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Erdoğan Furkan'ın evini ziyaret etti
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginin ardından Furkan Doğan'ın ailesini ziyaret etti
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginin ardından Furkan Doğan'ın ailesini
ziyaret etti. Başbakan burada Furkan Doğan'ın günlüğünü okuyunca duygulandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de iftar açtıktan sonra, Mavi Marmara
gemisinde bulunan ve Đsrail askerlerinin açtığı ateş sonrasında hayatını kaybeden Furkan
Doğan'ın babası Ahmet Doğan'ı ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de bulunduğu ziyarette, Ahmet
Doğan, oğlu Furkan'ın, ünlü kişilerin sözlerini yazdığı günlüğü Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'a gösterdi. Başbakan Erdoğan günlükte kendi konuşması olan ve Furkan
Doğan'ın 17 Mayıs 2009 tarihinde not aldığı, "Gençlik, yüreğinde dolup taşması, gençlik
aşktır, gençlik heyecandır. Aynı zamanda gençlik akıldır, gençlik irfandır. Gençlik
muhakemedir. Sizler geleceğin rehberisiniz, sizler lidersiniz" yazısını okuyunca
duygulandı.
Ziyaretle ilgili olarak konuşan baba Ahmet Doğan, "Ziyaretten çok memnun olduk.
Furkan'ın şehit olmasıyla ilgili tüm detayları takip ettiğini söyledi. Bizim bilmediğimiz
şeyleri bildiğini ifade etti. Furkan'ın son yazdıklarını okumak istedi. Bu defterde aynı
zamanda diğer meşhur kişilerin yazıları da var. Yunus Emre gibi. 17 Mayıs 2009 tarihinde
Başbakan'ın bir gençlik ile ilgili konuşmasını yazmış. Onu görünce çok duygulandı.
Başbakan'ın nazik ziyaretinden çok memnun olduk" diye konuştu.
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Hiçbir dilenciye yardım etmeyin
Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek'ten vatandaşlara dilenci uyarısı
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Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, dilencilere karşı vatandaşları uyardı. Şaban Đşlek, hiçbir
dilenciye yardım edilmemesi gerektiğini söyledi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özelliklede camii önlerinde dolaşan dilencilere karşı Đl
Müftüsü Şaban Đşlek, 'Hiçbir dilenciye yardım etmeyin' diye uyarıda bulundu.
Dilencilere para vererek yardım etmek yerine onlara iş imkanı sağlanması gerektiğini
belirten Đşlek, "Dilencilere maddi açıdan yardım etmemeliyiz. Onları çalışmaya
yönlendirmeliyiz. Đş imkanları bulmalıyız. Zaten dilencilik yapanlar gerçek ihtiyacı olanlar
değildir. Gerçek ihtiyacı olanlar dilenmezler, kendilerini saklarlar. Sokakta rahatlıkla
dilenenlerde çok para var. Onların ihtiyacı olduğundan değil" şeklinde konuştu.
Dilenciliğin hoş bir şey olmadığını kaydeden Đşlek, "Dilencilik hiç hoş bir şey değil.
Dilencilere fazla para vermeyeceksiniz. Onlar bu günleri fırsat biliyorlar. Đnsanların hayır
duygularından faydalanmak istiyorlar. Genelde de bayanlar çok. Onlar daha istismara
açık. Peygamber Efendimiz, dilenciliğe hoş bakmamıştır. Dilenenlere para vermek yerine,
onlara iş imkanı sağlanması gerektiğini söylemiştir" ifadelerini kullandı.
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Klimacılar satış yok diyor !
Yaz mevsiminde 40 dereceyi bulan sıcak havalarda stoklarını bile satan klima satıcıları talep
olmamasından şikayetçi
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Yaz mevsiminde 40 dereceyi bulan sıcak havalarda stoklarını bile satan klima satıcıları
talep olmamasından şikayetçi.
Bir kaç haftadır satış yapamamaktan şikayet eden klima satıcısı Kadir Demir, "Eskisi
kadar klima satamaz olduk. Bu yıl çok sıcak geçti. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar,
klimalara akın etmeye başlamıştı. En çok klimayı bu yıl sattık. Satışlardan çok
memnunduk. Elimizdeki klima stoklarını bile bitirdik. Hatta, klima isteyen vatandaşlara
gün veriyorduk. Elimizde klima olmuyordu. Temmuz ayında ve Ağustos'un başında çok
sattık. Satışlarımız yüzde 40 oranında artmıştı. Klima fiyatlarının uygun olması satışların
artmasında diğer bir etkendi. Ramazanın ilk günlerinde de satışlarımız iyiydi. Ama son
günlerde azalmaya başladı. Bunun nedeni ise klima piyasasının doymasıdır. Yani
vatandaşlar klimaya doydu. Klima alan, bu zamana kadar aldı. Şimdiler de kimse almıyor.
Çünkü, almak isteyen Temmuz ayında aldı. Artık, eskisi kadar talep görmüyor. Yeniden
klima stokları yapmaya başladık." şeklinde konuştu.
Camilere çok klima sattıklarını belirten yetkili Dursun Özmen, "Bu yıl, camilere de çok
klima sattık. En çok sattığımız yerlerden biri. Sıcak havalarda camiye giden vatandaşlar
için camiiler klima taktırdı. Hava sıcak üstelikte namaz kılmak için camiye giden

vatandaşlar fazla olunca, camiiler de klimaya başvurdu. Teravih namazına gidenler için,
klimalar iyi oldu. Teravih namazlarında kalabalık çok fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7824
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Cumhuriyet değil, AK Parti yıkılacak !
Đşçi Partisi, Yurtseverlere Özgürlük etkinliği adı altında AKP Anayasası'na karşı 'Hayır' yürüyüşü
düzenledi
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Đşçi Partisi, Yurtseverlere Özgürlük etkinliği adı altında AK Parti Anayasası'na karşı 'Hayır'
yürüyüşü düzenledi. Đşçi Partisi Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan, "Cumhuriyet değil, AK
Parti yıkılacak" dedi.
Đşçi Partisi Kayseri il Başkanı Ali Özarslan ve Malatya'dan gelen bir otobüs Đşçi Partililer,
Sivas Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Silivri'de yatanlara destek
vermek ve AK Parti anayasasına 'Hayır' demek için yürüdüklerini söyleyen Ali Özarslan,
"Gerçek vatan severler Silivri'de yatıyor. Doğu Perinçek neden hala içerde yatıyor? Biz,
gerçek yurtseverlerimiz için Silivri'ye gideceğiz. Orda yürüyüşümüze devam edeceğiz. AK
Parti anayasasına 'Hayır' diyeceğimiz. Duyarlı vatandaşlarımızın da 'Hayır' demesini
istiyoruz" şeklinde konuştu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Kayseri mitinginde bozguna uğradığını
kaydederek, "Tayyip, dünkü mitinginde beklediğini bulamadı. Beklediği kalabalığı
göremedi" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7825
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AKP PKK ile ruh ikizi oldu !
MHP Đl Başkanı Korkmaz : AKP kapalı kapılar arkasında PKK ile Đmralı canisi ile ruh ikizi oldu
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MHP Kayseri Đl Yönetimi, Sarıoğlan'da düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.
Đftar sonrasında bir konuşma yapan MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, gündemi
değerlendirerek, AKP hükümetinin bir an önce ülkenin başından gitmesini belirtti.
Korkmaz, “Kayserimizin bir iki ilçesi hariç Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye, Özvatan,
Tomarza gibi ilçelerimiz geçimleri tarıma dayalı olan ilçelerimizdendir. Son 10 yılda bu
ilçelerimizin büyük bir bölümü Kayseri' ye veya başka illere göç etmiş dolayısıyla
topraklar işlenemez hale gelmiştir. Zaten işlense de elde edilen mahsulden emeğinin
karşılığı alınamaz duruma düşmüştür. Kalkınmayı Sarız'dan, Sarıoğlan'dan, Akkışla'dan
başlatacağız diyen Başbakan söylediğini unutmuş çiftçiyi, köylüyü perişan hale
getirmiştir. Sonunda da sinirlenerek ananı da al git demiştir” diyerek konuşmasında
şunları söyledi:
“Şimdi siz anlatıyorsunuz biz dinliyoruz buğdayın, arpanın taban fiyatının kaç lira
olduğunu kaç liraya mal edip kaç liraya sattığınızı, aradaki farkın uçum olduğunu,
emeğimizin karşılığını alamamaktan yakınıyorsunuz. Bunların yanı sıra gübre ve
akaryakıttaki fiyatların astronomik seviyede yüksek olduğunu da ifade ediyorsunuz.
Bunları söylemekte yerden göğe kadar haklısınız. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak
sizin ağzınızdan çıkanları iktidardaki olan sizleri 8 seneden beri idare eden “Bu
memlekette yağ var şeker var un var helva ustası yok ben helva ustasıyım” diyerek
iktidara gelen Başbakan'a söylüyoruz söylemeye devam edeceğiz. Ama onun gündeminde
köylü yok, işçi yok, emekli yok, memur yok, küçük esnaf yok, dar gelirli yok kendi
söyleyip de şimdi unuttuğu garip guraba fakir fukara hiç yok. Sizi unuttu bu saydıklarımı,
unuttu onun gündeminde varsa da yoksa da 12 Eylül de kendini kurtaracak olan anayasa
paketi. Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan anayasası. Dün Kayseri de ifade ettik ama
Sarıoğlan ilçemizde de ifade edeyim evet oylarının tehlikeye girdiğini anlayan Başbakan
kendi direk anlaşmadı ama Đmralı canisinin avukatlarıyla PKK'nın yüzde 6'lık oyuna talip
oldu. Dolayısıyla kapalı kapılar arkasında PKK ile Đmralı canisi ile ruh ikizi oldular. Ve dün
akşam düne kadar ağzını açmayan Diyarbakır sivil toplum kuruluşları 12 Eylül'de evet
diyeceklerini açıkladılar. Bu bir tesadüf müdür? Milliyetçi hareket partisi olarak her
zaman söylediğimiz gibi milletimizi aldatmadan, kandırmadan, soymadan, soydurtmadan
doğru ilkelerle siyaset yapacağız. Devleti birtakım cemaatin veya başka güçlerin eline
teslim etmeyeceğiz.”
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Su sıçratma kavgası!
Đki komşu arasında su sıçratma meselesi yüzünden başlayan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya
dönüştü
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Kayseri'de iki komşu arasında su sıçratma meselesi yüzünden başlayan tartışma, bıçaklı
ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bahçe sulayan Mustafa Ç. (65) ile
Süleyman K.(44) arasında önceki hafta "su sıçratma" meselesi nedeniyle kavga çıkmış,
ancak taraflar komşuların araya girmesi ile şikayetlerini geri almıştı.
Akşam saatlerinde yine bahçe sulayan Mustafa Ç. ve Süleyman K. tartışmaya başladı.
Tartışmaya kadınlar da katılınca bıçaklı sopalı kavga çıktı. Taraflar, olay yerine sevk
edilen çok sayıda ekibin çabasıyla ayırıldı.
Sol göğüs altından bıçak darbesi alan Süleyman K., kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sopa ile başlarından yaralanan Mustafa ve eşi Hatun Ç.
ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis, tarafların
ifadesini aldıktan sonra soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7827
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Alacak-verecek kavgası kanlı bitti
Aralarında otomobil alıp satan iki kişinin kavgası kanlı
bitti
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Kayseri'de aralarında otomobil alıp satan iki kişinin kavgası kanlı bitti.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Düvenönü bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana
geldi.
Aralarında otomobil alıp sattığı öğrenilen iki kişi, henüz belirlenemeyen bir sebepten
dolayı sabah saatlerinde telefonda tartışmaya başladı. Ahmet S. (51) ve oğlu Ali S. (20)
ile birlikte otomobillerini aldıkları iş yeri sahibinin yanına gelerek tartışmaya devam etti.
Demir sopa ile birbirlerine giren şahıslar, vatandaşların araya girmesi sonucu
sakinleştirildi. Başından ve kolundan yaralanan Ahmet S. ile oğlu ali S., olay yerine gelen
ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7828
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Erciyesspor 1 : Orduspor 1
Bankasya 1. ligdeki temsilcimiz K.Erciyesspor lige 1 puanla başladı
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KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: 1 ORDUSPOR: 1-

