erciyesspor, sahasında ağırladığı Adanaspor A.Ş.
karşısında aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkarmanın
mutluluğunu yaşıyor. Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fikret Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile
getirdi. Yılmaz, "Geçtiğimiz hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı sonrasının zor geçeceğini
biliyorduk. Bunun handikabını yaşadık. Ama oyuncularımızın hepsi de yüreğiyle oynadı. Karşılaşmanın
son dakikasına kadar mücadele ettiler. Yönetimden oyunculara kadar çok iyi camiamız var" diye
konuştu.
Bir gazetecinin kendisinin de Adanalı olduğunu memleketi olan takıma karşı mücadele verdiğini,
bunun nasıl bir duygu olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Yılmaz, "Sahada biz renklere göre değil
rakip olduğu için oynarız. Ben ayrıca Adanasporluyum, ancak Kayseri Erciyesspor da görev yapmanın
da bilincindeyim" diye konuştu. Adanaspor A.Ş. Teknik Direktörü Levent Eriş'te rakipten çok
pozisyon ürettiklerini ancak bireysel hataların fazlalığından ötürü bunu gole çevirmede zorluk
çektiklerini söyledi. Takım olarak bireysel hataların fazla yapıldığını belirten Eriş, hakem Abdullah
Yılmaz'ın hatalarının olduğunu ancak bunun arkasına sığınmadıklarını kaydetti. Eriş, "Verilmemesi
gereken bir penaltı kararı verildi. Đlk yarı pozisyon bulunamayan bir takımdık. Oyun formatında ikinci
devre bir değişikliğin ardından hamlelerimiz meyvesini verdi. Biz kazanmaya gelmiştik. Kendi
sahasında mağlup olan Kayseri Erciyesspor'u kendi sahasında bir kez de biz yeneriz diye hesapladık.
Đkinci yanı çok pozisyon ürettik ama yetmedi. Bireysel pozisyon hataları yaptık. Bu hatalar puan
kayıplarına neden oldu. Yapılacak çok fazla bir şey yok. Hakem de karşılaşmayı kötü yönetti" şeklinde
konuştu. Adanasporlu Onur Akbay da mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getirerek, şuursuz
ataklar sonucu gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Adanaspor A.Ş. takımından Onur
Demirtaş ise, takım olarak bireysel hatalardan çok çektiklerini belirterek, Kayseri Erciyesspor'u tebrik
etti. Kayseri Erciyesspor'un kalecisi Ferhat Odabaşı, çok iyi mücadele eden bir takım olduklarını,
taraftar desteğinin devamı halinde istenilen noktada ligi bitirmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10595
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Beşiktaş'a teknik direktör olmak istiyorum
Aralık ayında başlayacak olan Vodafone Kupası öncesi Kayseri'ye gelen Pascal Nouma, gazetecilerle halı saha
maçı yaptı
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Aralık ayında başlayacak olan Vodafone Kupası öncesi Kayseri'ye gelen Pascal Nouma, gazetecilerle
halı saha maçı yaptı. Burada konuşan Nouma, en çok Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapmayı
istediğini söyledi.
Vodafone Cup'un Kayseri ayağının tanıtımı için kente gelen Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden
Pascal Nouma, basın mensuplarıyla halı saha maçında bir araya geldi. Maç öncesi gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Nouma, Türkiye'de oynayan tüm yabancı oyuncuların başarılı bir performans
sergilediğini ancak en beğendiği futbolcunun Kayserisporlu Nordin Amrabat olduğunu söyledi.
Kayserispor'un hak ettiği yerde olmadığının altını çizen Nouma, takımın toparlanarak yükseleceğine
inandığını kaydetti.
Nouma, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Siyah-beyazlı taraftarların Felipe Melo'ya karşı ırkçılık
yaptığı iddiasıyla ilgili soruya, "Beşiktaş taraftarı ırkçılık yapmaz, tam tersi onlar ve Türk halkı
misafirperverdir" diye yanıt verdi. Son olarak Nouma, teknik direktör olmayı istediğini bunu da Beşiktaş
takımında yapmayı arzuladığını sözlerine ekledi.
