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Azınlıklar tartışıldı!
Millet Derneği Kayseri Şubes i''Azınlık Okulları ve Faaliyet Alanları Konulu'' Konferans düzenledi.
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MĐLLET DERNEĞĐNDE AZINLIKLAR TARTIŞILDI
Millet Derneği Kayseri Şubesi ”Azınlık Okulları ve Faaliyet Alanları Konulu” Konferans düzenledi.
Dernek salonunda verilen konferansa ilgi çok fazlaydı.Konferansın düzenlenmesiyle ilgili açıklamada
bulunan dernek başkanı Mustafa Temizer katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:
Bilgi kirliliğinin inanılmaz seviyelere geldiği günümüzde, doğru bilgilere ulaşmak her geçen gün daha
da zorlaşmaktadır. Topluma gerçek ve doğru bilgiler olarak sunulan bilgilerin daha sıcaklığı geçmeden
yalanlandığı ve yalan olduğunun ortaya çıktığı bir dönemde yaşıyoruz.
Ayrıca milletimizin lehine olacak doğru bilgiler mümkün olduğu ölçüde gizlenirken; Aleyhine olacak
yanlış bilgiler de doğru bilgilermiş gibi bütün iletişim vasıtaları kullanılarak hızla ulaştırılmaktadır.
Millet Derneği mensupları olarak 1970’li yıllardan beri milletimizi doğru bilgilendirmeye çalışıyor,
doğruların yanında yer almaya çağırıyoruz. Milletimize yıllardır yanlışlara ve yanlış bilgilere itibar
etmemeleri için Milletim Uyan! sloganıyla çağrıda bulunduk.
Bu çağrımızı, kültür çalışmalarımızda yaptık. Meydanlarda yürüyerek yaptık. Siyasilere yaptık.
Konferanslarla yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu konferansımız da doru bilgilendirmeye yönelik
bir çalışma olacak. Đnşallah arzuladığımız faydayı sağlarız diyor, tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum.
Millet Derneği Başkan Yardımcısı Osman Đkinci’nin konferansçı araştırmacı yazar Abdurrahman
Zeynal’ı tanıtmasından sonra konferansını sunan Zeynal dinleyicilerin büyük bir dikkatle dinlediği
konferansında özetle şunları söyledi:
Yabancı okulların tarihçesi 1543 Đstanbul un fethine kadar uzanır. Fatih Đstanbul’u fethettiğinde,
kendisine Galata şehrini teslim eden Latin cemaatine dillerinde ve dinlerinde serbestlik tanımıştı.
Fatih; Galata fermanıyla ilk olarak Latinlere tanıdığı bu hakkı diğer gayrı Müslim’lere de tanıyarak
onları imparatorluk bünyesine dâhil edebilmeyi, Avrupa ile siyasi ve hissi bağlarını kesip denetim altına
alabilmeyi amaçlıyordu. Buna Osmanlıdaki hoşgörünün bir sonucu, hatta eğitimde liberal anlayışın bir
gereği diye bakabiliriz.
Fatihten başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman dilimi içinde Rum, Emeni, Yahudi
Bulgarlara tanınan haklar, 18. yüzyıldan itibaren yabancı devletlere de tanınmış böylece Amerikan
Protestan okulları, Fransız Katolik okulları, Alman okulları, Đngiliz Okullar, Đran okulları, Đtalyan okulları
birbirini takip ederek açılmıştır. Bu okulların çoğu da kilise okulu olarak vücut bulmuştur.
Kapitülasyonlarla Fransızlara tanınan haklar, ileride diğer Avrupa devletlerine tanınmış, böylece
ticaretlerini devam ettirmek için bölgede o ülkelerin dillerini bilen ve kültürel nüfuzunu kabul etmiş
insanlar ve koloniler oluşturarak istediklerini almışlardır. “Önceleri ticaret yapabilme izninin yanına
da, kendi dillerinde ayin yapabilme ve kendi gelenek ve görenekleri çizgisinde hayatlarını
sürdürme izni verilmişti. Bu izinden yararlanan yabancı devletler, Osmanlı topraklarında yaşayan
kendi çocuklarını eğitmek amacıyla kendi okullarını açmaya başladılar. Elçilik okulu adıyla açılan bu
okullar, ileride yabancı okullar olarak faaliyet yürüteceklerdir.

Azınlık okulları o kadar etkili olmuşlardır ki ; “Osmanlı Devleti’nin tercümanlık işleri, 1820’lerde
Yunan isyanına kadar, Fener Rum mektebinden mezun Rumlara bırakılmış, mali konularda da
Ermenilere görev verilmiştir. Ermeniler, bu görevi Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam
ettirmişlerdir…
Tanzimatla özellikle Islahat Fermanından yararlanan yabancı devletler, kendi okullarının yanında
cemaat okullarına yardım yaparak, onları himayeleri altına alıp, Osmanlı üzerindeki etkilerini iki koldan
sürdürmek ve güçlendirmek amacındaydılar. Avrupa’dan ve Amerika’dan gelen misyonerler
azınlıkların bulunduğu yerlere yerleşerek buralarda okul açmaya devam ettiler.
Tanzimat öncesinde gördüğümüz, Müslüman unsura yönelik eğitim kurumlarıyla, azınlık ve yabancı
okullarda yapılan eğitim ve öğretim, metot, felsefe, dini, siyasi inanç yönünden birbirinden çok
farklıydı. Dolayısıyla Osmanlı toplumunda birleştirici olmaktan çok parçalayıcı unsurlar olarak
varlıklarını sürdürüyorlardı. Kısaca Tanzimat’a gelindiğinde Osmanlı eğitim sisteminde herhangi bir
bütünlük söz konusu değildi.
Islahat Fermanı’nda maarife yer verilmiş ve bu husus şu şekilde belirtilmiştir. “Saltanat-ı seniyyem
tabasından bulunanlar mekatib-i şahanemin nizamat-ı mevzularında gerek since (yaşça) ve gerek
imtihanca mukarrer olan şeraiti (kararlaştırılmış şartları)ifa eyledikleri takdirde cümlesi bila fark ve
temyiz (fark gözetilmeden)Devlet-i Aliye’nin mekatib-i Askeriye’ye ve mülkiyesine kabul olunması ve
bundan başka her bir cemaat ve maarif ve hiref(sanat) ve sanayie dair milletçe mektepler yapmaya
mezun olup fakat bu makule mekatib-i umumiyenin usul-ı tedrisi ve muallimlerin intihabı (tayini),
azası tarafı şahanemden mensup(seçilecek)muhtelit (karma)bir meclis-i maarifin nezaret ve teftişi
tahtında olması”.
Bu fermandan sonra Azınlıklar, Batılılar eğitim işine iyice karışarak okullarının sayısını artırma cihetine
gittiler.Hıristiyanları korumak gibi bahanelerle Batılı devletlere isteklerini genişletme, açık ve gizli
amaçlarını gerçekleştirme imkânı hazırlanmıştır. Cevdet Paşa’nın 1893’de dediği gibi, “Avrupalılar
bir şeye azıcık tırnak değdirirlerse, uğraşa uğraşa bir yarık açarlar”. Onlar Türk devlet
adamlarının gafletinden yararlanarak bunu sık sık başarmışlardır. Böylece Yabancı devletlerin
Osmanlıda okul açmaları ciddi sonuçlar doğurmuştur.
Eğitim alanındaki azınlıkların ve yabancıların okul açma ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaları,
Osmanlının hoşgörüsünden kaynaklanmış ve bundan Ermeniler azami faydalanmışlardır.
Bulundukları Köy ve Kasabalarda Osmanlıdaki Sıbyan mekteplerinin benzerlerini, kilise ve
manastırlara bitişik binalarda sürdürmüşler bu faaliyet Tanzimat’la birlikte en geniş biçimini almıştır.
Osmanlı Devleti’nin gerileme ve duraklama devrelerinde varlığını iyiden iyiye hissettiren yabancı
okullar 1900’lerde kontrol edilemez hale gelmiştir.
Azınlıklar her türlü haklara sahiptiler. Eğitimleri en yüksek seviyeden verilmektedir. Her mahallede en
az bir okul olmak üzere, iki, üç okul olan mahalleler vardı. Ermenilerin bu okullara öğretim elemanı
yetiştiren birde kolejleri (Sanasaryan) vardı. Ebeveynler bu okullara haftada bir kuruş ile üç kuruşa
kadar haftalık bir ücret öderlerdi. Bütün bu kitle misyonerlerin elinde evirilip çevrilmektedir. Okulları
bunlar idare etmekte,
öğretmenleri bunlar atamakta ve tüm imkânları bunlar istedikleri gibi
kullanmaktadırlar.Tüm okul öğretmenleri Protestan, Katolik ve Gregoryen papazlarından oluşmaktadır.
XVIII. Yüz yılın sonuna kadar Ermeniler Erzurum’da eğitimlerini Ermeni manastırlarına bağlı okullarda
sürdürmüşler. Ermeni öğrencilere bu okullarda din, tarih, edebiyat ve fen dersleri öğretilmişti.
Dünyadaki değişmelere paralel olarak özellikle Misyonerlerin (Katolik, Protestan) doğu bölgelerimize
gelip faaliyetlerine başlamasıyla eski okullar yetmez hale gelince yeni okullar açmaya karar verdiler.
Osmanlı coğrafyasının dört bir köşesinde okul açmayı düşünen yabancılarla birlikte Amerika,
çalışmalarını 1832 yılında bölgeye gönderdiği ilk Amerikan misyoneri William Goodell’in evinde
başlattı. Kendine göre bölgeler ve misyonluklar belirleyerek buralarda okullar açtılar. Bu misyonluklar
ve bölgeler şunlardı:
Avrupa Türkiye’si Misyonu: Selanik, Filibe, Manastır, Batı Türkiye Misyonu: Đstanbul, Đzmit, Bursa,
Merzifon, Kayseri, Trabzon, Merkezi orta Türkiye Misyonu: Maraş, Antep, Adana, Tarsus, Urfa
Doğu TürkiyeMisyonu; Erzurum, Harput, Van, Mardin, Bitlis Asya
Misyonu:
Beyrut,Halep,Şam,Cebeli Lübnan,Musul
1900 Yılında Amerikalı misyoner sayısı 187,okul sayısı 425 ve öğrenci adedi 23040 kadardı.
1910 yılında okul sayısı 430, öğrenci sayısı ise 23474 ‘e ulaşmıştı. Diğer yandan; Fransızlar toplam
560, Đtalyanlar 67, Đngilizler 410, Almanlar 27, Avusturyalılar 7, Bulgarlar 300, Đran 5, Rumlar
1510, Yahudiler 70, Sırplar 171, Ulahlar 4, okul açarken; Ermenilerin 1900 yılında Đstanbul’da 40
ülke genelinde 813 okulu vardı. Ayrıca Protestanlara ait 284 okul vardı. Abdülhamit döneminde 284
olan bu okul sayısı Abdulhamid sonrası dönemde 392 ye ulaştı.
20. Yüz yılın başında azınlıklar ve yabancılara ait 10 000 okul ve 500.000 bin öğrenci vardı.