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hakan Özkan xx, Arkın Akgöl xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Kayseri Erciyesspor: Yavuz xx, Fatih xx, Muhammet xx, Aytek xx, Zafer xx, Yusuf xx,
Volkan xx, Taner xx (Dk. 78 Köksal x), Sertan xx (Dk. 88 Emrah ?), Bikoko xx (Dk. 72
Mahmut x), Ömer Yalçın xxx
Orduspor: Fevzi xx, Abdullah xx, Akaminko xx, Kürşat xx, Selçuk xx, Volkan xx (Dk. 83
Đrfan x), Murat xx (Dk. 90 Emrullah ?), Müslüm xxx, Ali xx, Kostovski xx, Muharrem xx
(Dk. 77 Mehmet Ayaz x)
Goller: Dk. 20 Ömer Yalçın (Kayseri Erciyesspor), Dk. 56 Müslüm (Orduspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Ali, Dk. 67 Abdullah (Orduspor), Dk. 82 Sertan (Kayseri Erciyesspor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7829
Erişim Tarihi: 23.08.2010

Bunalıma girdi, 10. kattan atladı
Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, 10. kattaki evinin balkonundan atlayarak
intihar etti
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Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, 10. kattaki evinin balkonundan
atlayarak intihar etti.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik
sorunları olduğu belirtilen 55 yaşındaki Karanfil Y., iftar saatinde 10. kattaki evinin
balkonundan atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının daha önce de intihar
girişiminde bulunduğunu iddia eden yakınları, gözyaşlarıyla Karanfil Y.'nin cansız
bedeninin ambulansa götürülmesini izledi. Kadının sinir krizleri geçiren yakınlarını sağlık
görevlileri sakinleştirilmeye çalışırken, Karanfil Y.'nin cansız bedeni Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7830
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Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü
Osman Kavuncu Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, merkez Kocasinan ilçesi Şeker mahallesi Osman Kavuncu
bulvarında yaşandı. Đrfan A. (44) yönetimindeki 38 KN 966 plakalı otomobil, Şeker
Fabrikası ışıklı kavşakta Đsmail K. yönetimindeki 38 RL 329 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kaza sonrası 38 KN 966 plakalı otomobil sürücüsü Đrfan A. yaralanırken, Servinaz A. (75)
yaşamını yitirdi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7833
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Kayseri dev şampiyonaya hazır
Dünya Basketbol Şampiyonası grup maçlarının oynanacağı Kadir Has'ta hazırlıklar son aşamasına
geldi
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2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası grup maçlarının oynanacağı Kayseri Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi'nde hazırlıklar son aşamasına geldi.
Sırbistan, Arjantin, Avusturya, Ürdün, Almanya ve Angola'nın karşı karşıya geleceği
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye
Basketbol Federasyonu Şehir Direktörü Tolga Yücel, "Salona iki dev ekran koyduk.
Soyunma odalarına LCD televizyonlar konuldu. Reklam panoları getirildi ve onların
montajı yapılacak. Tüm çalışmalar 28 Ağustos tarihinden önce tamamlanmış olacak"
dedi.
TAKIMLAR, 26 AĞUSTOS'TA KAYSERĐ'DE OLACAK
Takımların 26 Ağustos tarihine kadar Kayseri'de olacağını söyleyen Tolga Yücel,
"Kayseri'ye ilk olarak Arjantin takımı gelecek. Efes Cup turnuvasında olan Arjantin,
Kayseri'nin ilk misafiri olacak. Daha sonra da diğer takımlar Kayseri'ye gelerek salonda
antrenman yapma imkanı bulacak" diye konuştu.
6 ÜLKENĐN ÖNEMLĐ BĐNALARININ MAKETĐ BULUNUYOR
Yapılan hazırlıklar çerçevesinde Kadir Has Spor Merkezi çevresine Türk Telekom
tarafından telefon kulübeleri yerleştirildi. Telefon kulübelerinin üzerine ise Sırbistan'ın
Millet Meclisi binası, Arjantin Ulusal Kongre Salonu, Avusturya Sidney Olimpiyat binası,
Ürdün Petra Antik Kent, Almanya Berlin Katedrali ve Angola Merkez Binası'nın maketleri
konuldu.
TBF'DEN KARABORSA BĐLET UYARISI
Bu arada, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından da karaborsa biletlerle ilgili olarak
bir açıklama yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:
"2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nı heyecanını salonda yaşamak isteyen basketbol
severlerin ikinci el ve karaborsa biletlere rağbet etmemeleri gerekmektedir. Đstanbul,
Ankara, Đzmir ve Kayseri illerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya ait
biletler daha önceki tarihlerde internet üzerinden satışa sunulmuş ve satışa sunulan
biletlerin önemli bir bölümü tükenmiştir. Önümüzdeki günlerde geriye kalan biletlerin
gişelerden satışlarına da başlanacak olup, bu biletlerin de şampiyona öncesinde biteceği
tahmin edilmektedir. Satışa sunulduğu ilk günden beri yoğun bir ilgi ile karşılaşan ve kısa
sürede tükenen şampiyona biletlerini satın almak isteyen basketbol severlerin kesinlikle
karaborsa ve ikinci el biletlere rağbet etmemeleri gerekmektedir. 2010 FIBA Dünya
Şampiyonası'nın resmi biletleme firması biletix olup, biletix dışında karaborsa yada farklı
şekillerde satın alınacak biletler büyük oranda sahte olacak ve basketbol severler satın
almış oldukları bu biletlerle maçların oynanacağı salonlara giriş yapamayacaklardır. 2010
FIBA Dünya Şampiyonası Yerel Organizasyon Komitesi, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nı
canlı olarak takip etmek isteyen tüm basketbol severlerin mağdur olmamaları için, mutlak
suretle bilet taleplerini biletix firması üzerinden yapmalarını bir kez daha hatırlatmaktadır.
Aksi şekillerde alınacak olan karaborsa ve ikinci el biletlerin sahte çıkması durumunda
bilet almış olanlar salonlara giremeyecektir"
ŞAMPĐYONA ÖNCESĐNDE OTELLER DOLDU
Diğer yandan Dünya Basketbol Şampiyonası nedeniyle 5 yıldızlı otellerin dolduğunu
söyleyen Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, "Şu anda Kayseri'de 5 yıldızlı oteller
şampiyona nedeniyle tamamen doldu. Ancak 4 ve 3 yıldızlı otellerde de yarı yarıya
doluluk var. Kayseri'de şu anda 20 tane Turizm Belgeli otel var. Kayseri'nin 2 bin 600
yatak kapasitesinin yarıdan fazlası dolmuş durumda. Şampiyona için gelenlere Türk
misafirperverliğini göstereceğiz" diye konuştu.
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Fethullahçılara açık çağrı !
Türk Eğitim- Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk,Facebook'tan Nur Cemaati mensuplarına
çağrıda bulunuyor
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Türk Eğitim- Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, sosyal paylaşım sitesi olan
Facebook'da bir grup kurarak "Lütfen cemaatleri siyasallaştırmayalım" sloganı ile Nur
Cemaati mensuplarına çağrıda bulunuyor.
Öztürk, yaptığı açıklamada, Nur Cemaatinin son günlerde siyasetle iç içe olmasının
toplumun değişik kesimlerinde çeşitli şekilde ortaya konulan tepkilerle dile getirildiğini
söyledi. Cemaatin siyasallaştığını ileri sürerek duruma tepki gösteren Öztürk, "Dini
cemaatler siyasallaşırsa hem mensupları hem mütedeyyin insanlar zarar görür. Đnsanların
dine bakış açısı değişir. Lütfen cemaatleri siyasallaştırmayalım" dedi.
Nur Cemaatine çağrıda bulunan Öztürk, Facebook'ta şu mesajı paylaşıyor:
"Said Nursi'i kendine önder olarak seçmiş Nur Cemaati mensuplarına seslenmek
istiyorum. Onlara Üstadlarının ünlü bir sözünü hatırlatıyorum. Said Nursi der ki; Euzü
billahi mineşşeytani ve's-siyase. ''şeytan'dan ve Siyasetten Allah'a sığınırım'' Fazla söze
gerek yok aslında, üstadları fazlasıyla söylemiş aslında".
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Erciyesspor'da 'Delikan' depremi
Kayseri Erciyessor Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Nuh Mehmet Delikan istifa etti
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Kayseri Erciyessor Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Nuh Mehmet Delikan, akşam
saatlerinde yönetim kurulu toplantısında sağlık sorunları nedeni ile istifa ettiğini açıkladı.
Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada,
yönetim kurulu toplantısında Klüp Başkanı Nuh Mehmet Delikan'ın sağlık sorunları
sebebiyle istifa ettiğini belirterek, en geç yarına yeni başkanın kamuoyuna duyurulacağını
kaydetti.
Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Erciyesspor'da Olağanüstü Kongre'ye
gidilmeyeceğini açıklayan Büyükkeçeci, "Kendi içimizden bir başkan seçeceğiz be
yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7836
Erişim Tarihi: 24.08.2010

Hükümet değil devlet görüşür !
Başbakan Erdoğan, son günlere damgasını vuran PKK ile pazarlık iddialarıyla ilgili "Hükümet değil
devlet görüşür" dedi
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son günlere damgasını vuran PKK ile pazarlık
iddialarıyla ilgili, "Hükümet değil devlet görüşür" dedi.
Erdoğan, Show TV'de Siyaset Meydanı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Hükümet olarak hiçbir zaman terör örgütü görüşme yapılmadığını belirten Başbakan, "Şu
veya bu şekilde çeşitli kurumlarıyla bu tür bazı münasebetler gerekirse devlet onu kendisi
yapar. bunu birbirine karıştırmamak gerekir" dedi.
Başbakan Erdoğan, "Biz siyasi iktidar olarak, hiçbir zaman bir terör örgütüyle görüşme
yapmayız. Şu veya bu şekilde çeşitli kurumlarıyla bu tür bazı münasebetler gerekirse
devlet onu kendisi yapar" diye konuştu.
"Devlet kurumları" ile neyi kastettiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Mesela, devletin
istihbarat kurumu vardır. Bu bir istihbari görevdir. Bu görev de nedir, bazı kilitleri açmak
içindir, çözmek içindir. Bunları yapar ama hiçbir zaman siyasi irade kalkıp da muhatap
alıp masaya asla oturmaz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in bir süre önce
yaptığı bayrak açıklamasına da "Biz kalkıp da Türkiye'de bayrağımızın yanında bir ikinci

bayrağı istemeyiz. Böyle bir şeyi dalgalandıramayız" yanıtını verdi.
Yargıdaki kriz
Başbakan, yüksek yargıdaki kriz ile ilgili olarak da, "Onların kendilerine göre
söyleyemedikleri bir kast sistemi var onun bozulmasını istemiyorlar" ifadesini kullandı.
Başbakan Erdoğan, YARSAV'ın muhalefet partisi gibi açıklamalar yaptığını belirterek
üyelerinin vereceği karara güvenilemeyeceğini söyledi.
Đş dünyasına yeniden seslenen Erdoğan, "Ülkede bir Anayasa paketi oylanırken
düşüncemiz şudur diye açıklayın, kendinizi saklamayın" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı
Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında açık oturum çağrısını
da reddetti.
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Elitaş neyin peşinde ?
Ziraat Odalarından Şeker Fabrikası aleyhinde çıkan haberler suç duyurusu kabul edilsin diyen
Elitaş'a tepki
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Kayseri'de 10 Ziraat Odası başkanı ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ziraat Odası
başkanları Şeker Fabrikası aleyhinde çıkan haberlerin suç duyurusu olarak kabul
edilmesini isteyen AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a yüklendi.
Kocasinan Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, Melikgazi Ziraat Odası,
Đncesu Ziraat Odası, Yeşilhisar Ziraat Odası, Sarıoğlan Ziraat Odası, Sarız Ziraat Odası,
Felahiye Ziraat Odası, Develi Ziraat Odası, Bünyan Ziraat Odası ve Yahyalı Ziraat Odası
Başkanları katılarak destek verdi.
Ziraat Odaları Başkanları adına konuşan Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Emin Yılmaz, AK
Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamayı esef ve şaşkınlıkla
karşıladıklarını belirterek, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Ortaya atılan iddiaların tamamı defalarca gündeme getirilmiş ve biz çiftçiler tarafından
bizzat araştırılmıştır. Eğer bu iddialar doğru olsa idi en başta çiftçi kuruluşları olarak biz
bu insanların karşısına çıkardık.
Sayın Elitaş, başta biz çiftçiler olmak üzere asılsız bir gazete haberine dayanarak tüm
halkı kandırmaya yönelik açıklamalar yapmıştır. Bir milletvekilinin görevi halkı doğru
bilgilendirmektir. Kendi işine geldiği gibi olayları çarpıtmak değildir.