Vodafone Türkiye Đletişimden Sorumlu Kıdemli Müdürü Tolga Yücel ise Đzmir, Bursa, Kayseri ve
Mersin'de tüm futbol tutkunlarının bir araya geleceğini söyleyerek, "Vodafone'un dünyanın spor
alanında önde gelen uluslararası sivil toplum kuruluşlarından Laureus Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği
Vodafone Cup için son başvurular 28 Kasım tarihinde sona erecek. Aralık ayında başlayacak olan
turnuva Bursa, Đzmir, Kayseri ile Mersin olmak üzere dört ilde gerçekleştirilecek. Vodafone ülkeleri
arasında düzenlenen
turnuvaların Türkiye ayağında şampiyon olan takım, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma ile
Vodafone Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10596
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Tarih değil şov!
Tarihçi Prof. Dr. Halil Đnalcık'tan Muhteşem Yüzyıl değerlendirmesi
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Dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil Đnalcık'a Erciyes
Üniversitesi tarafından fahri profesörlük belgesi takdim edilerek cübbe giydirildi. Tören sonunda
söyleşiye katılan ve Muhteşem Yüzyıl dizisini değerlendirmesi istenen Prof. Dr. Đnalcık, "Başarılı bir
şovdur, tarih değil" dedi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene; Vali
Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Törende Prof. Dr. Halil Đnalcık'a, Erciyes
Üniversitesi Senatosu tarafından oy birliği ile alınan karar gereği fahri profesörlük belgesi verildi.
Rektör Keleştemur tarafından cübbe giydirilen Prof. Dr. Đnalcık, törenin ardından bir öğrencinin,
"Osmanlı tarihi konusunda uzman bir kişisiniz. Muhteşem Yüzyıl dizisini nasıl değerlendiriyorsunuz?"
sorusunu, "Bu dizi hakkında ciddi bir tarihçinin yorum yapması olmaz" şeklinde yanıtladı. Muhteşem
Yüzyıl dizisini şov olarak nitelendiren Prof. Dr. Đnalcık, "Televizyon için yazılmış bir şovdur. Maksadı
halkı eğlendirmek, sürüklemektir. Tarihle çelişkili sahneler olabilir. O kendi fonksiyonunu yapıyor, yani
insanları ekrana toplayabiliyor. Başarılı bir şovdur, tarih değil" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10597
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Kayseri valisinden çok özel açıklamalar
Bilici:Gece geç saatlerde görev başında olan karakoldaki polise ve hastane personellerini ziyaret ediyorum
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Vali Mevlüt Bilici, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'deki sosyal gelişmeler, yatırımlar ve
ilçelerin ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler vererek gecenin geç saatlerinde
görev başında olan karakoldaki polise ve hastane personellerine ziyareti ve onlara dertleştiğini anlattı.
KAYSERĐ'DEKĐ DEPREMZEDELER MĐSAFĐR EDĐLĐYOR
Van ve ilçelerinde yaşanan deprem sonrası dost elini uzatan Kayseri, 120 depremzedeye kucak
açmıştı. Geçtiğimiz günlerde kente gelen depremzedelerin çeşitli misafirhanelerde en iyi şekilde
ağırlandığını söyleyen Vali Bilici, "Afet sonrası Van ve ilçelerinde hayatını kaybedenlere tekrar
Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz çok güçlü ve o insanların orada yaşadıklarını en iyi şekilde
atlatmasına katkı sağlamak adına gerekli önlemleri alıyor. Alınan karar gereği tüm vilayetlerde misafir
edilen depremzedelerden 120'sini Kayseri'de ağırlıyoruz. Aileleri Kayseri'deki 4 misafirhaneye
yerleştirdik. Onların iaşeleri sağlandı. Herhangi bir sıkıntı yok. Çocuklar başta olmak üzere sağlık
kontrollerinden geçirildi. Tüm birimlerimiz misafirlerle ilgileniyor. Okula gidecek çocuklarla ilgili Đl Milli
Eğitim Müdürlüğü çalışma yapıyor. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkıları oldu
kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
"GELĐŞĐM AÇISINDAN ÖNCELĐK VERĐLEN 3 KONUDA BAŞARI ÇITASI YÜKSELĐYOR"
Kentin gelişimi ve büyümesi adına eğitim, ağaçlandırma ve ilçelerin ekonomik kalkınmasına özel
öncelik gösterdiklerini söyleyen Vali Bilici, bunda başarı çıtasının yükseldiğine vurgu yaptı.