Başlangıçta kontrolsüz ve ruhsatsız olarak açılan bu yabancı okulların 1900’lü yıllara gelindiğinde
5431’inin hala ruhsatsız olarak devam ettiği görülmektedir. Bu okullar ağırlıklı olarak Rum, ermeni,
Bulgar ve Sırplara aitti.
19. yüzyılın sonlarına doğru ruhsatsız okul sayısı 387’ye düşerken, yabancı okullara devam eden Türk
sayısı 1900’de %15, 1911’de %56, 1926’da %51, 1931’de %64, 1939 yılında ise % 76’ya ulaşmıştı.
1830 yılında Amerika ile Osmanlı arasında yapılan ticaret anlaşmasında, Amerikaya en ayrıcalıklı
devlet statüsü verilince diğer devletlere tanınan tüm haklardan yaralandılar. Bunun sonucu, tüccarlar,
misyonerler ve diplomatlar büyük haklar elde ettiler. Ticaret işlerinde simsarlık hakları da verilince
Rumlar ve Ermeniler Amerikalıkların himayesine girip simsar oldular. Bu durumda Amerikalılar
Ermenileri himayeye almakla kalmayıp vatandaşlık haklarını da verdiler. Simsarlık alanında başlayan
beraberlik eğitim alanında artarak devam etti. Böylece Amerikanlılaşan bir Ermeni toplumu doğdu.
Bu yıllarda Yunanlıların Rumları, Đngilizlerin Protestanları, Faransızların Katolikleri, Rusların
Ortodoksları ve Amerikalıların Ermenileri oldu.
Cumhuriyet döneminde Osmanlı devletini bir ahtapot gibi kuşatan azınlık ve misyoner okullarının bir
bölümü milli hudutlar dışında kalmış, geriye kalan okullar da Lozan Antlaşmasının 40-41. Maddelerine
göre eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1924’de çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunuyla ve Cumhuriyet
okullarının hızla çoğalması neticesinde meydana gelen dönüşümler sonucu muhtelif yerlerdeki okullar
kendiliğinden kapanmış, kalanlar ise varlıklarını günümüze kadar devam ettirmişlerdir.
Soru cevap kısmında dinleyicilerin sorularını cevaplayan Zeynal alkışlarla uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11641
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Ömer Mavi'ye Hibe Desteği
23 bin Avro hibe desteği alan projeyle 7 ülke öğrencileri bir araya gelecek.
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Develi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Đlköğretim Okulu'nca hazırlanan proje hibe desteği kazandı.
"Fotoğraf dışında hiçbir şey alma, ayak izi dışında hiçbir şey bırakma, zaman dışında hiçbir şey
öldürme" adlı proje, 2012 yılı çok taraflı Comenius Okul Ortaklıkları projesi kapsamında kabul edilen
506 projeden biri olarak kabul edildi. 23 bin Avro hibe desteği alan projeyle Türkiye, Đtalya, Almanya,
Đspanya, Romanya, Bulgaristan ve Polonya olmak üzere 7 ülke öğrencileri bir araya gelecek. Projenin
tanıtım toplantısında konuşan Đlçe Kaymakamı Enver Ünlü, heyecansız hiçbir işin başarıya
ulaşamayacağını, projenin hazırlanışına katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenlerin heyecanlı
çalışmalarıyla başarıya ulaştıklarını söyledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11642
Erişim Tarihi: 30.10.2012

DP de Özbakkal Dönemi
Đl Kongresi yakın sırada ilçe atamaları var.
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Kayseri Demokrat Parti (DP) Đl Başkanı Đsmet Özbakkal görevine başladı.
Đl başkanlığı görevine atanan Özbakkal, en kısa süre içinde ilçe başkanlarını atayarak il kongresine
gideceklerini belirtti.
Demokrat Parti Genel Đdare Kurulu kararı ile eski yönetimin fes edildiğini belirten Özbakkal, "16 ilçe
başkanını atayacağız. En kısa süre içinde il kongresini de düzenleyip çalışmalarımıza başlayacağız.
Fes edilen bizden önceki il yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.
Sözü millete veren bir parti olduklarını vurgulayan Özbakkal, "Đl teşkilatımız ve yeni üyelerimizle birlikte
Demokrat Partiyi hak ettiği yerlere getireceğiz. Söz artık milletin sloganıyla hareket edeceğiz. Biz
popülist siyaset yapmadan halkımıza hizmet etmek için çalışacağız. Herşeye mualefet etmeden Adnan
Menderes'in çizdiği yoldan giderek çalışmalar yapacağız. Bu ülke için ve Kayserimiz için faydalı işler
yapan her kese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11643
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Kazalar 18 kişiyi yaraladı
5 Đlçede yaşanan 8 kazada 18 kişi yaralandı.
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Kayseri'de 8 ayrı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, jandarma bölgesinde yer alan
Đncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Develi ve Kocasinan ilçe ve köylerinde meydana gelen 8 ayrı trafik
kazasında 16 kişi yaralandı.Durumu ağır olan 5 kişiden 3'ü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde,
2'si ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Diğer 11 kişi ise, bulundukları bölgelerdeki en yakın sağlık kuruluşlarında tedavi edildikten sonra
taburcu edildi.Yetkililer, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü bildirdiler.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11644
Erişim Tarihi: 30.10.2012

710 Euro'ya şeker
Kayseri Şeker Fabrikası Almanlara şeker satışı yaptı.
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Almanya'nın önemli çikolata ve meyve suyu üreticilerinden CK Grup, Kayseri Şeker Fabrikası'ndan
şeker ithal etmeye başladı. Anlaşma kapsamında bir TIR dolusu 10 tonluk ilk sevkiyat bugün yola çıktı.
Bir süre Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı Almanya'nın Leipzig il
Weissenfels bölgesinde bulunan şirket merkezine davet eden CK Grup yetkilileri, Kayseri Şeker
Fabrikası'ndan sipariş verdi. Dünya Şeker Borsası'nda tonu 548 Dolar seviyelerinde olan şeker için
Kayseri Şeker Fabrikası ile nakliye dahil 710 Euro'dan anlaşma sağlanırken, şeker talebinin yıl
içerisinde artarak süreceği belirtildi. C Kotası dahilinde satışı gerçekleştirilen şeker ile birlikte, Kayseri
Şeker Fabrikası tarihinde ilk kez bir Avrupa Birliği Ülkesi'ne şeker ihracatı yapmış oldu.
Alman CK Grup ortaklarından Dr. Christian Künzer, Kayseri Şeker Fabrikası'nı 2 yıl boyunca yakından
izlediklerini, şirketin istikrarlı yapısının sektöre ve kendilerine güven verdiğini belirterek şöyle dedi:
"Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye'de potansiyeline en çok güvendiğimiz şeker üreticisidir. Sektördeki
üretimin yüzde 4'ünü karşılayan şirketimizin hem sıvı şeker üretimindeki şeker ihtiyacını karşılamak,
hem de ileriye dönük bir işbirliği içerisinde sizler ile çalışmaktan mutluluk duyacağız. Bizler inanıyoruz
ki, CK Grup ile Kayseri Şeker Fabrikası ileride çok güçlü bir kardeşlik bağı ile çalışacaktır."
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, tercih edilebilir olmaktan dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplam ihracat miktarının firmanın talebine göre değişeceğini
ifade etti .
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11645
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Kayserili öğrencilerle buluştu!
Sabancı Üniversitesi, Kayserili öğrencilerle buluştu
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Sabancı Üniversitesi, Kayserili öğrencilerle buluştu
Türkiye’de ilk kez hazırlanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”nde birinci sırada
yer alan Sabancı Üniversitesi, Kayserili öğrencilerle buluştu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan
Durukanoğlu Feyiz, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, üniversitenin tanıtım
gezileri kapsamında, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında Kayseri’de 900 öğrenciyle biraraya geldiler.
Sabancı Üniversitesi yetkilileri, Kayseri Anadolu, Kocasinan Sami Yangın Anadolu, Kayseri Fen,
Kayseri Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu ve Atlas Koleji Hisarcıklıoğlu liseleri ile Kayseri TED Koleji’ni
ziyaret ettiler. Ziyaretlerde lise öğrencilerine Sabancı Üniversitesi’nin eğitim sistemi, burs olanakları,
kampüs hayatı hakkında bilgi verilirken, öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.
Sabancı Üniversitesi Türkiye’nin en girişimci ve en yenilikçi üniversitesi
Türkiye’de ilk kez hazırlanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” düzenlenen bir
basın toplantısı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklandı. Buna göre
sıralamanın başında Sabancı Üniversitesi yer alıyor.
“Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri
mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme
olmak üzere toplam 5 boyuttan oluşuyor.
Sabancı Üniversitesi’nin eğitim sistemi
Lisans eğitimine Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi’nde başlayacak
öğrenciler, okumak istedikleri program tercihini ikinci sınıfın sonunda yapabiliyorlar. Bu öğretim
sistemi, öğrencilerin daha önce gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık dönemindeki zorunlu test
yaklaşımından farklı, gerçek üniversite tecrübesi, çeşitliliği ve derinliği olan bir akademik program
niteliği taşıyor. Sabancı Üniversitesi’nin disiplinler arası yapısı, günümüz iş ve akademi dünyasının
ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştiriyor.
Đlk yıllarında bütün öğrencilere yurt olanağı
Öğrencilerin %70’inin yurtlarda kaldığı Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de toplam öğrenci oranına göre
en fazla yatak kapasiteli öğrenci yurduna sahiptir. ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya
hak kazanan tüm öğrenciler, ilk yıllarında, istedikleri takdirde, Sabancı Üniversitesi yurtlarında kalabilir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11646
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Đyi Bayramlar
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 51

Tarih

: 24 Ekim 2012 15:16

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir.
Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları
günlerdir.
Bayramlar,milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet
olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice
bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11648
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Maç bilet fiyatları açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, 27 Ekim Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Kayserispor maçının
biletleri satışa çıkarıldı
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Yorum Sayısı
Okunma
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: Spor
:0
: 101
: 24 Ekim 2012 16:29

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, 27 Ekim Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Kayserispor
maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray-Kayserispor maçı biletlerinin GSBonus Kart
sahiplerine yönelik olarak satışa sunulduğu aktarılırken, genel satışın ise daha sonra başlayacağı
belirtildi.
Taraftarların Biletix üzerinden ve stat gişelerinden temin edebilecekleri biletlerin satış fiyatları şöyle:
Kategori 1 (VIP): 300 TL
Kategori 2 (VIP): 200 TL
Kategori 3: 150 TL
Kategori 4: 100 TL
Kategori 5: 70 TL
Kategori 6: 50 TL
Kategori 7: 40 TL
Kategori 8 (Misafir): 40 TL
Kaynak: Trthaber
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11649
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Şekerspor Tarih Yazıyor.2-0
Temsilcimiz evinde Orhangazispor'u 2-0 yendi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 26
: 28 Ekim 2012 20:38