Sayın Elitaş'ın konuşmasında doğru olan tek şey yöneticiler hakkında iki dava açıldığıdır.
Yalan olan ise, her iki davanın da yargı mensuplarını töhmet altında bırakacak iddialar ile
zaman aşımından düştüğünü söylemesidir.
Sayın Elitaş neyin peşindedir? Kayseri halkına ve çiftçisine yalan söylemekle neyi elde
etmeye çalışmaktadır? Gönderdiği onlarca müfettiş, çiftçinin ekmek kapısında bir teftiş
terörü yaratarak fabrikayı çalışamaz hale getirmeye uğraşmaktadır.
Sayın Başbakan'a sesleniyoruz, sizlerin ve hükümetin gücünü kullanarak, kendi hesapları
peşinde koşan insanlara izin vermeyiniz.
Bu davranışlar doğrudan hükümetle bizleri karşı karşıya getirmeye yönelik davranışlardır.
Bizler bunun bir hükümet politikası değil, Elitaş politikası olduğunu iyi biliyoruz.
Sayın Elitaş'ın başka bir ülkede yaşıyormuşçasına yargıya açıkça saldırıda bulunmasını
halk olarak bizler, dehşetle izliyoruz. Sayın Elitaş, hangi akla hizmet yargıyı töhmet
altında bırakmaktadır? Bizler kendilerine iftira atan bu kişi hakkında yargıyı göreve
çağırıyoruz.
Artık Sayın Elitaş'ın Kayseri çiftçisi, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası
ile ilgili arkasına durduğu hiçbir söylem çiftçilerimiz tarafından itibar görmeyecektir.
Bizlerin naçizane talebi, sayın milletvekilinin bu tür oluşumlardan uzak durarak, ülkenin
kanayan yaralarına, teröre, talep edilen özerkliğe, işsizliğe, hayvancılığın sorunlarına
karşı duyarlılık göstermesidir.”
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Zalayeta bombası
Kayserispor, Uruguaylı Marcelo Zalayeta ile anlaştı
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Uzun süredir peşinde koştuğu eski futbolcusu Ariza Makukula’nın transferini yüksek
maliyeti yüzünden gerçekleştiremeyen Kayserispor, Uruguaylı Marcelo Zalayeta ile
anlaştı. Dün gece Kayseri’ye getirilen golcü futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten
sonra sözleşme imzalayacak. 32 yaşında ve 1.88 metre boyundaki Zalayeta,
kariyerindeki en büyük patlamayı Juventus’ta yaptı. 2007’de Napoli’ye giden Zalayeta, bir
yıl sonra bu kez Bologna’ya kiralandı. Tecrübeli futbolcu geçen yıl Bologna’da oynadığı 29
maçta 4 gol attı.
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Kocası çocuklarının yanında katletti
Kayseri'de cinnet getiren baba, boşanma davası açtığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla
öldürdü
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Kayseri'de cinnet getiren baba, boşanma davası açtığı eşini çocuklarının gözü önünde
bıçakla öldürdü.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli olan
Ayşegül ve Çetin K. çifti, geçen hafta şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldı.
Her gün boşanmak üzere olduğu eşi Ayşegül K.'nin evine gelip rahatsız ettiği belirtilen
Çetin K., bugün evi bastı. Çetin K., eşinin evinde bulunan teyzesi Lehiza Türkay'ı önce
göğsünden sonra da kasığından 3 bıçak darbesi ile yaraladı. Cinnet getiren Çetin K.,
"Komşular yardım edin, bıçaklanıyorum, ölüyorum" diye feryat eden Ayşegül K.'yi
boğazından, göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra olay yerinden
koşarak kaçtı.
Olay sırasında evde bulunan çiftin Mustafa, Dilek ve Berat ismindeki çocukları ise
korkudan ne yapacaklarını şaşırıp balkonda bulunan sedirin altına saklanarak kurtulmayı
başardı.
9 yaşındaki Mustafa K., babasının önce komşuya telefon açmak için çıktığı sırada içeri
girerek annesini darp ettiğini, ardından mutfaktan aldığı büyük bir bıçakla teyzesi Lehiza
Türkay'a saldırdığını, daha sonra da annesinin bağazını kestiğini anlattı. Korku dolu anlar
yaşadıklarını belirten çocuklar, olayın ardından üst komşularına kaçtıklarını söyledi.
Geniş çaplı araştırma başlatan polis Çetin K.'nin izine rastlamazken, şehrin giriş ve
çıkışları tamamen kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Kayseri gibi tek ses çıkarın
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Çelik Adana'ya Kayseri'yi örnek
gösterdi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Çelik, uçaktan
inerken Adana'yı izlemesinin kendini kahrettiğini söyleyerek, "Ben açıkçası Adana için
üzülüyorum" dedi.
Çelik, ÇUGĐAD'ın konuğu olarak geldiği Adana'da verdiği konferans sonunda ÇUGĐAD
Başkanı Hakan Çelik'in Adana'nın işsizlikte Türkiye şampiyonu olduğunu, bunun Türkiye
ortalaması olan yüzde 17'lere düşürülmesi için destek bekledikleri sözlerine cevap verdi.
Çelik, Adana için üzüldüğünü belirttiği konuşmasında şunları söyledi:
"Adana önce Türkiye'nin dördüncü büyük bir kenti idi. Şimdi 6'ıncıdır. Biz hükümet olarak
Adana için stratejik bir merkez yapacak için ciddi adımlar attık. Adana vasıflı göç verirken
vasıfsız göç almaktadır. Büyüyen değil, genişleyen kenttir. Kayseri'yi örnek olarak
gösteriyorlar, Kayseri mucizesi diyorlar. Kayseri'nin bakanları, milletvekilleri, belediye
başkanları, sanayicileri, STK'ları, hepsinden bir ses çıkıyor. Armoni gibi. Ama siz Adana
olarak mucizeyi başka yerlerde aramayın. Adana'da birlik ve beraberlik yok. Adana
beyliklerle idare ediliyor gibi. Candaroğlu gibi, Germiyanoğlu gibi, Karasioğlu Beyliği gibi.
Ege Zeybeğinde herkes kendi kendine oyar, kimsenin eli birbirine değmez. “
Uçaktan inerken Adana'yı izlemesinin kendini kahrettiğini söyleyerek, "Ben açıkçası Adana
için üzülüyorum" diyen Çelik, şu tavsiyede bulundu:
“Siz şunu yaparsanız, merkezi hükümet size çok daha fazlasını yapmaya hazırdır. Adana
olarak halay çekin, hatta horon tepin. Adana'da olarak Adana Valisi, Adana Ticaret Odası,
Belediye Başkanları, millettekileri ile birlikte bir ses birlikteliği yaptığınız zaman; asgari
müştereklerle bir araya geldiğiniz zaman çok daha sonuç alıcı bir politikanız olur. Ben
şuan hükümet adına şunu alacağız, bunu vereceğiz diyemem, ortak bir ses çıktığı zaman
ben borazanlık yapmaya hazırım.”
Adana'nın Türkiye'nin çok önemli bir kenti olduğunu vurgulayan Çelik, "Aranızdaki
ihtilafları çözerseniz ben size her türlü yardımcı olurum. Partisinin ne olduğu önemli değil,
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde MHP'li bir arkadaş var. Milletvekili arkadaşlarımla
konuştuk, dedik ki samimi projelerle gelin, biz bunları desteklemeye hazırız. Şehirdeki
terörün geleceğe yönelik olarak bitirilmesi için Đnsanların gettolaşmasından kurtulması
lazım, Adana'nın yarısı gecekondu, Adana'nın acilen kentsel dönüşüme ihtiyacı var"
şeklinde konuştu.
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Başın göğe erdi mi Ayata?
Türk Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk'ten Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Ayata'ya
tepki
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Türk Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü
Ayata için "Başın göğe erdi mi Ayata?" dedi.
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata'nın göreve getirildiği günden itibaren okul
müdürlerine kafayı taktığını söyleyen Türk Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan
Öztürk, "Sonunda muradına erdi. Geçtiğimiz yıllarda 105 okul müdürünün yerini
değiştirmiş, bunlardan bir kısmı mahkeme kararı ile geri dönerken bir kısmı da
emekliliğini istemişti. Yandaşlarına kadro açmak amacıyla yapılan bu operasyonlar milli
eğitimin içinde bulunduğu keşmekeşliği daha da artırmaktadır. Kayseri'de eğitim öğretim
içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Yapılan bu rotasyonlarla yandaşlarına koltuk boşaltma
amaçlanırken, eğitim öğretim göz ardı edilmektedir. Buradan okul müdürlerine çağrımız
sakın bu yıldırma, korkutma, sindirme oyununa gelerek bunları sevindirecek
davranışlarda bulunmayınız" şeklinde konuştu.
Bulunduğu kurumda 5 yılını dolduran okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirmelerinin dün
yapıldığını belirten Öztürk, "143 okul müdürü tercihleri arasında bir yere atanırken, 15
okul müdürü tercihleri dışında bilgisayar kurası ile atamaları yapıldı. Bu rotasyonda
yıllardır Anadolu lisesinde görev yapan okul müdürünün bir ilköğretim okuluna, lisede
görev yapan okul müdürünün yine ilköğretim okuluna atanmasındaki mantığı ve bu
idarecilerden başarı bekleyecek olan zihniyeti anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu karar
sadece müdürleri kapsayacak şekilde olmamalıdır. Olacaksa başta bakanlığın merkez
teşkilatı olmak üzere il milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri de bu kapsamda
değerlendirilmelidir. Bilhassa emeklilikten dönen müdürlerin durumu yeniden gözden
geçirilmelidir. Onlar, geldikleri yere gönderilmelidir. Madem, hizmet edecek gücün ve
kudretin vardı niye emekli oldun? Yok, eğer tersi söz konusuysa 8 yıldır o makamı hangi
hakla işgal ediyorsun. 700 bin personeli olan bir teşkilatta bu işi layıkıyla yapacak hiç
kimse yok mu ki? emekli birisi hala o makamda oturmaya devam ediyor. Etmekle
kalmıyor, yüzlerce insanın performans değerlendirmesini yapıp 5 yılda bir değiştirtiyor"
ifadelerini kullandı.
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Katil koca yakalandı !
Eşini bıçakla öldüren zanlı polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı
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Kayseri'de çocuklarının gözü önünde boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla öldüren zanlı
polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde 1 hafta önce boşanma davası açtığı eşi Ayşegül Kaplan'ın evine
gelerek önce teyzesi Lehiza Türkay'ı göğsünden ve kasığından bıçaklayan, ardından da