Vali Bilici, "Eğitime verilen özel önem sonrası başarı çıtası yükseldi. Đkinci öncelik verdiğimiz konu ise
ağaçlandırmaydı. Kayseri, kentleşme açısından çok önemli bir ilimiz. Bu güzel ilimizin bence bakışta
ilk eksiği yeşil alandı. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız ile Orman ve Su Đşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu destek verdi. Ağaçlandırma alanımız son 3 yılki çalışmalara yüzde 9'dan yüzde 18'e
yükseldi. Ormanlık alanımız yüzde 100 arttı. Köy yollarında da yaptığımız ağaçlandırma da Türkiye
geneli birinci seçildik Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da taktirlerini aldık. Bu bizim için
gurur verici çalışmalardı. Son konu ise ilçelerin kalkınması. Kayseri gelişmiş bir il ama ilçelere
baktığımız zaman aynı gelişmişliği göremiyoruz. Đlçelerin gelir getirici olabilmesi, ekonomimize katkı
sağlayabilmesi açından Erciyes Üniversitesi ve STK'lar ile yerel yönetimlerle konuşarak ilçede ne
yapılabileceği hususlarında projeler hazırlatıldı. Đl Özel Đdaresi de bize bu konuda kaynak ayırdı. Her
ilçeye has ürünler bulunuyor. Örneğin Yahyalı'nın elması meşhur ve bu ilçede bir kalibrasyon tesisi
yoktu. Yaptığımız çalışmalarla ve özel sektörün önünü açarak 5 kalibrasyon tesisi kuruldu. Sarız
ilçesinde bal üretimin pazarının oluşturulması adına paketleme tesisi kuruldu. Üzümüyle meşhur
Đncesu'da de pekmez tesisi kuruldu. Buna benzer diğer ilçelerde de çalışmalar yapıldı ve önemli
şekilde ekonominin, ilçenin kalkınmasına katkı sağlandı" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANININ MEMLEKETĐNDE VALĐ OLMANIN DAHA ÖNEMLĐ GÖREVLERĐ VAR"
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinde görev yapmanın ayrı bir sorumluluğu olduğunu ve
bunun bilincinde olduklarını belirten Vali Bilici, " Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketinde görev
yapmak zaten ayrı bir onur ve gurur veriyor. Kayseri'den bir Bakan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız) olması bize ayrıca mutluluk veriyor. Bunun yanında artı bir sorumluluğumuzun
olduğunun bilincindeyiz. Vatandaşa daha yakın olabilmesi ve asayiş olaylarının azaltılması gibi
sorumluluklarımızı zaten yerine getiriyoruz ancak Türkiye'de örnek olabilecek şekilde kurum ve
kuruluşlar arası birlikteliğimiz var. Buda bize başarının artmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"SPOR VE MERKEZLERĐNDE ÖNCÜ OLAN KENTTE SPOR YAPMAMAK ELDE DEĞĐL"
Ticaret ve sanayi kenti olan Kayseri'nin aynı zamanda üniversite ve sağlık şehri haline geldiğini
anımsatan Vali Bilici, "Ticaret ve sanayide önemli bir yere sahip olan Kayseri'de diğer hizmet ve
çalışmalar göğsümüzü kabartıyor. Türkiye'de ilk kez yaz aylarında Başbakan Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın da katılımıyla bölge hastanesinin temeli atıldı. Kentte, bin 500 yataklı yüksek standartlara
sahip Erciyes Tıp merkezinin yanı sıra yine ülkenin en modern acil servisi var.
Çok sayıda özel hastaneleri bünyesinde barındıran Kayseri, sağlık merkezi olarak ta görev üstleniyor.
Kentte aynı zamanda dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmış Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi,
milli maçların yapıldığı ülkenin yine en modern stadlarından Kadir Has Stadı mevcut. Spor salonları,
olimpik yüzme havuzları, tartan pistler, amatör spor için yenilenen ve birinci lig teki takımların
oynayacağı kalite ve kapasiteye sahip Argıncık sahası tesis açısından kentimiz yöneticileri spora ve
sporcuya en iyi hizmeti sunuyor. Spor Toto Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig, Türkiye Kadınlar Basketbol
takımı ile hentbolda takımımız var. Kayseri'nin yüzme ve kış sporlarında da daha iyi başarılar elde
edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Vali Bilici, "Spor yapıyor musunuz ?" sorusuna da "Ben sporu çok seviyorum ve her türlü sporu
yapmak isterim ancak ilerleyen yaş nedeniyle istediğim her sporu yapamıyorum. Genelde boş
vakitlerimde yürüyorum. Yürümede sağlık açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.