Stat: Atatürk Dış Saha HAKEMLER: Özer Özden (6), Sezai Arslan (6), Önder Yılmaz (6) KAYSERĐ
ŞEKERSPOR: Erman (7)- Hakan (6), Gökhan (7), Bilal Kılıç (6), Volkan Can (6) -Emre Erol (6), Altan
(6) (Dk. 73 Đsmail 4), Orhan (5), Mehmet Yaman (5) (Dk. 42 Murat 5), Gökhan Günaydın (7) (Dk. 90
Eşref), Timur (6), ORHANGAZĐSPOR: Gökhan (5)- Mustafa Can (6), Arda (6), Emre Uzunca (5),
Mustafa (6), Serkan (6), Cemil (6), Can Morgül (5) (Dk. 64 Mahmut 4)(Dk. 68 Yağız 4), Anıl (7), Niyazi

(6), Tufan (5) (Dk.80 Ali) Gol: Dk.61 Gökhan Günaydın, Dk.90+2 Đsmail (Kayseri Şekerspor) SARI
KARTLAR: Altan, Hakan, Đsmail (Kayseri Şekerspor), Arda (Orhangazispor) SPOR Toto 3'üncü Lig
1'inci Grup'ta Kayseri Şekerspor, sahasında konuk ettiğii Orhangazispor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı. Ev sahibi Kayseri Şekerspor ikinci 45 dakikaya hızlı başladı.
61'inci dakikada Mahmut, sol kanattan topu korner direğine kadar götürdükten sonra ceza sahasına
ortaladı. Gökhan Günaydın topa dokundu: 1-0. 90+2'inci dakikada Eşref, topu kaleciyle karşı karşıya
kalan Đsmail'in önüne attı. Đsmail, topu filelere göndererek karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11650
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Kayseri Karabükspor maçı seyircisiz
Galatasaray'a farklı mağlup olan temsilcimiz evinde seyircisiz maça çıkacak

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 22
: 28 Ekim 2012 20:46

Türkiye Kupası ikinci kademe maçında da 3'üncü Lig takımı Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenilip
kupaya veda eden Kayserispor, cumartesi günü Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken deplasmanda
oynadığı 5 maçta 14 golü kalesinde görmüş oldu. 2.1'lik gol ortalaması olan Kayserispor, puan
cetvelinde sondan ikinci sıraya kadar indi.
Geçen sezonki ideal onbirinde yer alan defans oyuncularından Slovak milli takımının sağbeki Peter
Pekarık'ı gönderip Hasan Ali Kaldırım'ı Fenerbahçe'ye, Đlhan'ı Kasımpaşa'ya veren Kayserispor, sezon
boyuncu filesini koruyan Arjantinli kaleci Navarro'yu da gözden çıkardı. Önce kulüp bulması istenenen
Navarro, sonra da A-2 takımına gönderildi, sonra da A takımının antrenmanına alındı.
Kayserispor, kaptan Eren ile Gürcistan milli takımının tecrübeli oyuncusu Zurap'a da son haftalarda
şans tanımadı. Kayserispor, stoperdeki sıkıntı üzerine solbek olarak transfer ettiği Malik Deniz Fathi'yi
defansta stoper olarak oynatmaya başladı.
PROSĐNECKĐ ZAMAN ĐSTEDĐ
Galatasaray maçını değerlendiren sarı kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, göreve
geldiğinden bu yana üst üste oynanan iki maçta alınan yenilgiye çok üzüldüğünü, kısa süredir takımın
başında olduğunu belirtirken şöyle dedi:
"Zamana ihtiyaç duyuyoruz. Galatasaray'ın attığı goller, maalesef kendi hatalarımızdan, kaybettiğimiz
toplar sonucunda oldu. Bu hataları, Galatasaray gibi bir takım karşısında yaptığınız zaman
affetmiyorlar ve bugün de değerlendirdiler. Maçta iyi mücadele etmeye çalıştık. Oyunun geneline
baktığımız zaman, iyi futbol oynadığımız anlar oldu ama çok da uzun sürmedi. Takım halinde
yaptığımız hatalar var. Bunu çalışarak düzeltmemiz lazım. Ortaya koyduğumuz performanstan
memnun değilim."
KARABÜKSPOR MAÇI SEYĐRCĐSĐZ
Kayseri'ye dönen sarı kırmızılı oyuncular yarın Karabükspor ile kendi evlerinde oynayacakları
karşılaşmanın ilk hazırlığını yapacak. Bu arada Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun
verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezası yüzünden karşılaşmayı seyircisiz oynayacak.

Kayserispor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Đstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Rakibi
karşısında istediği oyunu sergilemeyen ve haftalardır kötü gidişi bu maçta da engelleyemedi. Rakibine
3-0 mağlup olan Kayserispor, bu sonuçla ligde 7 puanla 17'inci sırada yer aldı. Ligde en fazla gol yiyen
takım konumuna geldi.
Kayserispor ligde geride kalan 9 haftalık süreçte istediği oyunu sergileyemiyor ve başarılı sonuçlar
alamıyor. Sezon başında önemli oyuncuları kadrosuna dahil eden sarı - kırmızılı ekip, ligin zirvesi için
mücadele etme hedefinden de uzaklaşmış durumda.
9 haftada 7 puan toplayan ekip, 17'inci sırada yer alıyor. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan
Kayserispor, 8 gol attı ve kalesinde 19 gol gördü. Bu istatistikle ilk 9 haftada en çok gol yiyen ekip
konumuna düştü. Sarı - kırmızılı takım, aralıksız 9 sezondur oynadığı Süper Lig'de en kötü ikinci
sezonunu yaşıyor.
Kayserispor, 1997 yılında yükseldiği Süper Lig'de, aynı sezon yani 1997-1998 sezonunda küme düştü.
Oynadığı 34 maçta 11 galibiyet aldı. 5 maç beraberlikle sonuçlandı. 18 mağlubiyet aldı. 42 gol attı.
Kalesinde 60 gol gördü. Averajı ise eksi 18 oldu. 38 puan toplayabildi.
Kayserispor, 34 hafta sonra lig bittiğinde Gaziantepspor ve Gençlerbirliği ile aynı puanı yani 38 puanı
paylaşmalarına rağmen averajının kötü olması nedeniyle küme düştü.
Kayserispor, 7 yıllık Süper Lig hasretine 2004 yılında son verdi. Asansör takım olmamak ve ligden
aynı sezon düşmemek isteyen Kayserispor, ilk sezonunda ciddi zorluklar yaşadı ve ligde son hafta
oynadığı maçla kalmayı başardı. Sonraki sezonlarda ise ligin en başarılı ve tarihi başarılarını sürekli
yenileyen takım oldu.
SAĞLAM'LA LĐGDE ZĐRVE YAPTI, KAFKAS'LA KUPA KAZANDI
Kayserispor, 9 sezondur oynadığı Süper Lig'deki ilk 9 haftalık istatistik bilgilerine göre de en kötü
sezonlarından ikincisini yaşıyor. Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la ligde kalırken,
ardından gelen Ertuğrul Sağlam ile zirve yaptı. Başarılı yıllar başladı ve uzun süre ilk 5 içinde yer aldı.
Sarı - kırmızılı ekip, Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş'a geçmesinin ardından Tolunay Kafkas ile yoluna
devam etti. Ligdeki başarı sürerken Kafkas'ın yönettiği Kayserispor, Türkiye Kupası'nı da kazanarak
bir ilki başardı.
2004-2005 sezonunun ilk 9 haftasında, galibiyet alamayan Kayserispor'un 2 beraberliği ve 7
mağlubiyeti vardı. 7 gol attı ve 23 gol kalesinden gördü. 2 puana sahipti. Ligde son sırada yer alıyordu.
2005-2006 sezonunun ilk 9 haftasında, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 14 gol attı.
Kalesinde 10 gol gördü. 16 puanla ligde 4'üncü sıradaydı.
2006-2007 sezonunun ilk haftasında, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 11 gol attı 9 gol
kalesinde gördü. 14 puanla ligde 5'inci sırada yer aldı.
2007-2008 sezonunun ilk 9 haftasında oynadığı maçlarda, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 14
gol attı, 11 gol yedi. 13 puanla 6'ıncı sırada yer almayı başardı.
2008-2009 sezonunun 9 haftalık diliminde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 11 gol attı 5 gol
yedi. 17 puanla ligde 6'ıncı sırada yer aldı.
2009-2010 sezonunun 9 haftalık maç sonuçlarına göre, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alındı.
13 gol attı, 5 gol kalesinde gördü. 18 puanla ligde 4'üncü sırada yer aldı.
2010-2011 sezonunun ilk 9 haftalık maç sonuçlarına göre en başarılı dönem yaşandı. 9 maçta 6
galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alındı. 14 gol atıldı, 4 gol kalesinde gördü. 20 puanla ligde 3'üncü
sırada yer aldı.
2011-2012 sezonu da kötü başlangıç yapılan dönemler arasında. 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5
mağlubiyet alındı. 12 gol atılırken, kalesinde 13 gol gördü. 10 puanla ligde 13'üncü sırada yer aldı.
Bu sezon yani 2012-2013 sezonunda ise, en kötü ikinci sezon yaşanıyor. 9 maçta 7 puan toplayabilen
sarı-kırmızılı takım, lig sıralamasında 17'inci sıraya kadar geriledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11651
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Kaski Edremit'i devirdi.81-65
Kayseri Kaskispor evinde Edremitspor'u mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
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: Spor
:0
: 15
: 28 Ekim 2012 20:49

Salon: Kadir Has
Hakemler: Sami Özel- Fatih Güler- Suay Yalıç
Kayseri Kaski (81): Pınar Demirok 14 (3 Ribaund- 1 Asist), Aysun Yararbaş 2 (1 Ribaund), Ayşegül
Günay 6 (2 Ribaund), Begüm Dalgalar 12 (1 Ribaund- 1 Asist), Evanthia Maltsi 14 (5 Ribaund- 6
Asist), Tuğba Taşçı 10 (2 Ribaund- 2 Asist), Nuria Martinez 4 (5 Ribaund- 3 Asist), Nazlı Gökdemir 2
(1 Ribaund- 1 Asist), Esra Ural (14 Ribaund- 2 Asist), Nkolika Anosike 8 (9 Ribaund), Latoya Sanders
9 (3 Ribaund- 1 Asist)
Edremit Belediyesi (65): Tülin Okumuş 12 (3 Ribaund- 1 Asist), Melike Bakırcıoğlu (1 Ribaund), Burcu
Taşbaş 13 (8 Ribaund- 4 Asist), Pelin Gülbağ (2 Ribaund- 2 Asist), Marina Solopova 22 (4 Ribaund- 2
Asist), Amisha Carter 10 (5 Ribaund), Gamze Zeren 8 (6 Ribaund- 3 Asist)
1. Periyot: 29-19
2. Periyot: 21-13
3. Periyot: 21-16
4. Periyot: 10-17
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında evinde Edremit Belediyesi'ni ağırlayan Kayseri
Kaski, rakibini 81-65 gibi rahat bir skorla mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında evinde Edremit Belediyesi'ni ağırlayan Kayseri
Kaski, rakibini 81-65 gibi rahat bir skorla mağlup etti. Kayseri temsilcisinde Evanthia Maltsi ve Pınar
Demirok 14'er sayı ile galibiyette önemli bir rol oynarken konuk ekipte 22 sayı ile maçın en skorer ismi
olan Marina Solopova'nın performansı yeterli olmadı.
Mücadeleye hücum anlamında çok etkili başlayan Kayseri Kaski, daha 3. dakikada farkı çift hanelere
çıkarırken (13-3), rakibine de kolay sayı şansı tanımadı ve ilk periyodu 29-19'luk üstünlükle tamamladı.
Oyunda her yönüyle katkı sağlayan Evanthia Maltsi'nin önderliğinde oyunun kontrolünü tamamen eline
geçiren Kayseri temsilcisi, soyunma odasına da 50-32 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayının da üzerine çıkaran ev sahibi ekip, skor anlamında tüm
oyuncularından katkı alırken final periyoduna 71-48'lik avantajla girdi. Marina Solopova ve Burcu
Taşbaş dışında hücumda etkili bir performans sergileyemeyen Edremit Belediyesi, son çeyrekte de
oyuna ortak olma şansını yakalayamayınca Kayseri Kaski, rakibini 81-65'lik skorla mağlup etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11652
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Pınarbaşı kaza 4 yaralı
Kaynar yol ayrımında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
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: 28 Ekim 2012 20:59