eşinin boğazına ve sırtından vurduğu bıçak darbesi ile öldüren baba Çetin Kaplan, polis
ekiplerinin yoğun çalışmaları üzerine yakalandı.
Yakalanan zanlı Çetin Kaplan, polis ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Aç kalmaz sokakta iftar
Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Selçuklu Mahallesi Açkalmaz Sokak da 3. Geleneksel Đftar
Yemeği
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Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Selçuklu Mahallesi Açkalmaz Sokak da düzenlenen
3. Geleneksel Đftar Yemeğine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşi Necmiye
Büyükkılıç, Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Mahalle Muhtarı Nuri Özdin ve Aç
Kalmaz sokağının yaklaşık 500 sakini katıldı.
Açkalmaz Sokağı sakinleri üç yıldır, imece usulü ile evlerinde pişirdikleri yemekleri bir
araya getirerek, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledikleri iftar
programında, adeta bir Anadolu mozaiği oluştuğunu,farkı il, köy ve kasabadan olmalarına
karşın birbirleri ile uyum içerisinde bir sevgi çemberi oluşturduklarını ve bu birlikteliğin
günden güne daha da büyüyerek geliştiğini belirttiler.
Açkalmaz sokağa kurulan uzun iftar masasında okunan ezan ile hep birlikte iftar açıldı.
Đftar menüsü sokağın hanımları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan çorba, tavuk
sote, pilav, salata, tatlı ve ayrandan oluştu.
Yemeğin ardından davetlilere, Osmanlı tarihinde iftarların vazgeçilmez içeceği olan gül
suyundan şerbet ikram edildi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç” Sokağımızın ismine yaraşır ve yakışır
samimi bir ortamda bu güzel sofrayı hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik,
dayanışma ve kardeşlik içerisinde böyle bir sokağın oluşması bizleri mutlu etmiştir.
Burada bir gelenek yaşatılıyor. Herkes evinde bir şeyler yer, karnını doyurur, önemli olan
birliğin beraberliğin sembolü ve dayanışma içerisinde bu çalışmanın yapılmış olması ayrı
bir mana ifade etmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.
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Doğumevi yardım bekliyor
Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, hastalar için tek kişilik odalar yapmak için
hayırseverlerden destek bekliyor
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Yapılan çalışmalarla modern bir hale dönüşen Kayseri
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, hastalar için tek kişilik odalar yapmak için
hayırseverlerden destek bekliyor.
Özel hastanelerle yarışır hale gelen Doğumevinde, yeni alınan teknolojik cihazlar
sayesinde de hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda kolaylıklar sağlandığını bildiren
Doğumevi Başhekimi Uzm. Dr. Lokman Çam, yönetim olarak belirlenen hedeflerin bir
çoğunu yerine getirdiklerini ifade ederek, “Her şeyi halkımıza daha iyi hizmet vermek için
yapıyoruz” dedi.
Doğumevinde yıllardır hastalar için uygulanan koğuş sisteminden tek kişilik özel odalar
sistemine geçmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Başhekim Lokman Çam, “
Özel hastanelerde bulunan tek kişilik özel odalardan bizde hastanemize yapmak için
kolları sıvadık. Bunun için Kayserili hayırseverlerimizden destek bekliyoruz” dedi.
AĞRISIZ DOĞUM ÜNĐTESĐ
Şuan bölgenin en büyük ve en modern doğum ünitesi yapıldığına dikkat çeken Başhekim,
“Annelerin tek kişilik odalarda doğum yapması ve yine ağrısız doğum polikliniği açma
çalışmalarımız sürüyor. Yataklı tedavide konfor ve muayene ortamı bakımından çok
gerideydik. Şimdi pek çok özel hastaneyle yarışır hale geldik”
60 YENĐ ÖZEL ODA YAPILACAK
Başhekim Çam, hastalar için tek kişilik odaların önemine dikkat çekerek, “ Şuan bazı özel
odaların yapımına başladık. Hayırsever Kayserililerin katkısıyla hastanemizdeki hizmet
kalitemizi arttırmak için çalışıyoruz. Televizyonu, buzdolabı, duşu, telefonu bulunan tek
kişilik odaların maliyeti 8 bin 500 lira. Bağış yapan vatandaşımızın isimleri odalara
veriliyor yada istedikleri bir yakınlarının isimlerini yaptırdıkları odaya verebiliyorlar.
Sadece görsel bir değişim değil, Kayseri'ye yakışan modern bir hastane için
hayırseverlerimizi katkıda bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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Dış ticaretteki düzenlemelere tepki

KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, dış ticarette yapılan düzenlemelerden çok memnun olmadıklarını
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Toplantısında
konuşan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, dış
ticarette yapılan düzenlemelerden çok memnun
olmadıklarını, eski düzenin daha iyi olduğunu
söyledi.
Novotel Toplantı Salonunda yapılan meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis
Başkanı Nurettin Okandan, "Ramazan ayı yardımlaşma ve iyileşmenin zirveye çıktığı
aydır" diyerek meclis toplantısını başlattı.
Kayseri'de sanayi faaliyetlerini hızla sürdürdüklerini kaydeden KAYSO Başkanı Mustafa
Boydak, "Temmuz ayı rakamları netleşti. 100 milyon doların altına düşülmedi. Bu olumlu
bir gelişme ama, Türkiye'nin geneli iyi olmalı. Kötüye gidiş yok ama iyiye gidiş yavaş.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ı daha çok ortamlarda görmek
istiyoruz. Son zamanlarda görünmüyor. Babacan'ın ekonomik bilgisine ihtiyacımız
var"şeklinde konuştu.
En çok kazanan 2 bin 500 şirket listesine giren şirketlerin bugün açıklanacağını kaydeden
Boydak, "Üyelerimizin bu listeye girmesi önemli. Ancak, şirketlerimizin kazanması daha
önemli. Önümüzdeki dönemlerde listeye girecek firma sayımız artacak. Önceleri de
benzer sayıda firmalar giriyordu, şimdide benzer firmalar giriyor. Kayseri'nin şirketleri
büyük bir ivme içinde. Kayseri şirketlerinin katma değer vergileri iyi ama, daha iyi olacak"
ifadelerini kullandı.
Çin elçisiyle görüştüklerini belirten Boydak, "Türkiye'nin ihracatında Çin 20. sırada.
Kayseri'nin ihracatında ise 5. sırada yer alıyor. Kayseri'de en çok madencilik satmaktayız.
Madencilik bir üst seviyeye çıkmalı. Geniş kapsamlı bir toplantı Kayseri'de yapılacak.
Toplantıya 120 kişi katılacak. Bilim adamı, iş adamları katılacak. Türkiye'nin büyüme
trendinin sürmesi önemli. Hala, hizmet gitmesi gereken bölgeler var. Kayseri oldukça iyi
bir yerde" dedi.
Kayseri'nin bölgesel merkez olma yolunda adımlarını hızlandırması gerektiğini söyleyen
Boydak, şöyle devam etti:
"Girişimci iş adamlarının yaptıklarına şapka çıkartmamak elde değil. Ramazan ayı içinde
Pakistan'da 20 milyon insanı felakete sürükleyen sel felaketi yaşandı. Acı bir durum ama
Allah herkese sabır versin. Çin ile her türlü diyaloglarımız iyi. Güzel köprüler kurduk. Dış
ticarette belli bir düzenleme yapıldı. Ama, eski sistem daha da bozuldu. Hiç adını
duymadığımız derneklerden izin alır olduk. Bir makine almak için, hiç adını duymadığımız
insanlardan izin alıyoruz. Devlet Bakanlığı büyük yanlış içinde. Böyle makine sanayisi
korunamaz. Bu konuda bir mağduriyet var. Eski düzene geri geçelim. Bakanlığımızın bu
konuda düzenlemelerini bekliyoruz."
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Kılıçdaroğlu'na ince mesajlar
AKP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş
gündemi değerlendirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingini değerlendiren AK Parti Grup
Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 Eylül'den sonra
başkanlığa devam ederse siyasette tecrübe kazanacaktır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van Đl
Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu durumu
değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,
gerçekleştirilen mitingde bir siyasi partinin genel başkanının yuhalanmasının sorulması
üzerine, "Yuhlanmayı hoş karşılamıyorum. Bir siyasi parti genel başkanı bir yere gittiği
zaman o ilin vatandalşarı onu bir siyasi parti genel başkanı olarak ağırlamaları
gerekirdi. Ama toplanırlar toplanmazlar o kendibilecekleri bir iş. Sayın Kılıçdaroğlu, kendi
politikalarını değerlendirmesi gerekir. Siyasi parti liderleri sadece Kayseri'deki konuşulan,
Đstanbul'da konuşulanların başka vilayetlere gitmediği konusundaki düşüncelerini kontrol
etmeli. Nerde konuşulursa konuşsunlar kaymaklı yeraltı şehrinde konuşsalar dahi, 10
saniye sonra Van'da konuştuklarının millet tarafından duyulduğunu idrak etmenin
bilincinde olmalılar" dedi.
Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyaset tecrübesi olduğu için bunları normal karşılamak
gerekir. Đnşallah 13 Eylül'den sonra sayın Kılıçdaroğlu'da başkanlığa devam ederse
siyasette tecrübe kazanacaktır. Çünkü kasetin ürünü olarak gelen sayın Kılıçdaroğlu'nun
geçmiş ile ilgili bağları malesef yok" ifadesinde bulundu.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Emin Yilmaz'ın eleştirilerini de değerlendiren Mustafa
Elitaş, "Ziraat Odası başkanı herhalde Sanayi Odası başkanlığına soyunuyor. Bildiğim
kadarıyla kanunda tüzükte Ziraat Odası başkanı çiftçilerin temsilcisidir. Şeker
Fabrikası'nın temsilcisi ticaret veya Sanayi Odasıdır. Ziraat Odası başkanı kimi temsil
ettiğine önce baksın ondan sonra başkalarına cevap vermeye kalksın. Kimin avukatı
olacağını iyi bilsin. Önce çiftçinin avukatı olsun, şirketlerin avukatı olmasın.
Gazetelerde şirket hortumlanıyor diye iddia edilen haberlerde bir şahsın avukatlığını
yapmak yerine çiftçinin avukatlığını yapsın" diye konuştu.
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Zalayeta resmen Kayserispor'da
Kayserispor, dünyaca ünlü Uruguaylı santrfor Marcelo Zalayeta ile 2 yıllık anlaşma sağladı
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Kayserispor, dünyaca ünlü Uruguaylı santrfor Marcelo Zalayeta ile 2 yıllık anlaşma
sağladı.
Kadir Has Stadı Toplantı Salonu'nda Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu ve Kulüp
Genel Menajeri Süleyman Hurma ile birlikte kameralar karşısında geçen Zalayeta,
Kayserispor'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takım olarak önemli
başarılar elde edeceklerine inandıklarını söyledi.
Zalayeta, "Kayserispor'da başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum. Takım olarak da iyi
bir başarı yakalayacağız. Bunun içinde elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan emin
olabilirsiniz" dedi.
Genel Menajer Süleyman Hurma ise yaptığı konuşmasında, Kayserispor tarihinde ve Türk
futbol tarihinde önemli bir ismi Türkiye'ye getirdiklerini söyleyerek, Zalayeta ile yapılan
anlaşmanın önemli olduğunu anlattı. Hurma, "Bu futbolcunun takıma önemli katkılar
sağlayacağına inanıyoruz. Bu kalitede bir oyuncunun takıma kazandırılması noktasında
kulüp yöneticilerimiz büyük destek verdi. Böyle bir futbolcunun takıma transferinin
kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kulüp Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, bu sezon başta teknik direktör olmak üzere takımda
önemli değişikliklerin ve yeni transferlerin olduğunu aktardı. Miraboğlu, bu transferlerin
önemli isimlerden olduğunu ve takım içindeki uyumun daha iyi olmasıyla birlikte başarının
geleceğini aktardı. Asbaşkan, Marcelo Zalayeta'nın da takıma önemli katkılar
sağlayacaklarını ifade etti.
Bu arada, Marcelo Zalayeta'nın transferi ile birlikte görüşmeler yapılan Makukula'nın
transferinden vazgeçildiği açıklandı.
Açıklamaların ardından yeni transfer Marcelo Zalayeta, Kadir Has Stadı'nda gösteri
yaparken, stattaki dev ekranında ise Đngilizce olarak "Marcelo Zalayeta'ya hoş geldin"
yazısı yer aldı.
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AKP halka evet baskısı yapıyor
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamasında AK Parti'ye yüklendi
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MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı yazılı
açıklamasında AK Parti’ye yüklendi.
“12 Eylül halk oylamasından ‘Evet’ oylarının fazla
çıkması için Başbakan devletin bütün imkanlarını
seferber ederek, kanun, nizam, hukuk tanımadan,
çarşı, pazar, sokak dolaşmaya devam ediyorlar”
ifadesinde bulunan MHP Đl Başkanı Korkmaz
açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Gezdikleri her yerde, söyledikleri her sözde öfke saçıyor , nefret kusuyorlar adeta halkı
birbirine düşürürcesine ’Evet’çi ‘Hayır’cı kampına bölüyorlar.Aslına bakacak olursak ’Evet’
de çıksa ‘Hayır’ da çıksa bu halkın iradesidir, buna saygı duymak lazım.
1987 yılında siyasi yasakların kaldırılması halk oylamasında o zamanın iktidarı da nizam
tanımadan sırtlarına giydikleri ‘no no’ tişörtleri ile hayır cephesinde yer almışlardı.
Meydan meydan dolaşmışlardı ama Türk milleti yıllarca kendisine hizmet eden o günki
siyasileri yasaklı olmaktan çıkartıp ‘Bize hizmet etsinler’ diye yasaklarını kaldırdı. Bu
günde tam tersi Başbakan, Bakanlar ne kadar etrafında yağcı ve yalakalar varsa hatta
valiler, kaymakamlar, daire müdürleri hepsi seferber olmuş ’Evet’ çıkması için koro
halinde halka baskı yapıyorlar, ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar.”
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Ramazan tırı Kayseri'yi geziyor
Ramazan Tırı'nın dün geceki durağı Đldem Cumhuriyet
Mahallesi oldu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında geleneksel hale
getirilen Ramazan Tırı'nın dün geceki durağı Đldem Cumhuriyet Mahallesi oldu.
Mahalle sakinlerinin yediden yetmişe kadar büyük ilgi gösterdiği Ramazan eğlence
programı Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği konserle başladı. Mehteran
takımının seslendirdiği eserlere zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.
Ramazan ayına mahsus geleneksel eğlencelerden olan Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu ve
Meddah gösterileri özellikle küçük yaştaki izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Programda ayrıca tasavvuf musikisi eşliğinde gerçekleştirilen sema gösterisiyle
vatandaşlar farklı bir gece yaşadılar.
Mahalle sakinleri adına bir açıklama yapan Đldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Solmaz
Arık, Ramazan eğlencelerinin mahallelerine kadar gelmiş olmasından büyük mutluluk
duyduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür
ettiklerini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki yedi yıl önce başlatılan Ramazan Geceleri Etkinlikleri,
özellikle uzak semtlerde ikamet eden ve düzenlenen programları çeşitli nedenlerle izleme
imkanı bulamayan vatandaşların da katılabilmeleri amacıyla mobil hale getirildi.
Türkiye'de bir ilk olarak gezici sahneye dönüştürülen TIR ile eğlenceler dördüncü yıldan
itibaren mahallelere taşınmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikleri yüz binin üzerinde kişi izlerken Ramazan ayının
henüz ortalarında olunmasına karşın düzenlenen etkinlikler şimdiden 50 binin üzerinde
kişi tarafından izlendi.
Gezici TIR'ın Ramazan ayının kalan günlerinde yol alacağı mahalleler ise sırasıyla şu
şekilde oluştu:
Mimsin 25.08.2010
Çarşamba 21.30 BĐM Market Yanı
Toki 26.08.2010
Perşembe 21.30 Demokrasi Mah.Manolya Küme Evler
Beyazşehir 27.08.2010
Cuma 21.30 825.Sok. Park yanı
Yavuz Selim 28.08.2010
Cumartesi 21.30 731. Sk. Gözde Ap. Önü
Y.Beyazıt 29.08.2010
Pazar 21.30 Kapalı Pazar yeri önü
Yeşil Mah 30.08.2010
Pazartesi 21.30 M.Akif Ersoy Đ.Ö.O Yanı
Anayurt 31.08.2010
Salı 21.30 Otobüs son durak yanı
Hürriyet Y.Köy 01.09.2010
Çarşamba 21.30 Biçer Sk.
Esenyurt 02.09.2010
Perşembe 21.30 B. Menderes Cd Pazar yeri önü
Eskişehir Bağ. 03.09.2010
Cuma 21.30 Kapalı Pazar yeri önü
Hisarcık 04.09.2010
Cumartesi 21.30 Meydan
Hacılar 06.09.2010
Pazartesi 21.30 Meydan
Đncesu 07.09.2010
Salı 21.30 Meydan
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Başbakan Erdoğan'a çağrı

SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, "8 saat mesai
uygulaması istiyoruz" dedi
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Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, Sağlık
Bakanlığına çağrıda bulunarak, "8 saat mesai uygulaması istiyoruz" dedi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında SES Kayseri Şube
Başkanı Orhan Karakaya, Sağlık Bakanlığını 8 saat mesai uygulamasına çağırarak, "Sağlık
Bakanı ve müsteşarı başta olmak üzere neredeyse tümü hekim olan Sağlık Bakanlığı
yöneticileri, sanki hiç hastanede çalışmamışlar gibi, tedavinin ve hasta bakımının
sürekliliğini, hastanelerin fiziki koşullarını bilmezlermiş gibi, 'saat 12 ile 14 arasında öğle
yemeği ve istirahat için personele dönüşümlü olarak 1 saatlik dinlenme süresi
verilecektir. Ancak bu süre içerisinde personel kurumdan ayrılmayacak, ihtiyaç duyulması
halinde ilgili personel göreve davet edilebilecek. Göreve davet edilen personel davete
icabet edecektir' buyurarak, hukuk tanımaz bir patron gibi davranmaktadırlar. Biz diyoruz
ki hangi devlet dairesinde öğle paydosu verdiğiniz bir memurunuza iş yerini terk etme,
bina dışına çıkma diyorsunuz? Hiçbir memurunuza demediğiniz uygulamayı biz
sağlıkçılara reva görüyorsunuz" şeklinde konuştu.
Karakaya, "Günde 8 saatten fazla çalışmayacağız. Daha öncede aynı yaklaşımla öğle
yemeğimizi kesen ve bize para ile yemek satmaya kalkışan Bakanlık, sağlık emekçilerinin
sürekli eylemleri ve kararlı tavrı sonucu geri adım atmak zorunda kalmış ve yemek
hakkımızı tanımıştı. Şimdide aynı kararlığı göstermek zorundayız. AK Partiye ve
Başbakana sesleniyorum, yanlış uygulamanızdan vazgeçin" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7852
Erişim Tarihi: 26.08.2010

AKPliler evet turunda
AK Parti Kayseri milletvekilleri, 12 Eylül'de yapılacak referandum çalışmaları kapsamında
ziyaretlerini sürdürüyor
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AK Parti Kayseri milletvekilleri, 12 Eylül’de yapılacak referandum çalışmaları kapsamında
ziyaretlerini sürdürüyor.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ilk olarak
sebze meyve hali ve Agıncık Toptancılar Sitesi’ni ziyaret etti. Burada esnaf tarafından
ilgiyle karşılanan heyet, esnafı tek tek dolaşarak ‘evet’ oyu istedi. TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut, gezi sonunda esnafın büyük oranda ‘evet’ oyu vereceğini gördüklerini
belirterek, “Hemşerilerimizin ilgisinden oldukça memnunuz” dedi. AK Parti Grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Kayseri’nin ‘evet’ tercihiyle Türkiye’de rekor kıracağına
inandığını kaydetti.
Gündüz ziyaretlerinin ardından vekiller, akşam da gezilerine devam etti. AK Parti Grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti
Melikgazi Đlçe Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Küçük
Mustafa Mahallesinde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşla buluştu.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Mustafa Elitaş, referandumda neden ‘evet’ denilmesi
gerektiğini anlattı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, Köşk Mahallesindeki açık hava toplantısına
katıldı. AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve
gençlik kolları üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı. Yaşar
Karayel, konuşmasında referandumda ‘evet’ oyunun ülkenin gelişmesine sağlayacağı
katkıyı ifade etti.
Öte yandan AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, Argıncık’ta
vatandaşlarla akşam bir araya geldi. Özden, vatandaşlara referandumda ‘evet’ oyu
vermenin önemini anlattı

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7853
Erişim Tarihi: 26.08.2010

Erciyes'te Apaydın dönemi
Erciyesspor'da istifa eden kulüp başkanı Delikan'ın yerine 2. Başkan Necmettin Apaydın başkanlığa
getirildi
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor'da istifa eden kulüp başkanı Nuh
Mehmet Delikan'ın yerine 2. Başkan Necmettin Apaydın başkanlığa getirildi.
Erciyesspor Tesisleri'nde düzenlenen basın açıklamasında yeni kulüp başkanını açıklayan
yönetim, sağlık sorunları nedeni ile görevinden istifa eden Nuh Mehmet Delikan'ın yerine
2. Başkan Necmettin Apaydın'ın başkanlığa getirildiğini açıkladı.

Açıklamaların ardından konuşma yapan yeni başkan Apaydın, kendisi için onur verici bir
durum olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7854
Erişim Tarihi: 26.08.2010

Kayseri Ankaragücü'ne hazır
Şota: Henüz takıma zaman gerekiyor. Oyuncuların moral, motivasyonunun yüksek olması adına
çalışıyorum
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Spor Toto Süper Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, deplasmanda oynayacağı
Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Ligi iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta deplasmanda oynayacağı Ankaragücü
karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı son idman ile tamamladı. Şota Arveladze
yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ekibin moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.
Teknik direktör Şota Arveladze, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda
seyircisiz oynanan Ankaragücü karşılaşmasının son derece önemli olduğuna vurgu
yaparak, "Henüz takıma zaman gerekiyor. Oyuncuların moral ve motivasyonunun yüksek
olması adına çalışıyorum. Đnşallah biz orada gerçek oyunumuzu göstereceğiz" dedi.
Öte yandan renklerine bağladığı Uruguaylı yıldız Zalayeta'nın ise idmana çıkarken neşeli
olduğu gözlendi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7856
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Referanduma doğru
AKPliler Yenişehir semt pazarı, Battalgazi ve Esenyurt mahallelerinde vatandaştan 'evet' oyu
istediler
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, referandum
çalışmaları kapsamında Yenişehir semt pazarı ile Battalgazi ve Esenyurt mahallelerini
ziyaret ederek, vatandaştan 'evet' oyu istedi.
AK Partili milletvekilleri, güne ilk olarak Yenişehir Mahallesindeki semt pazarını ziyaret
ederek başladı. AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve
gençlik kolları üyelerinin de katıldığı ziyarette, esnaf ve vatandaşın büyük ilgisiyle
karşılanan Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, pazaryerini baştan sona dolaştı. Samimi
havada gerçekleşen ziyarette milletvekilleri, esnaf ve vatandaşın bir yandan sorunlarını
dinledi, diğer yandan da 12 Eylül'de yapılacak olan referandumda 'evet' oyu istedi.
Milletvekilleri, pazarda referandumda oylanacak olan Anayasa değişikliğinin milletin
menfaatine sağlayacağı katlıları anlattı.
Đftardan sonra ise AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Esenyurt Mahallesinde
düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timer Barlas, ilçe
yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan
Ahmet Öksüzkaya, referandumun parti seçimi olmadığını söyledi. Öksüzkaya, “Bu
Anayasa değişikliği, Türk Milletine dar gelen bir Anayasanın, günün şartlarına uygun hale
getirme çabasından başka bir şey değil. Türkiye'de yapılan anayasalara bakıldığında
sükûnet içinde yapılan bir Anayasa yok. Đnsanların hak ve özgürlüklerine azami ölçüde
dikkat edilerek yapılmış bir Anayasa bugüne kadar yoktu. Şimdiye kadar anayasamız 17
kez değişmiş ama bunların Türkiye'ye yakışmayan bir Anayasa olduğunu görüyoruz. Bu
nedenle 12 Eylül'deki referandumda geleceğimiz için 'evet' denilmeli” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise akşam ziyaretleri kapsamında Battalgazi
Mahallesinde gerçekleºen açık hava toplantısına katıldı. Karayel de Anayasa değiºikliği
için neden 'evet' oyu verilmesi gerektiğini tek tek sıraladı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7857
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Çocuklara dikkat !
Biri yüksekten düştü, biri ilaç içti, biri de çamaşır suyu içti
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- YÜKSEKTEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKĐ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Kayseri'de evin penceresinden düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuğun durumu ciddiyetini
koruyor.
Olay, Đncesu ilçesi Bahçelievler mahallesi Çelebi geçidinde bulunan bir ikamette yaşandı.
3 yaşındaki Mürüvvet K. evlerinin 1,5 metre yükseklikteki penceresinden düşerek
yaralandı.

Ailenin yardımıyla Đncesu Devlet Hastanesi'ne götürülen Mürüvvet K. ilk müdahalesinin
ardından durumunun ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesine sevk edildi.
Polis, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' ile ilgili soruşturma başlattı.