"GECE HASTANE VE POLĐS KARAKOLLARINI ZĐYARET EDĐYORUM"
Günlük ziyaretlerin yanı sıra gece ilerleyen saatlerde çıkarak karakollara ve hastaneye ziyaret
gerçekleştirdiğini belirten Vali Bilici, "Herkes hakkıyla işini yapıyor. Onlara moral vermek için polis
karakollarına, hastane ve çocuk yuvalarına gidiyorum. Sorunları, varsa aktarıyorlar. Kendilerine değer
verildiğini gören memurlar daha mutlu oluyor. Bu insanlar görevini suiistimal etmiyorlar, etseler bile
kanunini işlem zaten yapıyorlar. Aralıklarla gece ilerleyen saatlerde görev başında olanlara 'merhaba'
demeye gidiyoruz" dedi.
"KAYSERĐ'NĐN ÖNÜ AÇIK"
Devlet ve özel sektörün yatırımlarının artarak sürdüğü Kayseri'nin her geçen yıl daha da büyüdüğüne
dikkat çeken Vali Mevlüt Bilici, "Kayseri'nin önü açık.
Şu anda Kayseri'deki yatırımlar değerlendirildiğinde geleceğin Kayseri'sinin önceki yıllardan çok iyi
olacağı kanaatindeyim. Kayseri, orta Anadolu'nun çok önemli bir kenti olmaya devam edecektir"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10598
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Đlk dersi Özhaseki verdi
AK Parti tarafından her yıl düzenlenen Siyaset Akademisi'nin 10.'su Kayseri'de başladı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 78
: 24 Kasım 2011 11:44

AK Parti tarafından her yıl düzenlenen Siyaset Akademisi'nin 10.'su Kayseri'de başladı. Akademinin ilk
konuğu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki oldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis
Salonu'nda düzenlenen programda siyasi tecrübelerini aktaran Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti tarafından 10. kez düzenlenen Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşmada, başkanlıkta
edindiği tecrübeleri aktaran Özhaseki, belediye başkanını orkestra şefine benzetti. "Başkan parayı,
insanı, mekanı, zamanı, bilgiyi, şehrin vizyonunu ve imajını idare eden kişidir" diyen Özhaseki,
belediyecilikteki başarısının sırrını; israfı önlemek, parayı iyi idare etmek, belediyeyi kamu
kuruluşundan ziyade modern bir işletme gibi görüp o doğrultuda eylemde bulunmak olarak açıkladı.

Sahip oldukları modern işletmecilik anlayışıyla Anadolu'nun ortasında her şeyiyle modern bir kent
ortaya çıkardıklarından söz eden Özhaseki, "Talas ve Đldem Raylı Hatları bittikten sonra raylı sistem
50 kilometreyi bulacak. Bu anlamda Anadolu'da tek şehir olacak. Türkiye'de dolmuşu kaldırmış şehir
yok. Otobüsler bir süre sonra tamamen doğalgazlı olacak. Harikalar Diyarı, Master Planı projelerimiz
var. 10 tesisli bir stadyumu şehre kazandırdık. Her gelen beğenisini ifade etmeden gidemiyor.
Türkiye'de 4
üniversiteli 4. şehir olacağız. 2 devlet, 2 vakıf üniversitemiz olacak. Abdullah Gül Üniversitesi
Kayseri'deki hayırseverliğin en güzel örneği. 25 hayırsever 1'er trilyon verdi. Her köşe başından
hayırsever çıkıyor. Geçmişteki 10 yıllık hayırsever yardımını toplasanız 600 trilyonu bulur. Ama kara
kaşımıza, kara gözümüze ikinci devlet üniversitesini vermediler. 1 yıllık çabamız var. Dilekçeyi
Meclis'e verdik, kimseden 1 lira istemediğimizi söyledik. Kendi vakfı olan bir üniversiteden bahsettik.
Amerika'dan hoca getirtmek kolay mı, çocuğuna okul lazım, yapacağız, sinema, tiyatro ister, şehrin o
eksikleri de tamamlanıyor. Sadece, 'Gelin kurdele kesin' dedik. Meclis'te tantana çıkmış daha sonra.
Bizim Kayserili milletvekilleri de dilekçeyi gösterip, 'Sizinki de böyle olsun' demiş. Öyle sustular" diye
konuştu.
Özhaseki, bütün icraatlara rağmen, muhalefetin açık arama çabasında olduğuna dikkat çekti. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı davaların kovuşturmaya gerek
olmadığı gerekçesiyle kaybedildiğini belirten Özhaseki, eski stadyum yeri ihalesiyle ilgili olarak şu
açıklamalarda bulundu: "Muhalefet stadyum ihalesini de söz konusu etti. Sonra araştırdılar, ihaleye
giren şirketin başında eski CHP milletvekillerinden Ersin Arıoğlu çıktı. Sürekli bir şeyler söylüyorlar.