Kayseri'nin Pınarbaşı Đlçesi'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas'tan Pınarbaşı istikametine giden Sıtkı Dener (40) yönetimindeki 31 D 3145
plakalı otomobil, Kaynar beldesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücüsü Sıtkı Dener ile aynı otomobilde bulunan Seher Dener (46), Özlem
Dener (27) ve Metehan Sıtkı Dener (1) yaralandı.
Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11653
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Kayseri'deki askerlerin acı sonu
Kayseri 2'nci Mühimmat Komutanlığı'nda askerlik yapan ikiz kardeşler kazada öldü.
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: Sürmanşet
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: 28 Ekim 2012 21:44

Kayseri 2'nci Mühimmat Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan ikiz kardeşler Mustafa ve Đsmail
Üner, Kurban Bayramı iznine geldikleri memleketleri Ankara'nın Bala Đlçesi'nde trafik kazasında öldü.
BERABER ASKERLĐK YAPIYORLARDI
1 Ekim 1992 tarihinde dünyaya gelen Mustafa ve Đsmail Üner kardeşler, vatani görevleri için acemi ve
usta birliğini aynı yerde yaptı. Birlikte Bayram izinleri için memleketlerine gelen Güner kardeşler,
doğdukları ay olan yine 1 Ekim ayında bir trafik kazası sonucu aynı yerde can verip, yine aynı kaderi
paylaştı.
Acemi birliğini Tokat'ta yapan Mustafa ve Đsmail Üner kardeşlerin dağıtımı Kayseri 2'inci Mühimmat
Komutanlığı'na çıktı. Henüz 6 aylık asker olan Üner kardeşler, birliklerinden Bayram izni alıp, Arife
günü memleketleri Bala'nın Avşar Beldesi'ne geldi.
BAYRAM ZĐYARETĐ ACI BĐTTĐ

Ailesi ve yakınları ile bayramlarını geçiren Üner kardeşler, arkadaşları Kadir Güngör'ün kullandığı 06
VOY 52 plakalı otomobile yakıt almak istedi. Beraberlerinde diğer arkadaşları Abdullah Ercan ve
Mehmet ve Recep Güngör ile birliket Avşar Beldesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki akaryakıt
istasyonundan yakıt yakıt aldıktan sonra evlerine dönüşe geçti.
Bu sırada Kadir Güngör'ün yönetimindeki otomobil, keskin virajda direksiyon hakimiyetinin kaybolması
sonucu yandaki tarlaya 8 takla atıp, yan yatarak durabildi. Kazada, araçta bulunan ve asker olan
Mustafa ve Đsmail Üner kardeşler olay yerinde can verdi.
Kazada araç sürücüsü Kadir Güngör ağır yaralı, Abdullah Ercan, Mehmet ve Recep Güngör adlı
kardeşler de hafif yaralı olarak Ankara'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada can veren Mustafa ve Đsmai Üner'in cenaze törenine Bala Kaymakamı Mustafa Irmak,
Belediye Başkanı Đbrahim Gürbüz, Avşar Belde Belediye Başkanı Müslüm Coşan ile birlikte yaklaşık 5
bin kişi katıldı. Cenazede, şehit asker kardeşlerin babası Hayrullah ile annesi Lefika göz yaşı döktü.
6'sı kız 11 çocuğundan ikizleri Mustafa ve Đsmail'i talihsiz bir kaza sonucu kaybeden acılı aile, sinir
krizleri geçirip, gözyaşı döktü.
KARDEŞLER MEZARLIKTA DA BĐRBĐRĐNDEN AYRILMADI
Đkiz kardeş olan askerlerin ölüm haberi üzerine Ankara Đl Jandarma Alay Komutanlığı, cenazeleri Bala
Jandarma Komutanlığı'na kaldırdı. Türk bayrağına sarılı tabuta konulan ikiz kardeşler, Bala Jandarma
Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Avşar Beldesi'ne getirildi. Üner Kardeşler, Avşar Belde
Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra birlikte yan yana toprağa verildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11654
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz!
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89 . yılını aynı coşkuyla kutluyoruz.
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: Sürmanşet
:0
:9
: 29 Ekim 2012 14:04

CUMHURĐYETĐN ĐLANI
Lozan'n kabulü ve barışın sağlanması ile geride Türk Devleti'nin siyasal yapısını belirleyecek devlet
şeklinin ve adının ne olacağı sorunu kaldı. T.B.M.M.'nin varlığı ile egemenliğin kayıtsız - şartsız ulusa
ait olan, insan haklarına dayanan bir devlet sistemi kurulmuştu. Fakat gerek halkın, gerekse Meclis
içinde bulunanların büyük kısmı Padişah'a dinsel ve geleneksel bağlarla bağlıydılar. Padişah'ın işgal
ettiği Saltanat - Hilafet makamı yüzyıllardır kökleşmiş bir teokratik sistemdi. 1300 yılından beri de
Osmanoğullarından başka hiçbir aile iktidar olmamıştı. Egemenlik biri dinden, diğeri gelenekten gelen
iki kaynaktan çıkıyor ve Padişah'ta toplanıyordu. Gerçi Đttihat Terakki bu gücü kırmıştı, fakat sistemin
özünü, yani egemenliğin kaynağını ve kullanılış biçimini değiştirememişti. Egemenliğin, tanrı hakları
sisteminden, insan hakları sistemine geçişin bir sonucu olarak Padişah'tan ulusa geçişi, bir ilke ve ülkü
olarak Amasya Genelgesi'nde ortaya konmuş ve 23 Nisan 1920'de B.M.M.'nde somutlaşmıştı.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da bu temel üzerine oturmuştu.
Kurtuluş Savaşı ulusal bağımsızlık yanında ulus egemenliğini de açık bir biçimde ortaya koyduğu için
Padişah daha başından beri milliyetçilerin amansız düşmanı kesilmişti. M. Kemal Paşa Padişah'ın
ihanetini bildiği halde, henüz zamanı olmadığı için Padişah'ı hedef almadı. Genç subaylık yıllarından
beri inandığı ve Erzurum'da Mazhar Müfit'e not ettirdiği "Cumhuriyet" inancını "Ulusal bir sır" olarak