- ĐLAÇ ĐÇEN 2 YAŞINDAKĐ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Kayseri'de annesine ait ilaçlardan içen 2 yaşındaki çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Beyazşehir mahallesi 825. sokak Derya
apartmanında 2 yaşındaki Neziha P. evlerinin balkonunda bulunan ve annesine ait olan
ilaçları yutmasıyla zehirlendi.
Ailenin durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Neziha P.'nin
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- ÇAMAŞIR SUYU ĐÇEN ÇOCUK ZEHĐRLENDĐ
- Kayseri'de çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Turgutreis mahallesi Gazi sokak
Karamanoğulları apartmanında 2 yaşındaki Lütfühan Y. mutfakta lavabo altında bulunan
çamaşır suyundan içerek zehirlendi.
Hastaneye kaldırılarak midesi yıkanan Lütfühan Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7858
Erişim Tarihi: 26.08.2010

Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı
Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan bulvarı üzerinde yaşandı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan bulvarı üzerinde yaşandı. Şakir Y'nin (38)
kullandığı 38 AP 716 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle
Karayolları Sosyal Tesisleri önünde Mehmet Đ'nin (64) kullandığı 38 FA 676 plakalı
otomobile arkadan çarptı ve refüje çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı.
Kaza sonrası Sürücü Şakir Y ile Mehmet Đ. ve Perihan Đ. yaralanırken, olay yerine gelen
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü

Şakir Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirilirken, diğer iki
yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7859
Erişim Tarihi: 27.08.2010

Devler Kayseri'de
FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası takımlarından Avustralya, Ürdün ve Sırbistan, Kayseri'ye geldi
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FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası takımlarından Avustralya, Ürdün ve Sırbistan,
Kayseri'ye geldi.
Yabancı ve yerli gazeteciler tarafından karşılanan takımlar, coşkuyla karşılandı. Ürdün
takımı ile yan yana gelen Sırbistan takımı otel içerisinde zor anlar yaşattı. Gazetecilere
renkli pozlar veren basketbolcular, diğer takım arkadaşları ile fotoğraf çektirdi.
Otel içerisinde kuyruk oluşturan basketbolcular, daha sonra dinlenmek için kendilerine
özel olarak hazırlanan yataklarda istirahat ettiler.
ANGOLA 3. ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTĐRDĐ
FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası için Kayseri'ye ilk gelen takım olan Angola Basketbol
Milli Takımı sabah saatlerinde 3. antrenmanını gerçekleştirdi.
Kadir Has Spor Kompleksi içinde bulunan salonda antrenman yapan Angola Mili
Takımı'nın önce düz koşu ardından şut ve teknik ağırlıklı çalıştığı öğrenildi. Yaklaşık bir
saat olarak planlanan antrenman, salonu kullanacak başka takımın olmaması nedeniyle
bir saat daha uzatıldı.
Antrenman sonrasında takım dinlenmek üzere otele geçti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7860
Erişim Tarihi: 27.08.2010

Dilenciden bin 669 lira para çıktı
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi: Dilenciliği meslek haline getirmişler
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci
operasyonunda bir dilencinin üzerinden bin 669 lira para çıktı.
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi zabıta
ekipleri, Đnönü Bulvarı üzerinde dilenerek vatandaşlardan para toplayan bir kişiyi
yakaladı. Dilencinin yapılan üst aramasında çıkan banknot ve bozuk paraların toplam
değerinin bin 669 TL olduğunu gören ekipler büyük şaşkınlık yaşadı. Dilencinin üzerinden
ayrıca 31 milyon 500 bin lira da tedavülden kalmış para çıktı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte insanların daha duygusal bir hale
büründüklerini ve dilencilerin de bu durumdan yararlandıklarını söyledi.
Çelebi, dilencilerin vatandaşların yoğun olduğu bölgelere ek olarak özellikle akşam
saatlerinde cami önlerini mesken tuttuklarını belirterek, "Vatandaşlarımız çeşitli şekillerde
duygu sömürüsü yaparak dilenen bu kişilere itibar etmesinler. Zabıta birimi olarak
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerimizi sıklaştırdık. Ayrıca gelen ihbarları da
anında değerlendirerek hemen müdahalede bulunuyoruz. Bugün yaptığımız denetimde bir
dilencinin üzerinden çıkan para miktarının asgari ücretten oldukça fazla olması dilenciliği
meslek haline getirdiklerini gösteriyor" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7861
Erişim Tarihi: 27.08.2010

O pankart inerse sabrımız taşar !
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, AK Parti Đl Yönetimini sert bir dille eleştirdi
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz,
düzenlediği basın toplantısında AK Parti Đl
Yönetimini sert bir dille eleştirdi.
AK Parti’nin milletin üzerinde görülmemiş bir baskı uyguladığını söyleyen MHP Đl Başkanı
Süleyman Korkmaz, “AK Parti referandum nedeniyle şehirdeki tüm bilboardları kapatmış.
Bizim de Hastane Caddesi’nde bir bilboardımız vardı. AK Partililer Seçim Kurulu’na
şikayette bulunmuşlar. Bizi pankartımızı indirmemiz için uyardılar” dedi.

AK Parti’nin, MHP’nin sabrını zorladığını söyleyen Süleyman Korkmaz, “Bizim sabrımızı
fazla zorlamasınlar. Eğer o pankart yerinden inerse sabrımız taşar. AK Parti aklını başına
alsın” diye konuştu.
Hafta sonu MHP Grup Başkan Vekili Meral Akşener’in Kayseri’ye geleceğini de açıklayan
Süleyman Korkmaz, “Meclis Başkan Vekilimiz, Kayseri Ticaret Odası başta olmak üzere
sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek ve Kocasinan Đlçe Başkanlığımızın düzenlediği
iftar yemeğine katılacak” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7862
Erişim Tarihi: 27.08.2010

Katil kocadan ilginç ifade
Eşim mutfaktan aldığı bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben de elindeki bıçağı alarak rastgele
sapladım
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Kayseri'de aldatıldığı şüphesi ile çocuklarının gözü önünde eşini bıçakla öldüren baba,
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdü.
Eşi Ayşegül K.'yi bıçakla öldüren Çetin K., bugün çıkarıldığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetin K., ifadesinde aldatıldığından şüphelendiğini,
konuşmaya gittiğini ancak eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Çetin K.'nin,
"Eşim beni terk ederek teyzesinde kalmaya başladı. Eşimin eski kocasıyla görüştüğünden
şüpheleniyordum. O gün kendisiyle konuşmak için gittim. Bir süre sonra tartışmaya
başladık. Eşim mutfaktan aldığı bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben de elindeki bıçağı
alarak rastgele saplamaya başladım. Kaç kez sapladığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade
verdiği öğrenildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7863
Erişim Tarihi: 27.08.2010

12 Eylül Cumhuriyet'in oylanması
CHP MYK Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum Kayseri'de konuştu
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CHP MYK Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum, Kayseri Đl Başkanlığı'nda düzenlenen basın
toplantısında, 12 Eylül'de Anayasa metninin oylanmadığını ileri sürerek, “Cumhuriyet'in
nasıl ilerleyeceğini oylayacağız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'yi ziyareti öncesinde CHP Đl
Başkanlığı'na gelen CHP MYK Üyesi Prof Dr. Süheyl Batum, Parti Meclis Üyesi Seyhan
Erdoğdu, Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve Eskişehir Milletvekili Tayfun Đçli partililerle
bir araya geldi.
CHP MYK Üyesi Prof Dr. Süheyl Batum, parti il binasında yaptığı basın toplantısında, 12
Eylül tarihinin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, “12 Eylül darbe
Anayasası tabiki ama şu anda gömlek değiştirilerek yapılmak istenen sivil darbe
anayasasıdır” diyerek konuşmasında şunları söyledi:
“12 Eylül referandumu hepimiz için çok önemli. 30 sene önce 12 Eylül'de darbe yoluyla
bir anayasa hazırlanmıştı. Bu yıl 12 Eylül'de aynı anayasaya farklı gömlek giydirilmiş ve
halkın önüne sunulmuştur. Bu gün darbe anayasasının oylanacağı gündür. O yüzden çok
önemlidir.
Görüntüde bir anayasa değişikliği olsa da bu görüntünün altında başka bir şey oyluyoruz.
Bize göre bir anlayışı, bir dönemi oylayacağız. Cumhuriyet'in nasıl ilerleyeceğini
oylayacağız.
Anayasalar bulunduğu döneme çözüm üreten metinlerdir. Kişilerin insanların haklarının
nasıl oluşturulacağını sağlarlar. Bir anayasa bu sorunu gideriyorsa o anayasa oylanır.
Ama bu anayasa Yargıda da tüm güçlerin Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün eline
geçmesini sağlayacak anayasa metnidir.
Biz buraya geldik çünkü önemli bir güne hazırlanıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda halkla
buluşup el ele vererek bu anayasayı reddediyoruz. Bunun için Türkiye'yi dolaşıyoruz. 'Bize
güvenin bu anayasa gerçekten hiç kimseye çözüm getirmiyor' demek için geldik.”
28 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de olacağını
söyleyen Batum, “Kayseriliye ve Kayseri'den tüm Türkiye'ye seslenmek için burada
olacak. 12 Eylül'ün Türkiye için neden bu kadar değerli olduğunu anlatmak için burada
olacak” diyerek, “Bize göre 12 Eylül'ün Cumhuriyet'in oylaması olduğunu düşünüyoruz.
Yargıyı Başbakan ve Cumhurbaşkanı atarsa ne olur? Bu her hangi bir parti de olabilir.
MHP'de, CHP'de, SHP'de olabilir. Tüm dünyada yazılan kitaplarda Yasama, Yürütme ve
Yargının tek elde toplanması diktatörlük olarak bilinir” ifadesinde bulundu.
Batum ve beraberindeki milletvekilleri daha sonra Đl Binasının balkonundan vatandaşlara
seslendi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7864
Erişim Tarihi: 27.08.2010

Bayan sürücünün zor anları
Park etmek için dakikalarca uğraştı. Park yerine giremeyen otomobil su kaynattı
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Kayseri'de bir bayan sürücü otomobilini park etmek için dakikalarca uğraştı. Defalarca
denemesine rağmen park yerine giremeyen otomobil sonunda su kaynattı.
Bayan şoför, ilk önce boş bir park alanı aradı, cadde üzerinde iki tur gittikten sonra
istediği yerden boş park yeri buldu. Ancak park yerine bir türlü giremeyen bayan sürücü,
otomobilin su kaynatması ile son buldu. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından düzgün
bir şekilde park edilen otomobil, daha sonra bayanlara geri teslim edildi.
Bayan sürücü ise hiç bir şey olmamış gibi park ettiği otomobilini bırakıp ayrıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7865
Erişim Tarihi: 27.08.2010

2. kattan betona çakıldı!
Kayseri'de 2. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye
kaldırıldı
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Kayseri'de 2. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4
yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Selçuklu mahallesi Alımlı
sokakta meydana geldi. Evlerinin balkonunda ağabeyi ile beraber oturan Can Ç. (4) bir
anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine çakıldı.
Yakınlarının yardımı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Can Ç. beyin
kanaması şüphesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Can. Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili
soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7866
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Boya atölyesindeki yangın korkuttu
Sanayi çarşısında bulunan boya atölyesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden
oldu
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Kayseri’de sanayi çarşısında bulunan boya atölyesinde kaynak makinesinden sıçrayan
kıvılcım yangına neden oldu.
Kısa sürede bütün işyerini saran yangına itfaiye müdahale ederken, alevler çalışmalarda
kullanılan sanayi tüplerine sıçradı. Büyük paniğe neden olan yangın ekiplerin yaklaşık bir
saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Osman Kavuncu Mahallesi üzerinde bulunan Orta Sanayi Çarşısı’ndaki Ahmet Arık’a (37)
ait boyama atölyesinde, işçilerin çalıştığı sırada kıvılcımlar boyaların üzerine sıçradı. Bir
süre sonra alev alan boyalar, kısa sürede bütün atölyeyi sardı. Đlk etapta yangına
müdahale edip söndürmek isteyen işçiler başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirmek
zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işyerinde 3’ü
sanayi, 3’ü mutfak tipi 6 tüp bulunduğu ve alevlerin arasında kaldığı fark edildi. Sanayi
çarşısı esnafı arasında büyük paniğe neden olan tüpler, itfaiye ekipleri tarafından alev
almadan çıkartıldı.
Tüplerin çıkartıldığını gören esnaflar rahat bir nefes alırken, itfaiyenin yaklaşık bir saat
süren çalışmasının ardından maddi hasara neden olan yangın kontrol altına alındı. Ölen
ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangının kaynaktan başladığını söyleyen işyeri
sahibi Ahmet Arık, “Đşçilerim erken paydos edip gittiklerinde bana yardım etmek için
gelen birkaç arkadaş vardı. Onlar da işin fazla olmadığı için dikkat etmemişler, kıvılcım
sıçrayıp boya ve tineri tutuşturmuş. Korkumuz tüplerin patlamasıydı. Đtfaiye zamanında
müdahale etti de patlamadan çıkardı. Orta Sanayi’yi Allah korudu” diye konuştu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7867
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Sümela'yı açtın, Ayasofya'yı da aç !
BBP Hükümetten Ayasofya Camiinde bayram namazı kılınmasına izin verilmesini istedi