Orada çok
güzel bir yaşam şehri oluşturuldu. O konuda çok müsterihim. Đçimde şu kadarcık bir rahatsızlık yok.
Dosdoğru bir iş yaptık."
Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına neden olan olayın, daha önce belediyede çalışan ve kendi
biriminde yaptığı yolsuzluktan dolayı dava açıldıktan sonra Tekirdağ'a kaçan, yakalanmasının
ardından kendisine verilen, "Yukarıdaki insanları da bulaştırırsan bu işlerden kurutulursun" talimatı
üzerine kendileri hakkında verdiği tezat ifadelerden kaynaklandığını söyledi. Söz konusu davanın
belediye lehine sonuçlandığını ve zanlının Ergenekon'dan yargılandığını dile getiren Özhaseki,
Kılıçdaroğlu'nun iktidara
geldikten sonra Kayseri yolsuzluğu diye hazırladığı dosyanın içinden bu olayın çıkmasına çok
şaşırdığını belirtti. Özhaseki, açıklama yapılmış olmasına ve ortada kazanılan bir dava olmasına
rağmen halen muhalefetin iddialarının devam etmesi ile ilgili şu yorumda bulundu: "Davalar devam
ediyor. Đftiralarının hepsi ortaya çıkacak. Şimdi biraz daha dıngırdasınlar ama hepiniz göreceksiniz
neler olacak. Ömrümde bu kadar yalan söyleyen bir adam görmedim. Đlk gün Meclis'teki
konuşmasında 10 tane yalan söyledi.
Uğur Dündar bunu programına çıkardı. Dündar, 'Öyle mi? dedikçe Kılıçdaroğlu anlattı. Uğur Dündar'la
da bu konuda bir akşam tatlı bir konuşmamız oldu. Kendisine konuşmalara çanak tuttuğunu söyledim.
Ama adam hala usanmıyor, '2 müfettiş' diyor. Eskiden bir Deniz Baykal vardı. Siyasetçiydi, laiklik
üzerine siyaset yapıyordu. Katırlısınız katılmazsınız ama adam siyaset yapıyordu. Bu adamcağız her
gün yalan söylüyor. Literatürümüzde yalan söyleyene 'yalancı' derler. Sonunda mahkeme
kovuşturmaya gerek
olmadığına karar verdi ama hala devam ediyor. Hakikaten yakışmıyor. Đnsan üzülüyor. Siyasette de
kalite olmalı. Böyle olursa kim siyaset yapmak ister?"
Özhaseki, Đzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine yapılan baskın sonrasında
Kılıçdaroğlu'nun yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni söz konusu ettiğine değindi. "Kılıçdaroğlu
bugün yine 'Kayseri' dedi. Kötü işler yapan belediyeler varmış, kayıtlardan, telefonlardan bunlar ortaya
çıktı. O zaman önce onların hesabını vereceksin, başkalarını kötülemeyeceksin" diyen Özhaseki, daha
sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10599
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Kayseri'de büyük bir utanç yaşanıyor
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Meclis'te Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ile birlikte basın toplantısı
düzenledi
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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Kayseri'deki yolsuzluk iddiasıyla ilgili tüm şüpheliler hakkında
savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğine işaret ederek, "Kayseri'de hukuk ve siyaset adına bir
utanç yaşanıyor" dedi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Meclis'te Kayseri Milletvekili Şevki
Kulkuloğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi odaklı yolsuzluk
iddiaları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tüm şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdiğine
işaret eden Kart, Kayseri'de hukuk ve siyaset adına bir utanç yaşandığını savundu. Sürece ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Kart, Savcılık makamının, rüşvet, irtikap, suiistimal bulgularını tespit ettiği
kamu görevlilerini açığa alma ve görevden uzaklaştırma süreçlerini başlatmadığını, yolsuzluk
ilişkilerinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yasal sorumluluğu olmasına rağmen, illiyet bağının
araştırılmasını mahkemeye bırakmadığını öne sürdü. Savcının tavrına tepki gösteren Kart,
mesleklerinin onur ve vakarını ayaklar altına alan ve aslında artık 'Hükümetin Ajanı' konumuna gelen
Cumhuriyet Savcıları hakkında suç duyurusunda bulunacağını, konuyu ayrıca yasama denetimi
sürecinde de kararlılıkla takip edeceklerini söyledi. Kart. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bugün yaptığı açıklamalara da değinerek, Başbakan
Erdoğan'ın, Kayseri'yle ilgili savcılık başvuruları hakkında, 'Savcılık başvuruların hepsini geri çevirdi,
reddetti, tersledi' dediğini hatırlattı. Kart, "Oysa rüşvetle ilgili skandal ve rezalet bir tarafa, mevcut tablo
içinde irtikap ve suiistimal suçlarından onlarca olaydan dolayı iddianame aşamasına gelen bulguların
bulunduğu ortadadır. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının yalan söylediği açık değil midir?