sakladı. Kurtuluş Savaşı içinde "Cumhuriyetçi" bir düşünceyi ortaya atmak, iç parçalanmaya yol
açacağı için bu yola gitmedi. Hatta Sivas Kongresi sırasında "Cumhuriyet" ilan edelim önerilerini red
etmişti. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Türk Ulusu'nun kurtarıcısı M. Kemal, Türkiye'nin
siyasal yapısını değiştirmenin ilk adımını Saltanat'ın kaldırılmasını sağlamakla attı. Saltanat'ın
kaldırılışına en yakın arkadaşları bile karşı çıkmışlardı. Meclis'te tutucu kanat direndiyse de, M. Kemal
Paşa'nın kararlı ve sert tutumu sonucu Saltanat'ın kaldırılışı sağlandı. Fakat onun bu sert tutumu
endişe doğurdu. Bunun bir başlangıç olduğunu görenler çeşitli yöntemlerle M. Kemal Paşa'yı
engellemeye çalıştılar.
2 Aralık 1922'de Meclis'e muhalif grup tarafından bir öneri verildi. "Đntihab-ı Mebusan Kanunu"nda
değişiklik yapılmasını isteyen önergede "Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilmek için Türkiye'nin
bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak ve seçim çevresine yeni gelenlerin ise en az
beş yıl oturmuş olmaları" gerektiği kanun hükmü haline getirilmek isteniyordu. M. Kemal Paşa'yı
milletvekili seçilmekten yoksun bırakmak isteyen bu önerge üzerine söz alan M. Kemal Paşa, doğum
yerinin Türkiye'nin sınırları dışında kaldığını ve bir yerde beş yıl oturmadığını belirttikten sonra,
düşmanlara karşı savaştığını, vatanı kurtarmak için hiç bir yerde beş yıl oturamadığını hatırlatıp,
ulusun sevgisisi kazanmış bir insan olmasına rağmen kendisini yurttaşlık haklarından yoksun
bırakmak isteyen bu kimselerin bu yetkiyi kimden aldıklarını sordu. Önerge red edildi.
Mustafa Kemal'in kamuoyu yoklaması yapmak üzere 14 Ocak 1923'de Batı Anadolu'da bir geziye
çıkmasını fırsat bilen muhalif grup, O'nun Ankara'dan ayrıldığının ertesi günü "Hilafet-i Đslamiye ve
Büyük Millet Meclisi" başlıklı bir broşür yayınladılar. Broşürün önceden hazırlanmış olduğu ve M.
Kemal'in Ankara'dan ayrılmasını fırsat bilerek dağıtıldığı anlaşılıyordu. Broşürün ana fikri, islam
kamuoyunun son gelişmelerden (Saltanatın Kaldırılışı) büyük ızdırap içinde bulunduğu, Hilafet'in
hükümet demek olduğu ve Hilafet'in hukuk ve görevlerini yok etmenin hiç kimsenin, hiç bir meclisin
elinde olmadığı esaslarına dayanıyor, "Halife Meclisin, Meclis Halife'nindir." sözleriyle bitiriyordu.
Yürütme yetkisinin Halife'ye verilmesini ve Meclis'in aldığı kararların ve kanunların Halife'yi
bağlamayacağı, dolayısıyla Meclis'in çıkardığı Saltanat ve Hilafet ile ilgili yasaların meşru olmadığı
görüşü savunuluyordu. Bu bildiri, M. Kemal'e ve O'nun gerçekleştirmek istediği devrime bir tepki idi.
Đzmit'e gelen M. Kemal, din ve hilafet konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi
Halife'nin değildir ve olamaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız ve yalnız Ulusundur." dedi.
T.B.M.M.nin büyük programının tam bağımsızlık, kayıtsız şartsız ulusal egemenlik esaslarına
dayandığını, teokratik devlet biçiminin ve buna bağlı bütün toplumsal düzenin ve çıkarların yıkılacağını
belirtti. 16 Ocak'ta yaptığı toplantıda, Hilafet'in dinle ilgisi olmadığını, siyasi bir mevki olduğunu, idare-i
maslahatçılıkla devrim yapılamayacağını belirttikten sonra "Devrimin kanunu mevcut kanunların
üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafamızdaki cereyanı boğmadıkça başladığımız devrim ve
ilerleme bir an bile durmayacaktır" diyerek gericilere gerekli yanıtı verdi. Basınla iyi ilişki kurmak
istediği için Đzmit'te yaptığı basın toplantısında, "Devrim" yapılacağını açıklarken, Meclis'te birliğin
sağlanması için "Müdafaa-ı Hukuk Gurubu"nun gerekli olduğunu bunun dışındaki grupların yararlı
olmadığını belirtti ve Đttihatçılardan ülke yararı için politikaya karışmamalarını istedi. Bu sırada Annesi
Zübeyde Hanım'ın ölüm haberi geldi. Đzmir'de annesinin mezarı başında devrimci inancını "Ulusal
hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için bir vicdan ve namus borcu olsun" sözleriyle bir
kez daha yineledi. Bu sırada Lozan'ın ilk görüşmeleri kesildiği için Đsmet Paşa ile Ankara'ya döndü.
Meclis'te gizli oturumlar çok sert geçti. Trabzon mebusu Şükrü Bey'in Topal Osman tarafından
öldürülüşü, M. Kemal'e saldırılara yol açtı. M. Kemal'i kendilerine buyük engel gören, tutucu, gerici,
ittihatçılar, çıkarcı gruplar, O'na karşı muhalefette birleşiyorlardı.
CUMHURĐYET BAYRAMI KUTLAMALARINDAN KARELER...
Yakın arkadaşlarından Rauf Bey, Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Paşa'lar da yavaş, yavaş
yanından ayrılıp, Hilâfetçilere kuvvet veriyorlardı. Saltanatı geri getirmek isteyen gericilerin çalışmaları
karşısında arkadaşlarının kendisini yalnız bıraktığını gören M. Kemal, 20 Mart 1923'te Konya'da
yaptığı bir konuşmada Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına çekmek isteyen gericilere karşı tutumunu açıkça
şu sözleriyle belirtti: "Eğer onlara karşı benim şahsımda bir şey anlamak isterseniz, derim ki, ben
şahsen onların düşmanıyım. Onların olumsuz yönde atacakları bir adım, yalnız benim şahsi
imanıma değil, yalnız benim amacıma değil, o adım benim ulusumun hayatıyla ilgili, o adım
benim ulusumun hayatına karşı bir kasıt, o adım ulusumun kalbine yöneltilmiş zehirli bir
hançerdir. Benim ve benimle aynı fikirde olan arkadaşlarımın yapacağı şey mutlaka o adımları
atanları tepelemektir... Sizlere bunun da üstünde bir söz söyleyeyim. Örneğin eğer bunu
sağlıyacak kanunlar olmasa, bunu sağlayacak meclis olmasa, öyle olumsuz adım atanlar
karşısında herkes çekilse ve ben kendi başıma yalnız kalsam; yine tepeler ve yine öldürürüm."
Cumhuriyet'e doğru gidiş bu kararlı sözlerle açıkça görülüyordu. M. Kemal Paşa, 8 Nisan 1923'de
dokuz ilkede görüşlerini toplatarak, programını belirlerken, siyasi biçimlenmeyi de hazırladı.
Savaş zamanının T.B.M.M.'nin görevi son bulmuştu. Bu sebeple Meclis kendini dağıtıp, seçime gitme

kararı aldı. M. Kemal, dağılmadan önce Meclisten 15 Nisan'da, Saltanatı geri getirmeye çalışanları
vatan haini kabul eden bir kanun değişikliği ile "Hıyanet-i Vataniye Kanunu"na, ileride gerekirse yine
Đstiklal Mahkemeleri kurma fırsatını veren bir ek getirdi.
Yeni kurulacak Meclis'te kuvvetli bir kadro oluşturmayı ve böylece Cumhuriyet'i ilan etmeyi düşünen M.
Kemal'in bu çalışmaları yakın arkadaşlarının kendisinden uzaklaşmasını hızlandırdı. Rauf Bey ve
arkadaşları, M. Kemal'in partiler üstü kalmasını, politikaya karışmamasını, önererek, O'nu pasif
duruma getirmek istiyorlardı. Rauf Bey'in Đsmet Paşa ile aralarının açılması da bu ayrılığın başka bir
yönü idi. Lozan'dan dönen Đsmet Paşa'yı karşılamak istemeyen Rauf Bey Başbakanlık'tan bile istifa
etti.
Đkinci Meclis, toplandıktan sonra Lozan'ı onayladı. Artık sorun Türkiye'nin rejiminin belirlenmesiydi. M.
Kemal 22 Eylül 1923'de "Neue Treie Presse" adlı bir Viyana gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmede,
23 Nisan 1920'de kurulan sistemin Cumhuriyet olduğunu fakat adının açıklanamadığını belirtip,
yapılacak işin yalnızca isim koymak olduğunu söyledi.
Yeni devletin başkentinin neresi olacağı da bir sorundu. Ankara 1920'den beri bu işi yapıyordu.
Merkezi ve güvenli durumu ortada idi. Meclis'te uzun tartışmalardan sonra 13 Ekim'de Ankara başkent
olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Cumhuriyet'in ilanına bir adım daha yaklaşılmıştı.
M. Kemal'e Cumhuriyet'in ilanına fırsat veren bir hükümet buhranı oldu. Başbakan Fethi Okyar Bey'e
karşı Meclis'te muhalefet oluşması üzerine M. Kemal, "Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti Vekili Fevzi
Paşa"nın dışında kabinenin istifasına karar verdi ve 27 Ekim'de uygulandı. Mevcut sisteme göre her
bakan Meclis tarafından tek tek seçiliyordu. Đstifa eden bakanlar yeniden seçilirlerse, görev kabul
etmeyeceklerdi. Bu sırada Rauf Bey, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar Đstanbul'da bulunuyorlar
ve temasları, Halife'ye yakınlık gösterileri oluyordu. Ankara'da' ise kabine kurulamıyordu. Bu
gelişmeler üzerine "Cumhuriyet Đlanı" ile işi kökünden çözmeye karar veren M. Kemal 28 Ekim
gecesi Çankaya'da Đsmet Paşa ve bazı kimseleri toplantıya çağırdı ve "Yarın Cumhuriyeti ilan
edeceğiz." diyerek kararını açıkladı. Misafirlerin ayrılmasından sonra Đsmet Paşa'yı alıkoydu ve
birlikte, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda gerekli değişikliği sağlayacak önergeyi hazırladılar. Ertesi gün
saat 10'da Parti grubunda yapılan toplantıda, M. Kemal Paşa Genel Başkan olarak Hükümet
buhranının mevcut sistemden kaynaklandığını, bunun çözumünün istikrarlı bir sistemde olduğunu
belirtttkten sonra değişiklik önergesini okuttu:
* Türkiye Devleti'nin Hukümet şekli Cumhuriyettir
* Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur
* Türkiye Devleti, Hükümetin inkisam ettiği idare şubelerini Đcra Vekilleri (Bakanlar Kurulu)
vasıtasıyla idare eder.
Bu önerge Parti toplantısında tartışıldı Büyük Millet Meclisi'nin aynı akşam (29 Ekim 1923) saat
18:45'de yaptığı toplantıdan sonra 20.30'da "YAŞASIN CUMHURĐYET" sesleri arasında Cumhuriyet
ilan olundu ve yeni Türk Devleti'nin adı kondu. "TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ".
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11655
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Minibüs'te kanlı infaz
Đki kardeşin Develi ilçesine bağlı Yeniköy nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
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Kayseri'de dün evlerine gitmediği için eşlerden birisinin kayıp olarak polise bildirdiği iki kardeş M.G. ve
L.G minibüs içerisinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Đki gün mahalledeki boş arsada bekleyen minibüsten kan akması üzerine vatandaşlar şüphelendi. Araç
içerisinde iki kişiyi kanlar içerisinde görünce de polise bildirdiler. Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt
Mahallesi Gediz ile Dumlupınar caddelerinin kesiştiği noktadaki boş arsada iki gün beklediği tahmin
edilen 42 EB 543 plakalı yeşil renkli minibüsten kan akmaya başladı.
Araçta kurban eti olduğu düşünülerek vatandaşlar önce fark etmedi. Daha sonra araç içerisinde iki
kişinin kanlar içerisinde yattığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis olay yerine
geldiğinde iki kardeş M.G. (33) ve Y.G. (39) tabancayla vurularak öldürüldüklerini belirledi.
Olay sırasında araç içerisinden dışarıya doğru çıkan birkaç mermi olduğu tespit edildi. Minibüs
içerisinde kasalarda elmalar, bavul içerisinde giysiler ve iki yatak tespit edildi. Polis, olay yerinde iki
kardeşin ve minibüs içerisinde incelemede bulundu. Kardeşlere 4'er adet mermi isabet ettiği belirlendi.
Polis araçta parmak izi aldı. Öte yandan öldürülen kardeşlerden Y.G.'nin eşinin, dün gece eve
gelmeyen kocası içinde güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11656
Erişim Tarihi: 30.10.2012