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 2
Okunma

: 95

Tarih

: 27 Ağustos 2010 17:23

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri Đl Başkanı Gülbeyi Đbiş, AK Parti'yi Ayasofya'da bayram
namazına çağırarak, "Ayasofya'da, Ramazan Bayramı'nda 1 günlüğüne namaz kılmak
serbest olsun" dedi.
BBP olarak her türlü inancın özgürce yaşanması gerektiğini savunduklarını söyleyen BBP
Kayseri Đl Başkanı Gülbeyi Đbiş, "En temel insani haklardan biri de dinsel inançların hiçbir
baskı ve yasak olmadan yaşanmasıdır. Bu manada ülke sınırları içerisinde yaşayan
vatandaşların mensubu oldukları dini inançlarını ve o inançlara ait ibadet ve ritüellerini de
özgürce yerine getirmelerinin savunucusu ve destekçisiyiz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve onun Kültür Bakanı'nın toplumun vicdanını yaralayan
bir uygulamaya imza attığını savunan Đbiş, "Ülkede yaşayan nüfus olarak da bindelik
oranlarda olan Rum azınlığın dinsel bir mekanı olan Sümela Manastırı'nda 88 yıl sonra
ayin yapılmasına izin verilmiştir. 15 Ağustos 1461 tarihi Rum Pontus Devleti'ne, Osmanlı
Đmparatorluğu tarafından son verildiği tarihtir. Trabzon'un fethedildiği ve Rum Pontus
Devleti'ne son verildiği bir tarih olan 15 Ağustos 1461'in yıl dönümünde böyle bir ayine
izin verilmesini de çok manidar bulduğumuzu söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti hükümetinin ve Kültür Bakanı'nın ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya
çalıştıklarını belirten Đbiş, "Daha önce Van'daki Ermeni katliamlarının karargahlığını
yapmış olan Akdamar Kilisesi, cemaati olmamasına rağmen büyük bir özenle restore
edilerek açılışı yapıldı. Şimdi de yine cemaati olmadığı halde, zaten asıl işlevinin de
Ortodoks din adamı yetiştirmek olan Sümela Manastırı'nın bir günlüğüne de olsa ibadete
açılmasının niçin yapıldığını anlayamıyoruz. Bir yerlere şirin gözükmek ve bir yerlere
yaltaklanmak adına yapılan bu icraatların millet vicdanını kanattığını ve bir gün yapılan bu
işlerin karşılarına mutlaka çıkacağını kendilerine hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayasofya'nın Ramazan Bayramı namazı için 1 günlüğüne de olsa ibadete açılmasını
istediklerini belirten Đbiş, şöyle devam etti"Fatih Sultan Mehmet Han tarafından
Đstanbul'un fethi ile birlikte camiye çevrilen Ayasofya'nın, yüzde 98'i Müslüman olan ülke
vatandaşlarının özlemini gidermek adına, bu Ramazan Bayramı namazı için 1 günlüğüne
de olsa ibadete açılmasını istiyoruz. Bakalım AK Parti hükümeti ve onun Kültür Bakanı'nın
hoşgörü katsayısı böyle bir uygulamayı başlatabilecek mi? Bakalım ülke nüfusu bindelik
oranlara sahip Ortodokslara gösterilen hoşgörü ve inançlara saygı büyük Türk milletine
gösterilecek mi?"

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7868
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Şahşımıza 'hayır' diyorlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan referandum değerlendirmesi
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Kayseri'de Memur-Sen tarafından düzenlenen iftar
yemeğine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, "Muhalefet anayasaya 'hayır' demiyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yaptığı için 'hayır' diyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kırşehir programının ardından geldiği
Kayseri'de Memur-Sen tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan
Bakan Yıldız, referanduma 'hayır' diyenlerin anayasa değişikliğine bakmadan "AK Parti
yaptı" diye 'hayır' dendiğini söyledi. Bakan Yıldız, "12 Eylül 2010 tarihi, Türkiye siyasi
tarihinde ve bütün birlikleri açısından bir dönüm noktası oluşturacak. Türkiye'nin
normalleşmesini ekonomi, siyasi ve birçok açıdan daha tamamlamadı. Normalleşme
süreci içerisinde "şeklinde konuştu.
Anayasa değişikliğine 'hayır' diyenlerin hiçbir şey bilmediğini ifade eden Bakan Yıldız,
"Anayasaya 'hayır' diyenler, anayasanın içeriği hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Onlar

bizim kimliklerimize, şahıslarımıza ve yaptıklarımıza 'hayır' diyorlar. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'a 'hayır' diyorlar. Sayın Başbakanın düşüncelerine 'hayır' diyorlar. Yoksa,
anayasa değişikliğinin içeriği hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Onların yaptıkları ile
anlattıkları alakalı değil" dedi.
Şapka giymekle halkçı olunamayacağını belirten Bakan Yıldız, "Şapka giyinmekle halkçı
olunmaz. Halkçı olmak için halkın içinden gelmek lazım. Onlarla bütün olmak gerekir.
Türkiye'nin bütün alanda Türkiye'yi aydınlatacak maddeler yoksa 'hayır' denir, ama
onların yaptıkları anayasa içeriğiyle alakalı değil. Dünya ilerliyor ama Türkiye daha hızlı
ilerliyor. Hızla büyüyor. Dünya ekonomisi arasında 27. sıradan 17. yükselmesi, ekonomik
açıdan büyüdüğünü gösteriyor. Hedefimiz ilk 10'a girmek. 1980'den bu yana solcusu,
sağcısı, komünisti, faşisti hepsi dahil bu anayasa değişikliğini istiyordu. Đşte yapıyoruz.
Gelin 'evet' deyin. Bir metin getiriyoruz 'dayatma' diyorlar, 'buyurun, beraber konuşalım'
diyoruz, 'siz ne bilirsiniz' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da, demokrasi önündeki en büyük engelin
yargı engeli olduğunu belirterek, ''Yargıçlar devletinden kurtulmak istiyoruz. Üstünlerin
hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçmek istiyoruz. Bu ülkenin değerlerini tokatlamak
isteyen yargı, her fırsatı kullanmış, laiklik bahanesiyle de başörtülü genç kızların
üniversitelerde okumasına engel olmuştur'' dedi.
Bu anayasa değişikliği ile darbe anayasasının 15. maddesi de çöpe atılmış olacağını
belirten Gündoğdu, "Bu anaysa değişikliği ile darbe anayasasının 15. maddesi de çöpe
atılacak. 8 ay sonra seçim var. Kime istiyorsanız ona oy verin. Geleceğinizi aydınlatacak
karar verin" şeklinde konuştu.
Ramazan ayında Pakistanlı vatandaşlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini kaydeden
Gündoğdu, "Bizim zor durumumuzda Pakistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bileziklerini
satarak bize yardım etmişlerdi, şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7870
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 118

Tarih

: 28 Ağustos 2010 11:22

ATA uçağıyla saat 20.45'te Erkilet Havaalanı'na
gelen Cumhurbaşkanı Gül, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Özden
Bayram Argüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri milletvekilleri ve
diğer protokol tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği
başarısıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine, "Beşiktaş bu sene iyi. Đyi ilerliyor" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan aynı zamanda Kayserispor Onursal Başkanı
Mehmet Özhaseki ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül, Kayserispor'un yeni
sezondaki durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Erkilet
Havaalanı'nda babası Ahmet Hamdi Gül'ün evine hareket etti.
Cumhurbaşkanı Gül, Cumartesi günü Türk Kızılayı Süleyman Çetinsaya Đç Anadolu

Bölge Kan Merkezi hizmet binasının açılışını yapacak ve Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi'nin temel atma törenine katılacak. Gül, aynı gün 2010 FIBA Dünya Basketbol
Şampiyonası A Grubu'nun açılış karşılaşması olan Avustralya-Ürdün maçını da
izleyecek.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7871
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Ankaragücü: 1 Kayserispor: 1
Ankara deplasmanından 1 puanla dönen Kayserispor 3. hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında seyircisiz oynanan karşılaşmada Ankaragücü ile
Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Süleyman Abay xx, Cemal Bingül xx, Mustafa Đspiroğlu xx
ANKARAGÜCÜ: Özden xx, Uğur x (Mehmet Çakır dk. 46 xxx), Aydın x (Meye dk. 41
xx), Zewlakow xxx, Klukowski xx, Güven xx, Rajnoch xx, Hürriyet xx, Özgür Çek xx,
Sapara xx, Metin Akan x
YEDEKLER: Bora, Theo, Murat
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ümit Özat
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xx, Serdar xxx, Önder xx, Amisulashvili xx, Hasan Ali x,
Mehmet Eren x, Selim xx (Furkan dk. 70 x), Santana x (Abdullah dk. 74 x), Troisi xx
(Abdülkadir dk. 81 ?), Cangele xx, Moritz xx
YEDEKLER: Volkan, Hamza, Savaş, Semih
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GOLLER: Serdar (dk. 24), Mehmet Çakır (dk. 57)
SARI KARTLAR: Aydın, Sapara (Ankaragücü), Serdar (Kayserispor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7872
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Đyi bir maç olmadı !
Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arveladze
Ankaragücü beraberliğni değerlendirdi
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Spor Toto Süper Ligi'nin 3. haftasında Ankaragücü ile Kayserispor, seyircisiz oynanan
maçta 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit
Özat, eksik oyuncuların eksiğini hissettiklerini belirterek, "Đkinci yarı oyunun hakimiydik.
Topla oynama oranı Kayseri'de daha çok göründü ama zararsız yerde topla oynadılar. Bir
duran top sonrası adam paylaşımından kaynaklanan bir hatayla golü yedik. 1-0'dan sonra
Meye ve Mehmet Çakır hamlesini yaptık. Bunun sonucunu aldık. Đkinci yarıdaki
performanstan memnunum. Eksik oyuncularımız vardı. Önemli isimler sahada yer
alamadı. Daha önce de geniş bir kadroya ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. 3 haftadır 17
kişiyle sahaya çıkıyoruz. Bunlar tabii ki sonuca bahane değil ama daha geniş kadromuz
olsa sonuç daha farklı olabilirdi. Taraftarımız da yoktu. Bugün olsalardı sonuç daha farklı
olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Drago Gabriç ile anlaştıklarını ve transfer çalışmalarının
sürdüğünü ifade eden Özat, "Transfere ihtiyacımız var. 2-3 günümüz kaldı. Yönetim
gerekli çalışmaları yapıyor. Gabriç ile kiralık olarak anlaştık. Bu akşam geliyor. Normalde
bu maça yetiştirmek istedik ama olmadı. Sakatlar düzeldikten sonra ileride Vittek,
Sestak. Meye, Metin, Doğan gibi isimler olacak. 1 stoper veya 1 sağ bek transferi daha
yapabiliriz" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arveladze ise, düşük tempoda bir maç
oynandığını belirterek, "Đyi bir maç olmadı. Düşük bir tempoda oynandı. Sahanın zemini
hızlı oynamaya müsaade etmedi. Đyi hazırlanmıştık. 1-0 öndeyken Troisi ile önemli bir
pozisyonu değerlendiremedik. Bu bahane olmamalı. Sonuçta 1 puan aldık. Futbolcularıma
3 haftalık performansları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki arayı iyi değerlendirmek
istiyoruz" diye konuştu.
Sarı-lacivertli futbolcular Uğur Uçar ve Aydın Toscalı, 7 eksikle mücade etmeleri rağmen
Kayserispor karşısında iyi oynadıklarını ifade ederek, geriye düşmelerine rağmen maçı
bırakmadıkları ve 1 puan aldıkları için memnun olduklarını söyledi.
Sarı-kırmızılı oyuncular Serdar Kesimal ve Andre Moritz, ilk yarıda buldukları üstünlüğü
koruyamadıkları için üzgün de olsalar, Ankaragücü gibi bir deplasmandan 1 puanla
dönmenin olumlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7873
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Basket şov Kayseri'de başlıyor !
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası Saat: 16:30'daki Avustralya - Ürdün maçıyla başlıyor
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2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası bugün yapılacak maçlarla başlayacak.
Program şöyle:
A Grubu
16.30 Avustralya - Ürdün (Kayseri)
19.00 Angola - Sırbistan (Kayseri)
21.30 Almanya - Arjantin (Kayseri)
Maçlar Kadir Has Spor Kompleksinde oynanacak