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yalan söylemek yakışır mı?" şeklinde konuştu. CHP Kayseri
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ise yapılan bütün araştırmalar ve aradan geçen yıllarda elde edilen
delillerin, bu soruşturmanın devamını gerektirdiğini ifade etti. Kulkuloğlu, "Đçişleri Bakanı'na bir çağrım
var. Bu kamu görevlilerine derhal görevden el çektirilmelidir. Bu konuda girişimde bulunacağız" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10600
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Bugün öğretmenler günü
Kayseri.net.tr olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlarız
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Kayseri.net.tr olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlarız
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10601
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Arazi kavgasında 1 kişi öldü
Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen arazi kavgasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı
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Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen arazi kavgasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana gelen olayda 64
yaşındaki Y.Y. ile S.B. ve H.B. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktığı
öğrenildi.
Tartışmada Y.Y. tartışma sırasında S.B.'yi av tüfeği ile yaralayarak evine kaçtı. S.B.'nin
yakınlarının eve gelmesi üzerine ise Y.Y. burada da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı.
Yaralılardan S.B. hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
Yetkililer Y.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığını olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10602
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Erdoğan Dersim olayını çarpıtıyor mu?
Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı Dersim belgeleri sonrası Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil köşesinde
şok belgeler açıkladı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:1
: 103
: 24 Kasım 2011 12:09

Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı Dersim belgeleri sonrası Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil
köşesinde, 1937 yılında Atatürk'ün Tunceli'de açılışına katılacağı köprünün yanındaki karakolun

basıldığını ve 33 askerin şehit edildiğini ileri sürdü. Özdil köşesinde ayrıca bu olaydan sonra 56
askerin daha öldürüldüğünü iddia etti. Özdil, Seyit Rıza'nın Đngiltere'ye gönderdiği belgeyi de
köşesinde açıkladı.
Đşte Özdil'in 'Dersim'e ne dersin?' başlıklı o yazısı
Dersim'i bombalayan...
Devlet değil, CHP.
PKK'yla masaya oturan...
AKP değil, devlet.
Đyi di mi?
BAŞBAKAN TUNCELĐ'YE GELĐP KÖPRÜ AÇILIŞI YAPACAKTI
Sene 1937... Mustafa Kemal, başbakan Celal Bayar'la birlikte Tunceli'ye gelip, Murat Nehri üzerindeki
Singeç Köprüsü'nün açılışını yapacaktı. Köprünün ucunda karakol vardı. Basıldı. 33 asker şehit edildi.
Peşinden... Telefon hatları kesildi, pusular kuruldu, Mazgirt Köprüsü havaya uçuruldu, jandarma
taburu vuruldu, 56 asker daha şehit oldu.
Film koptu.
Elebaşı Seyit Rıza'ydı...
Başbakanımızın "hikâyesi yürek burkucudur" dediği Seyit Rıza.
Kukla'ydı...
Kendisini oynatanların ipleri bıraktığını hissedince, paniğe kapıldı, Đngiltere Dışişleri Bakanı'na mektup
yazdı,
Suriye'deki Đngiliz Elçiliği'ne gönderdi.
ANADOLU ÇORAK TOPRAK KÜRDĐSTAN BEREKETLĐ
Yalvaran mektubunda, Anadolu için "çorak toprak" derken, "Kürdistan bereketli toprak diyordu...
"Sayın ekselansları" diye başlıyor, "Türk Hükümeti yaptığı anlaşmalar sayesinde dış baskılardan
kurtuldu, Dersim'e girmeye kalkıştı, Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık, direnişimiz karşısında Türk
uçakları bombalamaya başladı" diye vaziyeti anlatıyor, "sayın ekselanslarına sesleniyorum,
hükümetinizin yüksek manevi etkisinden Kürt halkını yararlandırmanızı istirham ediyorum, en derin
saygılarımın kabulünü rica ediyorum" diye bitiriyor, "Seyid Rıza" diye imzalıyordu.