15 bin voltluk elektrik akımına kapıldı
35 yaşında trafoda can verdi.
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Kayseri'de elektrik trafosuna hırsızlık amacıyla girdiği ileri sürülen ve 15 bin voltluk elektrik akımına
kapılarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi.
Kocasinan ilçesine bağlı Đstasyon Mahallesi'nde bir elektrik trafosunda meydana gelen olayda, elektrik
akımına kapılarak yaşamını yiterin kişinin 35 yaşındaki C.M. olduğu belirlendi.
C.M.'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11657
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Kayseri de yangın
Đstasyon Mahallesindeki bir binanın çatı katındaki yangın korkuttu.
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Kayseri'de dün gece çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, yangını gören bazı
vatandaşların cep telefonu ile kayıt yapmaları dikkat çekti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Đstasyon Mahallesi Seyrani Caddesi'nde bulunan Kardeşler
Apartmanı'nın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede gelen itfaiye
ekipleri, elektrik telleri nedeniyle kısa bir süre alevlere müdahale edemedi.
Polis, meraklı vatandaşların çalışmaları aksatmaması için çevrede önlemler alırken, içeride birinin
olduğu söylentileri sonrasında itfaiye ekipleri yangının olduğu binaya girerek tüm daireleri kontrol etti.
Elektriğin kesilmesinin beklendiği sıralarda meraklı vatandaşların bazılarının yanan binayı cep
telefonları ile kayıt etmesi dikkat çekti.
Bina sakinleri alevleri endişeli gözlerle izlerken, yangını haber alan yakınları ise gözyaşları içinde olay
yerine geldi. Panik halindeki vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.
Mahallenin elektriklerinin kesilmesi sonrasında 4 itfaiye aracı ile alevlere müdahale edildi. Yangın
itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat uğraşması sonrasında tamamen söndürüldü.
Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak başlatılan çalışmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11658
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Dağda tek başına !
Kayseri de bir vatandaş dağda yaptığı barakada tek başına yaşıyor
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Kayseri'de insanlara küserek 5 yıldır dağda yaşayan Turgay Aktaş, "Hayatta hiç kimsem kalmadı.
Gidecek bir yerim yok. Bana birilerinin yardım etmesini istiyorum" dedi.
Hayatı Robinson Crusoe'nin hayatını andıran Turgay Aktaş, 5 yıldır dağda kendi yaptığı oyuk içinde
yaşıyor. Başına gelen olaylardan dolayı insanlara kızgın olduğunu ve küstüğünü söyleyen Aktaş,
"Yaşadığım köyde sürekli olarak bana kötü davranıyorlardı. Bir defasında da benim üzerime kızgın su
dökerek canımı yaktılar" dedi.
Kendisine yapılan kötülüklere dayanamadığını ve dağlara çıktığını anlatan Aktaş, "Her işimi kendim
görüyorum. Suyumu dereden alıyorum. Ara sıra ihtiyaçlarımı görmek için köye iniyorum. Bazı köylüler
de bana yardımda bulunuyor" diye konuştu.
Dağda tek başına yaşadığı için mutsuz olduğunu söyleyen Aktaş, "Hayatta hiç kimsem kalmadı.
Gidecek bir yerim yok. Bana birilerinin yardım etmesini istiyorum" dedi.
Özellikle kış aylarında büyük sıkıntı çektiğini anlatan Aktaş, "Havalar çok soğuk olduğu zaman oyuktan
çıkamıyorum. Soğuk ve karlı hava nedeniyle büyük sıkıntı çekiyorum" diyerek 5 yıldır yaşadığı zorlu
hayatı anlattı.
Aktaş'a yardım elini uzatan köylülerden Mustafa Demir ise, "Yıllardır Turgay'a yardım ederiz. Kendisi
haftada bir gelir. Biz de yiyecek, içecek yardımı yaparız. Neden dağa çıktığını bilmiyorum. Allah rızası
için yardım ediyoruz" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11659
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Kayıp Marketçi Aranıyor
5 yıldır kayıp olan marketçi her yerde aranıyor
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Kayseri'de 5 yıl önce kaçırıldığı iddia edilen market sahibi 33 yaşındaki Ünsal Akdur'dan hiçbir haber
alınamadı. Baba Galip Akdur,evli olan oğlunun geride 2 çocuğunun bulunduğunu belirterek, "Oğlumun
akibetini bilmek istiyorum. Ölü veya diri bulunsun artık" dedi.
Kayseri'de kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Yasin Bulut'un polis tarafından bulunarak ailesine tesllim
edilmesi, Akdur Ailesi için bir umut ışığı oldu. Kayseri'ye yeni atanan Vali Şerif Yılmaz ve Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın'dan da oğullarının bulunması için özel ekip isteyen baba Galip Akdur, "O tarihte
28 yaşında olan birlikte çalıştığım oğlum Ünsal Akdur, 5 Ağustos 2007'de ortadan kayboldu. Gece
yarısı polisler evimize gelip, oğluma ait otomobilin kapısı açık olarak bulunduğunu söyledi. Oraya
gittiğimizde oğlum Galip'in otomobilde olmadığını gördük. Kendisini aradık ama cep telefonu kapalıydı.
Olay anında bir evin balkonunda oturan bir vatandaş, gördüklerini polise anlatmış. Siyah renkli bir
minibüs oğlumun aracının önünde durmuş. Araçtan inen 5- 6 kişi oğlumu zorla minibüse bindirip
götürmüş. Biz o günden beri kendisinden haber alamıyoruz" dedi.
5 yıldır kayıp olan oğlu için gözyaşları döktüğünü, evli olan oğlunun geride iki çocuğunun bulunduğunu
söyleyen ve yetkililerden çocuğunun bulunması için yardım isteyen baba Akdur, "Oğlumun akibetini
bilmek istiyorum. Ölü veya diri bulunsun artık" diyerek gözyaşı döktü.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11660
Erişim Tarihi: 30.10.2012

8200 tl ye ömür boyu tatil
Kozaklı Kozza Termal'den daire alana her yıl kira geliri veya tatil fırsatı veriliyor
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Nevşehir Kozaklı da yapımı devam eden 5 yıldızlı termal tatil sitesinden daire alanlara yılda en az Bin
tl ile 30 bin tl arasında kira geliri veya her yıl en az 10 gün tatil yapma fırsatı sunuluyor.

240 tl taksitle 8200 tl ye satılan dairelerde her yıl 10 gün tatil yapmak isteyenlere bir kez bu ücreti
ödeyerek sahip olunabiliyor.
75 m2 lik odalarda kira almanızda mümkün. Tatile gelmezsenin otel size günlük 100 tl civarında kira
ödüyor.Yani aldığınız daire en az 8 yılda kendisini amorti ediyor.Ayrıca aldığınız daireyi satarsanız bir
yılda getirisi en az 5 bin tl ile 200 bin tl arasında oluyor.
Đnşaat ise 2013 Eylül ayında tamamlanıyor.Tapulu daireler 600 adetin üzerinde alıcısını
bekliyor.Sadece bir kez ödeyeceğiniz fiyatla çocuğunuza veya ondan torununuza mirasla kalacak
daireler yıllarca tatil veya kira geliri sağlayacak.
Dairelerin yıllık en fazla olanı kira getirisi yıllık 30 bin tl peşin olarak ödeniyor.En Fazla fiyatı 8200 tl
ile 360 bin tl arasında değişiyor.Kayseri de ortalama bir dairenin kira getirisi yıllık en fazla 7-8 bin tl
olurken termal otellerde bu gelir 15 ila 20 bin tl arasında değişiyor.Hemde kiracı veya fatura ödeme
korkusu olmadan kiralar otel tarafından kişiye peşin olarak ödeniyor.
Kozza Termal, Kozaklı da daire almak veya az parayla yatırım yapmak isteyenlere iyi bir imkan
sunuyor.
Ayrıntılar için 0 533 235 81 25 nolu telefondan danışman Öner ÇALIŞ' a ulaşabilir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11661
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Erciyes Bol Bol verdi. 2-3
Erciyessspor evinde Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.
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stat: Kadir Has
HAKEMLER: Çağatay Şahan (7), Ayhan Akgöz (7), Đbrahim Bozbey (7)
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Behram (6)- Volkan (6), Fatih (5), Veysel (6), Emre(7)- Ragıp (7), Alaattin
(6)(Dk. 63 Serkan Atak 5 ), Hanni (6), Emrah (6) (Dk. 71 Mehmet 5 ), Kenan (6)- Gohou(6) (Dk. 82
Cihan )
Boluspor: Serdar (6)- Hakan (6), Cemil (6), Ergin (7), Gençer (6)-Abdülaziz (7) Dk. 79 Emre 6)- Vedat
(7), Barbaros (7), Cihan (6) (Dk.68 Cafer Can 6), Agbetu (5) (Dk. 57 Nwankwo 7)- Đskender (5)
GOLLER : Dk 15 Gohou, Dk. 50 Emrah (K. Erciyesspor), Dk. 37 Fatih (K.K), Dk. 87 Nwankwo, Dk. 90
Ergin (Boluspor)
SARI KARTLAR : Dk. 59 Kenan (K.Erciyesspor) Dk. 18 Hakan Arslan, Dk 59 Barbaros, Dk. 83 Gençer
(Boluspor)
Takımlar sahaya 'Bir yürekte iki Bayram kutlu olsun' pankartıyla çıktı. 10'uncu dakikada Kayseri
Erciyesspor adına serbest atışı kullanan Hanni ceza sahasına ortaladı. Maçın hakemi Çağatay Şahin,
Veysel'in kaleci Serdar'a şarjını faul olarak değerlendirdi. 13'üncü dakikada Boluspor atağında
Abdülaziz'in defansın arkasına aşırdığı top ile Đskender kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak kötü bir
vuruşla topu üstten auta gönderdi. 15'inci dakikada Hanni'nin pasında ceza sahasına giren Gohou,
topu kalecinin üstünden filelere gönderdi: 1-0. 17'nci dakikada Boluspor Abdülaziz'le korner kullandı.
Ceza sahasına gelen ortada Barbaros'un kafa vuruşu üst direkten auta gitti. 33'üncü dakikada
Kenan'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Emrah kötü bir vuruşla topu auta gönderdi. 37'inci
dakikada Serdar'ın uzun degajında sağ kanatta tola buluşan Abdülaziz'in ceza sahasına ortasında
Kayseri Erciyesspor'un stoperi Fatih ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-1. Đlk yarı başka gol
olmayınca 1-1 sona erdi.

ĐKĐNCĐ YARI
50'nci dakikada Kenan'ın pasında Cemil'den seken topla buluşan kaptan Emrah, Gençer'i
çalımladıktan sonra kalecinin yanından topu filelere gönderdi: 2-1. 62'inci dakikada Hanni yerden
ortaladı, defanstan seken topla buluşan Gohou'nun şutunu kaleci Serdar kornere çelerek gole izin
vermedi. 73'üncü dakikada Cezayayı üzerinde Gohou'nun topuk pasında topla buluşan Ragıp yerden
vurdu, Serdar kornere çeldi. 86'ncı dakikada Kenan Şahin'in sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.
87'nci dakikada Kayseri Erciyesspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Nwankwo
takımının beraberlik golünü attı. 2-2. 90'ıncı dakikada Emre Kılıç'ın çaprazdan kaleye gönderdiği topu
Behram ayaklarıyla kornere çeldi. Cafer Can'ın kornerden ceza sahasına gönderdiği topu Ergin
kafayla filelere gönderdi. 2-3 Kayseri Erciyesspor bu yenilgiyle 17 puanda kalırken, konuk Boluspor 12
puana yükseldi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11662
Erişim Tarihi: 30.10.2012

1 Kasımda Fuara bekliyoruz
Erciyes Master Planı Rusya Kiev deki bir fuarda tanıtıldı.
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Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Rusya'nın Moskova ve Ukrayna'nın Kiev şehirlerinde
düzenlenen fuarlarda tanıtıldı. Her iki fuarda da yoğun ilgi gören Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi, Rus medyasında da geniş yer buldu.
19-22 Eylül 2012 tarihleri arasında Moskova Crocus Expo Center'da düzenlenen "18th Leisure
Moscow" fuarında ve 11-14 Ekim 2012 tarihlerinde Kiev IEC Center'da düzenlenen "Travel Market
Ukraine" fuarında Erciyes, Rus ve Ukraynalı tur operatörleri ve turizm ajanslarına tanıtıldı.
Türkiye'nin de Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü aracılığıyla milli katılım yaptığı fuarlarda,
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni Erciyes AŞ Genel Müdür Yrd. Yücel Đkiler temsil etti.
KĐEV BÜYÜKELÇĐSĐ'NDEN ÖVGÜLER
Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, Erciyes Dağı'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki tarafından projelendirilen Erciyes Turizm Master planını takdir ve hayranlıkla izlediğini ve bu
projenin tamamlandığında Kayseri'yi dünya çapında bir marka şehir yapacağını bildirdi.
Ukrayna ve Rusya'dan kış aylarında Avrupa'ya özellikle Đsviçre ve Avusturya'ya kayak yapmak için
yazın Türkiye'ye gelen turist sayısı kadar turistin gittiğini belirten Samsar, Türkiye'nin kış turizminden
bugüne dek yeterince istifade edemediğini söyledi. Büyükelçi Samsar, Türkiye'nin bu büyük boşluğu
Erciyes projesi ile doldurulacağını sözlerine ekledi.
Erciyes AŞ Genel Müdür Yrd. Yücel Đkiler de Moskova ve Kiev fuarlarının çok yoğun geçtiğini ve ilginin
beklenenin çok üzerinde olduğunu belirtti. Đkiler, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne olan bu
yoğun talep karşısında Türk tur operatörlerinin, Rus ve Ukraynalı turistlere hizmet verecek paketler
oluşturacaklarını söyledi.
1 KASIM'DA KAYSERĐ'DE FUAR VAR
Öte yandan 1-4 Kasım 2012 tarihleri arasında da Türkiye'de ilk defa Turizm Yatırımları Fuarı,
Kayseri'de düzenlenecek.
Erciyes A.Ş tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek fuara, kış turizmi ile ilgilenen yerli ve
yabancı pek çok firma katılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11663
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Macaristan Kayseri'ye taşınıyor
16 Kasım da Kayseri de Macaristan Günleri başlıyor

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kültür-Sanat
:0
:6
: 30 Ekim 2012 14:10

Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Kiss Gabor, Ticari Ateşe Mihayl Galosfai ve Türk Macar Đş Adamları
Derneği Başkanı Osman Şahbaz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.
Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade
eden Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Kiss Gabor, Başkan Özhaseki’nin yaklaşan Kurban
Bayramı’nı da kutladı. Daha önce de Kayseri’ye ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten de çok memnun
kaldığını hatırlatan Gabor, “Kayseri’deki insanlar bütün dünyaya çok açıklar. Bizi çok sıcak karşıladılar.
Bu bizi çok memnun etti” dedi. Kayseri’nin Türkiye’nin ve Anadolu’nun çok önemli bir şehri olduğunu
kaydeden Gabor,
Kayseri ekonomisinin gelişmişliğinden de söz etti. Đki ülke arasında ticaretin yanında kültürel ilişkileri
de gelişmesini istediklerini belirten Gabor, bu amaçla Kayseri’de Macar Günleri düzenleyeceklerini
belirtti. Etkinlik hakkında Başkan Özhaseki’ye bilgiler veren Gabor, bu programın Macar kıyafetlerinin
tanıtılacağı bir defile ile başlayacağını belirterek bu defileye, Macaristan Cumhurbaşkanı’nın eşinin de
katılacağını söyledi. Macar yemeklerinin ve müziklerinin de tanıtılacağı dünya çapında bir gösteri
olacağınısöyleyen Gabor, 16 Kasım’da Kayseri’de gerçekleşecek etkinlik için Başkan Özhaseki’den
destek istedi.
“KARDEŞ ŞEHĐR OLMAK ĐSTERĐZ”
Başkan Özhaseki de konuklarını Kayseri’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek “Biz millet
olarak Macarları akraba olarak görürüz. Sıcak duygularımız vardır. Dünyanın küçüldüğü, sınırların
kalktığı bir ortamdayız. Đletişim ve ulaşımın çok kolaylaştığı bir çağdayız. Böylesi bir çağda, Macarlarla
ilişkileri geliştirmeyi isteriz. Ancak bunun kağıt üzerinde kalan bir protokolden ibaret olmasını da
istemeyiz. Doğrusu bir Kardeş Şehir ilişkisi başlatmak isteriz. Bu kapsamda da iş adamlarımızla
ülkenizi ziyaret eder, ortaklık yolları ve yatırım imkanlarını değerlendiririz.
Oradan gelecek iş adamlarımıza da kapılarımız açık. Bu tür ortaklıklar ülkeler arası akrabalık ilişkilerini
geliştirir. Gerçekleştirmek istediğiniz programla ilgili de elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.
Kardeş Şehir ilişkileri kurmayı çok istediklerini ifade eden Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Kiss
Gabor, Macaristan’da Kayseri gibi sanayisi, ticareti gelişmiş ve tarihi bir şehir bulmak için uğraştıklarını
kaydederek Miskolc şehrinin uygun olabileceğini sözlerini ekledi.
BaşkanÖzhaseki ziyaretin sonunda Gabor’a günün anısına Kayseri Tanıtım Kitabı ile el işlemesi vazo
armağan ederken Gabor da Başkan Özhaseki’ye porselen süs eşyası hediye etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11664
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Minibüsteki cinayet aydınlandı
Kayınlarını öldüren enişte çıktı.
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Güneşdoğdu kardeşler, kız kardeşleri A.A'nın bayramın 3'üncü günü olan Cumartesi günü saat 23.00
sıralarında kendilerine telefon açması üzerine, 1 kilometre uzaklıkta oturan enişteleri Burhan
Albayrak'ın evine gitti. Mehmet ve Yakup Güneşdoğdu kardeşler, eniştelerine bir süreden bu yana 18
yaşındaki L.K. ile birlikte yaşadığını ve 4 ay öncede bir çocuklarının dünyaya geldiğini belirterek, kız
kardeşleri A.A.'ya neden kötü davrandığını sordu. Minibüs içinde tartışma sırasında işsiz olduğu
belirlenen 36 yaşındaki Burhan Albayrak, kayınbiraderlerinin başlarına yakın mesafeden birer el ateş
ederek, minibüs içinde öldürdü. Daha sonra, 42 EB 543 plakıalı minibüsü, evinden 500 metre
uzaklıktaki Ful Sokak'taki boş arsaya park ederek, kaçtı.
Şüpheli, poliste verdiği ifade de "Eşimle uzun süreden bu yana aramız bozuktu. Kayınbiraderlerim
beni sürekli tehdit edip, sıkıştırıyorlardı. Olay gecesi de evime baskına geldiler. Beni ölümle tehdit
edip, dövmek istediler. Bir süre önce yerde bulduğum ruhsatsız tabanca ile ateş ettim. Sonra
minibüsü, boş arsaya sürüp, kaçtım" dedi.
Polis, çifte cinayetle ilgili olarak Burhan Albayrak'ın eşi A.A ile, 3 yıldan bu yana birlikte yaşadığı bir
çocuğunun olduğu L.K.'nin de ifadelerine başvurdu. Adli Tıp'da sağlık kontrolünden geçirilen Burhan
Albayrak, 'Kasden adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
EDĐTÖR/ Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11665
Erişim Tarihi: 30.10.2012

Çocuk Tiyatrosu Kayseri'ye geliyor!
Sabancı Vakfı'nın Türkiye'nin dört bir köşesindeki çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak amacıyla, 2006 yılından
başlayarak 6 yıldır kesintisiz desteklediği Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu 21-27 Kasım'da Kayseri'de
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Sabancı Vakfı’nın Türkiye’nin dört bir köşesindeki çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak amacıyla, 2006
yılından başlayarak 6 yıldır kesintisiz desteklediği Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 2012 – 2013 turnesine
“Okumak, Okumak, Okumak” adlı müzikal oyunla, 1 Kasım’da Đstanbul’dan başlıyor.

Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 1-7 Kasım tarihleri arasında Đstanbul’da sahnelenecek oyunların ardından
Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Bilecik, Adapazarı, Bursa ve Konya olmak
üzere 10 ilde çocukları tiyatro ile tanıştıracak.
Oyunun şarkı sözlerinde Aysel Gürel imzası
“Okumak, Okumak, Okumak” müzikali, öğretmenlerinin “büyüyünce ne olacaksınız?” sorusuna yanıt
arayan öğrencilerin hikayesini konu ediyor. Eğitimin önemine dair önemli mesajlar veren oyun, 10 yıl
sonra buluşan çocukluk arkadaşlarının hayallerinin ne yönde geliştiğini anlatıyor. Danslar, efektler ve
ışık oyunlarıyla renklendirilerek çocukların büyük ilgisini toplayan oyunun şarkı sözleri ise; Aysel
Gürel ve Ayla Çelik imzası taşıyor.
Sabancı Vakfı’nın desteğiyle 550 bin’e yakın çocuk tiyatronun büyülü dünyası ile tanıştı
Sabancı Vakfı’nın çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve tiyatroyu çocuklardan başlayarak geniş
kitlelere ulaştırmak amacıyla desteklediği Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 6 yılda 55 il ve 130 ilçeyi
ziyaret etti.
Bu sürede 46 bin km yol kat ederek 2.500'den fazla oyun sergileyen Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu,
550 bin’e yakın çocuğu tiyatro ile tanıştırdı.
Çocukları hayata, sanata ve insan ilişkilerine dair öğretiler sunarak tiyatroyla buluşturan Mehtap Ar
Çocuk Tiyatrosu, engelli öğrencilerin bulunduğu merkezlerde de oyunlarını sergiliyor.
1. Etap Turne Programı

1 – 7 Kasım 2012

Đstanbul

13 – 20 Kasım 2012
21 – 27 Kasım 2012

Sivas
Kayseri

28 Kasım – 4 Aralık 2012
5 – 11 Aralık 2012

Kırıkkale
Çankırı

12 – 14 Aralık 2012

Düzce

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11666
Erişim Tarihi: 01.11.2012

TOBB Başkanından Kayseri'ye Lise
Rifat Hisarcıklıoğlu ilimize fen lisesi yaptıracak
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.
KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetoğlu, Meclis Başkanı Bekir Adıyaman ile iş adamları
katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, Sivas-Yozgat hızlı tren ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, KayseriYerköy hızlı tren hattının da en kısa sürede ihalesinin yapılacağını söyledi.
Ankara'da düzenlenen "Kadim Kent Kayseri Günlerine" değinen Yılmaz, Kayseri'nin Türkiye'de en
güzel şekilde tanıtıldını dile getirdi.