SEYĐT RIZA'YI MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR
Hal böyleyken... Seyit Rıza'yı "masum" göstermeye çalışan arkadaşlar, böyle bir mektubun asla
varolmadığını iddia ediyor. Altında kabak gibi "Seyid Rıza" imzası bulunmasına rağmen, Seyit Rıza
yazmadı, Nuri Dersimi yazdı diyorlar. Üstelik, sanki Fransa babamızın oğluymuş gibi, "o mektup
Fransa'ya yazıldı, Fransa Devlet Arşivleri'nden doğrulamak mümkün" diyorlar.
Gel gör ki...
Londra'da The National Archives diye bi yer var. Đngiltere devlet arşivi... Kayıt ofisine gidiyorsun, "FO
371/20864/E5529" numaralı belgeyi rica edebilir miyim kardeş diyorsun, hay hay deyip, yukardaki
mektubu veriyorlar. 50 pens filan, fotokopisini alabiliyorsun.
CUMHURBAŞKANI FRAK GĐYMĐŞKEN O MEKTUBU ALABĐLĐR
Demem o ki.
Taa 1937'ye gitmek zor ama...
Buckhingham Sarayı'yla The National Archives'in arası metroyla üç dakka.
Hazır, frak giyerek yakasına şövalye nişanını takan Cumhurbaşkanımız ordayken... Yemekte Windsor
kuzusu ikram eden Kraliçe'ye "tarihimizle yüzleşelim" dese fena olmaz yani.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10603
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Öğretmenler günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından, şehit tiyatrosundaki törenle
devam etti
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24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından, şehit
tiyatrosundaki törenle devam etti. Burada konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, “Öğretmenlik,
insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir” dedi.
Şehir tiyatrosundaki törene Vali Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Milli Eğitim Müdürü
Đbrahim Ceylan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Đstikbal Lisesi'nin hazırladığı gösteriler öncesinde
konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, “Öğretmenler Günü'nün amacı, öğretmenin toplumdaki
yerini ve rolünü, önemini ve değerini hatırlatmaktır. Öğretmenlerin kendi aralarında bağı
kuvvetlendirmek, öğrenciler ile aralarındaki saygı, sevgi ve dayanışmayı güçlendirmektir” diye konuştu.
Öğretmenlik mesleğinin, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olduğunun altını çizen
Đbrahim Ceylan, “Öğretmen bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan,
usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar.
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğinin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnı
terleyince mendiliyle kurulayan, ayağına taş dokunsa öğrencisinden önceden üzülendir” diyerek,
“Atatürk ve vatan sevgisiyle dolu, kendisine, ailesine ve milletine faydalı bir birey ve vatandaş olarak
öğrencileri yetiştirmek, öğretmenlerin en başta gelen görevi olmalıdır. Değerli öğretmenlerimizin
üstlenmiş oldukları bu kutsal görevi başarıyla yerine getireceklerine olan inancım tamdır” ifadesinde
bulundu.
Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan'ın konuşmasının ardından, Öğretmenler Günü nedeniyle
düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenler ve emekli
öğretmenlere Vali Mevlüt Bilici tarafından ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10604
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Sabah namazına giderken bıçaklandı
Đncesu ilçesinde 76 yaşındaki yaşlı adam, sabah namazına giderken cami önünde bıçaklanarak öldürüldü
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde 76 yaşındaki yaşlı adam, sabah namazına giderken cami önünde
bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Đncesu ilçesi Dokuzpınar köyünde yaşandı. Sabah namazını kılmak üzere
camiye giden F.E. (76), cami önünde A.Y. ile tartışmaya başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen
tartışma sonrası A.Y. bıçakla F.E.'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan F.E. buradaki tüm müdahalelere
karşın kurtarılamadı. Katil zanlısı A.Y. ise kısa sürede yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10605
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Đncesu'daki cinayet çözüldü
Sabah namazı için camiye giderken satır ve bıçakla öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine
gönderildi
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Kayseri'de sabah namazı için camiye giderken satır ve bıçakla öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının akli dengesinin bozuk olduğu ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı bildirildi.