Kayseri'nin yanı başında olan Kapadokya'nın turizmden büyük pay aldığını ifade eden Yılmaz,
"Bizlerin de Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerini tanıtarak, turizmden payımızı almamız gerekiyor" dedi.
Kentte okul dersliklerinde hala yetersizlik olduğunu belirten Yılmaz,
"Hayırsever vatandaşlarımızdan okullarımıza katkı vermelerini bekliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kentimize bir fen lisesi yaptıracağını müjdeledi. Kendisine
buradan teşekkür ediyorum" dedi.
Mehmetoğlu ise, Vali Yılmaz'ı toplantılarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Türkiye nin birlik ve beraberliği için Kayserili iş adamları olarak ellerinden geleni yapacaklarını
vurgulayan Mehmetoğlu, "Daha zengin, daha mutlu bir Türkiye için reformlara ayak uydurmaya
çalışıyoruz. Hedeflenilen Türkiye için yeni anayasaya ihtiyaç var, bizler de buna gereken desteği
vermeliyiz" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11667
Erişim Tarihi: 01.11.2012

Hızlı tren ihalesinde son durum
Vali Yılmaz , Hızlı tren ihalesi yakında yapılacak

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 34
: 31 Ekim 2012 20:49

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.
KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetoğlu, Meclis Başkanı Bekir Adıyaman ile iş adamları
katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, Sivas-Yozgat hızlı tren ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, KayseriYerköy hızlı tren hattının da en kısa sürede ihalesinin yapılacağını söyledi.
Ankara'da düzenlenen "Kadim Kent Kayseri Günlerine" değinen Yılmaz, Kayseri'nin Türkiye'de en
güzel şekilde tanıtıldını dile getirdi.
Kayseri'nin yanı başında olan Kapadokya'nın turizmden büyük pay aldığını ifade eden Yılmaz,
"Bizlerin de Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerini tanıtarak, turizmden payımızı almamız gerekiyor" dedi.
Kentte okul dersliklerinde hala yetersizlik olduğunu belirten Yılmaz,
"Hayırsever vatandaşlarımızdan okullarımıza katkı vermelerini bekliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kentimize bir fen lisesi yaptıracağını müjdeledi. Kendisine
buradan teşekkür ediyorum" dedi.
Mehmetoğlu ise, Vali Yılmaz'ı toplantılarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Türkiye nin birlik ve beraberliği için Kayserili iş adamları olarak ellerinden geleni yapacaklarını
vurgulayan Mehmetoğlu, "Daha zengin, daha mutlu bir Türkiye için reformlara ayak uydurmaya
çalışıyoruz. Hedeflenilen Türkiye için yeni anayasaya ihtiyaç var, bizler de buna gereken desteği
vermeliyiz" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11668
Erişim Tarihi: 01.11.2012

Đncesu da kaza 1 yaralı
Kaza yapıp yardım için yola çıkan sürücüye başka bir araç çarptı.
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: Asayiş
:0
: 22
: 31 Ekim 2012 20:59

Đncesu ilçesinde, otomobilin çarptığı alkollü kişi yaralandı.
Alkol aldıktan sonra 50 FE 405 plakalı aracıyla yola çıktığı iddia edilen Osman Taylan Şimşek (33),
Kayseri-Nevşehir karayolunun 33. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracının yol kenarındaki refüjlere çarpmasından sonra yardım için yola çıkan Şimşek'e, Hüseyin
Deringöl'ün kullandığı 34 GD 5324 plakalı başka bir otomobil çarptı.
Ayağından yaralanan Şimşek, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11669
Erişim Tarihi: 01.11.2012

Kış fuarla geliyor
DEV ORGANĐZASYON YARIN SAAT 13:00 AÇILIŞ TÖRENĐ ĐLE BAŞLAYACAK
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kültür-Sanat
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: 31 Ekim 2012 21:19

Kayseri'de, Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları
Fuarı' yarın açılacak.
BÜNYAN FOTOGRAFLARI KÜLTÜREL FAALĐYETLERĐMĐZ VE FOLKLORĐK ZENGĐNLĐKLERĐ ĐLE
BÜNYAN STANDININDA YER ALACAĞI DEV ORGANĐZASYON YARIN SAAT 13:00 AÇILIŞ TÖRENĐ
ĐLE BAŞLAYACAK
Organizasyonun Amacı:Đklimi ve coğrafi yapısı, Tesislere ulaşımın kolaylığı, pistlerin kalitesi ve
uygunluğu ile güçlü bir potansiyele sahip olan Ülkemiz son yıllarda Dünyanın önemli Kış Turizmi
Merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerlemekte ve Kış turizmi açısından tercih edilen ülkeler
arasında üst sıralara yükselmektedir.Bu nedenle Yurdumuzda yer alan Kış Sporları Merkezlerinin
yüksek Uluslararası standartlarda hizmet vermesinin sağlanması, Turizm içerisindeki payının

artırılması ve kitle turizmi niteliğine yöneltilmesi amacı ile 01 – 04 Kasım 2012 tarihleri arasında,
Ülkemizin önde gelen Kayak Merkezlerinden birisine sahip olan Kayseri ilimizde “ 1.KIŞ TURĐZMĐ ve
TURĐZM YATIRĐMLARI FUARI“ tertip edilmektedir.Neden Kayseri de Kış Turizmi ?Kayseri Erciyes;
ülkemizdeki en ö...
nemli kış merkezlerinden birisi olmakla beraber, kış turizminde Türkiye'nin adını dünya pazarında
duyuracak örnek bir projenin startını - Erciyes Master Planı - olarak veren ilk ilimizdir. Erciyes
dağındaki kayak merkezlerinin aktifliği, göldeki sportif faaliyetler, yine aynı bölgedeki sosyal tesislerin
ve beş yıldızlı otellerin hızlı artışı Kış Turizmine önemli ışıklar tutacaktır.Dünyanın sayılı büyük kış
turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi planlanan Erciyes ; geçen yıl binlerce kişiyi ağırlamıştır.
Ayrıca konum olarak rakımca yüksek oluşu yaz aylarında da Turizmin aktif olmasını sağlayacaktır.
Master planı sonucunda kış sporları için cazibe merkezi haline gelecek olan bu şehir, turizm alanında
yatırım yapmayı planlayan özel girişimcilerin de gözdesi haline gelmiştir. Gerek yatırımcılar, gerek tur
operatörleri gerekse sektörün tüm birimleri tarafından yakından takip edilen Erciyes önümüzdeki birkaç
yıl içinde dünyanın yakından tanıdığı bir kış sporları merkezi haline gelecektir.
Dünya Ticaret Merkezi'nde 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar hakkında
açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi'nin
Erciyes Dağı'nı uluslararası bir kayak ve turizm merkezi haline getirmek için başlatmış olduğu master
planının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Erciyes'te çok ciddi bir yatırım yapıldığını ifade eden Cıngı,
"Proje için yaklaşık 275 milyon euroluk, Kayseri tarihinin en büyük bütçesi ayrılmış durumda. Erciyes,
çok ciddi bir turizm merkezi haline geliyor" dedi.
"FUAR ÇOK ÖNEMLĐ"
Cıngı, Erciyes'te yapılmakta olan bütün yatırımların uluslararası şöhrete sahip, büyük projelere imza
atmış, büyük yatırımcılar, büyük firmalar tarafından yapıldığını belirterek şöyle dedi:
"Özellikle kayak sporunun çok yaygın olduğu Alpler, Avusturya, Đtalya bölgesinden firmalar, altyapı
çalışmalarını yapıyorlar. Bu firmaların iştirak ettiği ürünlerini teşhir ettiği, kayak sporu ve kış turizmi ile
alakalı olan kayak ithalatçıları, distribütörler, markalar, tur operatörleri, acenteler ve turizm altyapıüstyapı hizmeti veren firmalar, fuarımıza katılarak ürünlerini tanıtacaklar. Kayseri için bu fuar çok
önemli. Kış turizmi başlığı altında dünyada çok yaygın bir fuar yok. Türkiye'de de bir fuar formatında ilk
defa yapılıyor"
Fuar kapsamında 2 Kasım Cuma günü bir panel düzenleneceğini kaydeden Murat Cahid Cıngı,
panelin saat 14.00'te başlayacağını belirtti. Panelde, kış turizminin şehir ekonomisine ve bulunduğu
bölgenin sosyokültürel yapısına etkilerinin ele alınacağı ifade edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11670
Erişim Tarihi: 01.11.2012

Erkilette ceviz sucuğu şenliği
Kedi bacağı mı ceviz sucuğu mu ?
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: Ulusal Haber
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Kayseri'nin bağlarıyla ünlü Erkilet yöresine özgü olan ve Cevizli sucuk diye de bilinen "kedibacağı",
Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.
Üzüm suyu, un ve nişasta kaynatılarak ipe dizilen cevizlerin batırılmasıyla elde edilen kedibacağı
tanıtımı için Kocasinan Belediyesi öncülüğünde Erkilet'te etkinlik düzenlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yaptığı konuşmada, üzüm ve cevizden imal edilen
kedibacağının besleyici ve lezzetli bir yiyecek olduğunu söyledi.
Kente özgü bazı lezzetlerin unutulmaya yüz tuttuğunu vurgulayan Yıldız,
"Belediye olarak yol, su ve altyapı hizmetlerini sunmak asli görevimiz. Bunun yanında geleneksel
lezzetlerimize de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kedibacağı da bu lezzetler arasında yer alıyor. Bu yöresel
lezzetin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bugün burada tanıtım yapıyoruz" dedi.
Yıldız'ın konuşmasının ardından Mustafa-Đfakat Gümüşkalem çifti, tören alanına kurulan kazanlarda
kaynayan üzüm suyu, un ve nişastaya ipe dizili cevizleri batırarak, kedibacağı yapımını gösterdi.
Başkan Yıldız ile törene katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ Genel
Müdürü Hidayet Atasoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi Genel Müdürü
Ender Batukan ve protokoldekiler de kedibacağı yapımını denedi.
Tanıtım etkinliği, katılımcılara kedibacağı ikramıyla son buldu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11671
Erişim Tarihi: 01.11.2012

Trenden beton kamyonu kazası 1 yaralı
Kümeevler Hemzemin geçitte tren beton mikserine çarptı
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: Đlçeler
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: 31 Ekim 2012 21:37

Kayseri'de 23 bin 22 sefer sayılı tren, beton mikser kamyonunu çeken beton mikser kamyonuna çarptı.
Kazada kamyon sürücülerden Cahit Coşkunca yaralandı.
Kaza, merkez Kocasinan Đlçesi Argıncık Semti Kümeveler'de demiryolu geçidinde dün 14.00
sıralarında meydana geldi. Kayseri yönünden Gömeç Mahallesi'ne giden makinist Ziya Ilgın
yönetimindeki tren, Ahmet Kuvvet yönetimindeki 38 NC 809 plakalı arızalı beton mikser kamyonunu
çeken, Cahit Coşkunca yönetimindeki 38 RD 011 plakalı diğer beton mikser kamyonuna çarptı.
Kazada yaralanan Cahit Coşkunca, ambulansa Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırıldı. Beton mikserler arasındaki halatın kopması yaralı sayısının artmasını önledi. Sürücü Ahmet
Kuvvet, treni fark etmediklerini belirtirken, makinist Ziya Ilgın da, beton mikserin birinin geçtiğini ancak
aralarında halat olduğu için ikinciye çarpmak zorunda kaldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma
sürüyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11672
Erişim Tarihi: 01.11.2012