Đncesu ilçesi Dokuzpınar köyünde 76 yaşındaki F.E. sabah namazı için camiye giderken A.Y.
tarafından satır ve bıçakla kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Kısa
sürede yakalanan A.Y.'nin herhangi bir husumeti bulunmadığı, akli dengesinin yerinde olmadığı için
cinayeti işlediği bildirildi. A.Y. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10606
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Amrabat'a Đngiliz kancası
Kayserisporlu Nordin Amrabat'a Đngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın talip olduğu bildirildi
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Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Nordin Amrabat'a
Đngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın talip olduğu bildirildi. Đngiltere'de yayın yapan The Sun
Gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Kayserispor forması giyen Faslı yıldız Nordin Amrabat
için transfer girişiminde bulunmaya hazırlandığını aktardı. Gazete, Fulham Teknik Direktörü Martin
Jol'ün, Amrabat'ın performansından çok etkilendiğini yazarken, Jol'ün 2 milyon pounda, Kayserispor'un
Amrabat'ı satacağına inandığını da savundu. Kayserispor Nordin Amrabat'ı geçtiğimiz yıl Hollanda
ekibi PSV Eindhoven'dan transfer etmişti. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim'in de Amrabat'ın transfer edilmesini istediği iddia edilmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10607
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Đncesu'da talihsiz kaza
Đncesu ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, elini kesme makinesine kaptırması sonucu yaralandı
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Kayseri'nin Đncesu ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, elini kesme makinesine kaptırması
sonucu yaralandı.Đncesu ilçesi Örenşehir mahallesindeki bir mobilya fabrikasında Ş.G. dikkatsizlik
sonucu elini kesme makinesine kaptırarak yaralandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılan Ş.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10608
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Bugün Hicri Yılbaşı
Peygamber efendimiz HZ.Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye Hicretinin 1433. yıl dönümü
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Resulullah (a.s)'ın, Mekke'den Medine'ye Hicret Ettiği
622 Senesinin Muharrem Ayı'nın 1. Günü Đlk Hicrî Yılbaşıdır..
Yani; Muharrem'in 1. Gecesi, Đslâm Alemi için Yılbaşı Gecesidir...
YENĐMESAJ GAZETESĐNDEN AZĐZ KARACA HĐCRET'Đ YAZDI
Zilhicce’ye elveda…
Muharrem’e merhaba…
Yeni Hicri yıla merhaba…
Hicri 1433’ye merhaba…
Demek ki o kutlu Nebi’nin 13 yıllık Mekke dönemini bitirip Medine’ye doğru yola çıkışının, bin bir çile ve

meşakkat içinde yol alışının üzerinden tam 1433 yıl geçmiş.
Demek ki, delikanlı Ali’nin, mangal yürek Hz. Ali’nin mutlak öldürüleceğini bildiği dostunun, liderinin ve
müstakbel kayınpederinin yatağına yatışının üzerinden bunca yıl geçmiş.
Demek ki, aslında Medine istikametinde değil de aksi istikamette bulunan Sevr Dağı’ndaki mağarada
saklandıklarında Hz. Ebubekr’in telaşı üzerine “mahzun olma Allah bizimle beraberdir” müjdesinin
üzerinden bu kadar zaman geçmiş.
Geçtiğimiz Cuma camilerde konu Hicret ve Hicri yılbaşı idi, fakat kürsüde olsun, hutbede olsun ya da
Cuma namazının farzında zammı sure olarak olsun Tevbe suresinin 40. ayetini duyamadık,
dinleyemedik.
Konu ile direkt ilgili ayetlerden bir bu idi çünkü:
“Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu
Mekke’den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada
arkadaşına «Üzülme, çünkü Allah bizimledir.» diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti
ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah’ın
kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”
Lise yıllarımızda, hicri yılbaşı programları yapardık ve her program “Hicri 1400’e” hazırlık adımları idi.
“Hicri 1440’e” üç sene kaldı, iki senen kaldı, bir sene kaldı…şeklinde heyecanlandığımızı dün gibi
hatırlıyorum.
Şimdi, Hicri 1400 olmuş, ardından da tam 32 yıl geçmiş ve gelmişiz 1433’ye…
Yeni bir Muharrem’e merhaba…
Yeni bir Hicri yıla merhaba…
1433. Hicri yıla merhaba…
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10609
Erişim Tarihi: 28.11.2011

Kayseri Manisa'dan eli boş dönüyor
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Manisaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Manisaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın tek golü 5. dakika Murat Erdoğan'dan geldi.
Bu sonuçla ev sahibi, bu sezon 6. galibiyetini aldı ve puanını 22'ye yükseltti. Üst üste 3 yenilginin
ardından geçtiğimiz hafta hasrete son veren Kayseri temsilcisi ise 13 puanda kaldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10610
Erişim Tarihi: 28.11.2011