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7874
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Gül Kızılay Kan Merkezini açtı
Süleyman Çetinsaya tarafından 3,5 milyon TL'ye yaptırılan Đç Anadolu Bölge Kan Merkezi hizmete
girdi
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de Đç Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin açılışında
yaptığı konuşmada, "Kızılay, dünyaya insanlık adına çok büyük ders vermektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayırsever işadamı Süleyman Çetinsaya tarafından 3,5
milyon TL'ye yaptırılan ve Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir Niğde ve Aksaray
gibi illere hizmet verecek olan Đç Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin hizmet binasının açılışına
katıldı.
Talas Bulvarı üzerinde bulanan merkez önüne oluşturulan tören alanına gelen
vatandaşlar kurulan X-ray cihazından geçirilirken, gelen çelenkler titizlikle kontrol edildi.
4 milyon 200 bin kişiye hizmet verecek olan merkezin açılışına; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt Bilici, AK Parti Kayseri milletvekilleri, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin
Küçükali ve Hayırsever Đşadamı Süleyman Çetinsaya ile çok sayıda davetli katıldı.
Burada açılış öncesi konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kızılay'ın tüm
dünyada takdir gören bir kuruluş olduğunu söyleyerek, "Kızılay fakire, fukaraya, yardıma
ihtiyacı olanlara hizmet veren bir kuruluş olarak bütün dünyada takdir gören bir

kuruluştur. Kızılay'a hizmet veren herkese baştan sona teşekkür ediyorum. Türkiye'nin
değil, dünyanın en önemli yardım kuruluşlarından biri haline gelen Kızılay Pakistan'dan
Haiti'ye kadar dünyanın her tarafına insanlık adına çok büyük ders vermektedir. O
nedenle herkesin Kızılay'a sahip çıkmaları çok büyük bir görev olacaktır" dedi.
"KAN, ÜLKEMĐZDE PROBLEM OLAN BĐR KONU"
Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali ise, geçmiş yıllardan bugün kadar kan
hususunda problemlerin yaşandığını söyleyerek, "Hastanelerde maalesef ameliyat
olurken, '3-5 kişi bul, seni ameliyat edelim' denir. Bu insani bir davranış değildir.
Dünyaya yeni bir model uygulayan Türk devleti için uygun olmayan bir davranış. O
yüzden Kızılay olarak gönüllülük esasına dayanan bir yol haritası çizdik. Bunları yaparken
de teknolojinin ülkemize taşınması ve uygulanması anlamında yapılması gerekenleri
yaptık" diye konuştu.
"KAYSERĐ'DEN PAKĐSTAN'A YARDIM"
Genel Başkan Küçükali, Kayseri'nin önde gelen hayırsever işadamları tarafından
Pakistan'a yardım TIR'larının gönderileceğini kayderek, "Boydak Holding, Pansu, Đpek
Grup ve ismini sayamadığım birçok Kayserili hayırsever, yardım TIR'ı kaldırılacağını
söyledi. Hakikaten Kayseri, yardım konusunda model bir şehir. Yardımlarını esirgemeyen
herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Gül, Đç anadolu Bölge Kan Merkezi'ni yaptıran hayırsever işadamı
Süleyman Çetinsaya'ya teşekkür plaketi takdim ettikten sonra merkezin açılışını
gerçekleştirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7875
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Kayseri'ye yeni üniversite
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin temel atma törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin temel atma törenine
katılırken, hayırseverler tarafından yapılan hizmetlerle Kayseri'nin Türkiye'ye örnek teşkil
ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kocasinan ilçesi Erkilet Belediyesi Kuzey çevre yolu
üzerindeki Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin temel atma törenine katıldı. 279 bin 808
metrekare arsası bulunan üniversitenin temel atma töreni öncesi konuşan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Kayseri'nin birçok bakımdan Türkiye'ye çok güzel örnekler teşkil ettiğini
belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, "Devlet işinde, siyasette, özel sektörde ve hayır işlerinde de
o işin canla başla tutanı olması gerekir. Her işte böyledir. Yıllar önce dışişleri bakanı iken
defalarca Kayseri'nin değerli ailelileri toplanıp uzun uzun toplantılar yaptık. Nasıl harekete
geçilir ve üniversite haline gelinir diye uğraştınız. Sonrasında bu arazi nasıl tahsis edilir,

nasıl alınır, onlarla uğraştık. Devletle iş yapmak bazen zordur ama bunu başaran, emeği
geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum. Bunlar devlet bütçesinden değil, siz
hayırseverlerin gayretleri ile oluyor. Kayseri başka illerimize örnek oluyor. Başka
şehirlerden ziyaretlere geldiklerinde Kayseri'yi örnek aldıklarını ifade ediyorlar" dedi.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevvelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e plaket takdim etti.
Yapılan konuşma ve plaket töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Đktisadi ve
Đdari Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin temelini attı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7877
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Ambulans şoförünü dövdüler
Hasta yakınları ambulans şoförünü, "Yavaş sürüyorsun" diyerek dövdü
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Kayseri'de hasta taşıyan ambulans şoförünü, "Yavaş sürüyorsun" diyerek darp eden
hasta yakınları, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
112 Acil Servis'te ambulans şoförlüğü yapan Đrfan Ö. (40), gelen ihbar üzerine evinden
aldığı hastayı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bıraktı. Hasta yakınları bu
sırada ambulans şoförünün yanına gelip, "Ambulansı yavaş sürdün" diyerek tartışmaya
başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine burnu kanayan ve vücudunda darp izleri
bulunan Đrfan Ö.'nün şikayeti ile hasta yakınları gözaltına alındı. Polis olayla ilgili
soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7878
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Kayseri yolunda PKK'ya af açıklaması
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki çeken PKK'ya af açıklamasına devam etti
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Genel af tartışmaları sosyal paylaşım sitesi twitter'a taşındı. CHP lideri, PKK'nın koşulsuz
olarak silah bırkması halinde genel affın düşünülebileceğini belirterek "Bu durumda bile
Öcalan için bir af sözkonusu değildir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dünden itibaren sosyal paylaşım sitesi
twitter'da hesap açtı. Günlük programlarını twitter'dan duyuran Kılıçdaroğlu, gündeme
ilişkin mesajlar da veriyor.
Genel af tartışması ile ilgili olarak CHP lideri "Genel af PKK'nın tümden kendini tavsiye
etmesi halinde sözkonusu olabilir. Bu durumda bile Öcalan için bir af sözkonusu değildir"
dedi.
3 Ağustos 2002'de idam cezasının tümüyle kaldırıldığını ve Öcalan'ın durumunun o
zamanki hükümet döneminde netleştirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, yapılan düzenlemeye
göre
idam cezası müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçlularının ölünceye kadar
hapiste kalacağına dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı "Yani PKK tümden silah bıraktığında çıkarılacak bir genel afta dahi
Öcalan'ın müebbet hapislik hali devam edecektir" dedi.
Kılıçdaroğlu'na bugün Kayseri mitingine giderken otobüste gazeteciler twitter'daki
açıklamalarını sordu. CHP Genel Başkanı, şunları söyledi:
''Terör suçlarından müebbet hapse mahkum olanlar af yasaları çıksa bile ömür boyu
hapiste kalırlar diye bir hüküm var. Dolayısıyla bizim düşündüğümüz, 'toplumsal barış,
toplumsal uzlaşma sağlandığı zaman bir genel af tartışılabilir, görüşülebilir' derken biz
normalde barışın, huzurun egemen olduğu, çatışmanın olmadığı, PKK'nın koşulsuz silah
bıraktığı, siyasal partilerin, toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının
'Artık yeter, bu ülkede devlet kin tutmaz, bir barış sağlandı, terör bitti, huzur içindeyiz,
herkes ekmeğini alın teriyle kazandı, evine götürdü, artık bir genel affı düşünebiliriz' diye
düşünürlerse biz de CHP olarak buna katkı vermeye hazırız diye açıklama yaptık.
Dolayısıyla bunu Adalet ve Kalkınma Partisi hemen kaptı, acaba buradan 'Terör örgütüne
af getirecek mi' ya da 'Abdullah Öcalan bu aftan yararlanacak mı' diye.
Böyle bir düşüncemiz yok, bugüne kadar böyle bir düşünceyi hiç seslendirmedik. Ama
AKP daha önce parlamentoya getirdiği bir yasa tasarısında terör örgütü liderlerine af
getiren bir madde koymuştu. Biz ona şiddetle itiraz ettik. O yasa teklifi halen
Başbakanlığın internet sitesinde duruyor. Dolayısıyla bizi suçlamak yerine bizi
anlamalarını istiyoruz. Ama bizi anlamak istemiyorlar. Halka, her gittikleri yerde bilgi
kirliliği yaratarak bizi suçluyorlar. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Aklımız başımızda."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7879
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Kayseri'de ilk kazanan Avusturalya

Dünya Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Avustralya ile Ürdün, Kadir Has'ta karşı karşıya geldi
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2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Avustralya ile Ürdün, Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile FIBA Başkanı Bob Elphinston'in izlediği ilk karşılaşmada
Avustralya, Ürdün'ü son saniyede bulduğu basket ile 76-75 mağlup etti.
SALON: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: Anibal Jose Corrion xxx, Murat Biricik xxx, Samir Abaakil xxx
AVUSTRALYA: Damian Martin x, Patrick Mills xxx, Adam Gibson x, Joseph Đngles x,
Brad Newley x, Steven Markovic x, Davit Barlow x, Mark Worthington x, Aron Baynes x,
Davit Andersen xxx, Matthew Nielsen x, Aleksander Maric xxx
ÜRDÜN: Fadel Alnajjar x, Rasheim Wright xxx, Zaid Abbas xxx, Mousa Alawadi xx,
Mohammad Hadrab xx, Enver Soobzokov xx, Osama Daghles xx, Wesam Alsous x, Ali
Zaghab x, Zaid Alkhas x, Mohammad Hussein x, Ayman Đdais xxx
1. PERĐYOT: 12-18 (Ürdün lehine)
DEVRE: 32-39 (Ürdün lehine)
3. PERĐYOT: 56 - 55 (Avustulya lehine)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7880
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Boyu kadar yolsuzluk dosyası var !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri mitinginde Başbakan Erdoğan'a yüklendi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa'ya 'Hayır' dersek, Türkiye'nin önü açılır"
dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap
etti. Kılıçdaroğlu, "Kayseri bir dönem Anadolu kaplanlarının at koşturduğu yerdi, bir
eğitim kentiydi ama sekiz yıldır Kayseri'yi yönetiyorlar ülkeyi yönetiyorlar. Kayseri'de
esnaf nefes alamıyor. Temel attıkları fabrikaların çoğu kapalı, şimdi çıkmışlar milletten oy
istiyorlar. Size niye oy verelim esnafı siftahsız bıraktığınız için mi?" diyerek AK Parti
hükümetine yüklendi. "Şimdi ben Kayseri meydanından soruyorum,
Kayseri'de hayvancılığı öldürdün mü öldürmedin mi? Kayseri'yi 8 yıldır yönetiyorsun. Niye
Kayseri marka kent değil, size söz veriyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında
Kayseri marka kent olacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:
"Biliyorsunuz Sayın Başbakan sitemlerden hoşlanmaz, kimse itiraz etmesin ister. Sayın
Başbakan sen nerde can derdindesin? Can derdinde olan asıl vatandaş, işsizlik yoksulluk
var, ayağının altından zemin kayıyor iktidarı kaybedecek, o Türkiye'nin rantına talip oldu.
Kayseri'ye oy deposu olarak baktı. Kayseri uyandı Türkiye'de uyanıyor, AKP'ye yol
göründü artık. Sayın Başbakan diyor ki, 'Bu ana muhalefet partisi hiç anayasadan
bahsetmiyor' Kayseri'den çağrı yapıyorum, AKP'nin güçlü olduğu yerden kendine
güveniyorsan yiğit adamsan adam gibi adamsan çıkarsın karşıma tartışırız millet ne
olduğunu anlar. Bir Başbakan tartışmaktan korkmaz, çekinmez, iki kişi korktu biri Kenan
Evren ikincisi Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz bir unvanı daha var zam zam zam
Recep Tayyip Erdoğan. Diyorum ki çıkalım, kanalı sen seç, arzu ettiğin gazeteciler gelsin,
bu anayasa nedir konuşalım sorulara cevap ver vermeyeceksen o Başbakanlık koltuğunu
terk et. Buna cesaret edemez. Anamızı, arkadaşlarımızı yanımıza alalım sandığa gidelim.
Dilini tutamayan Recep Bey'e dersini sandıkta verelim. Ayın 20'sinde Brüksel'e gideceğim,
eline pergel cetvel alıp milletin kafatasını ölçmeye çalıştığını söyleyeceğim. Bu anayasada,
dokunulmazlıklar yok. Başbakan 2002'de dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdi. Şimdi
adam gibi adamsan yiğit adamsan neden dokunulmazlıkları getirmiyorsun. Recep Bey'in
dokunulmazlıkları kaldırmak için yüreği yetmez. Onun yolsuzlukları onun boyu kadar,
boyunu da ölçsün dosyaları da ölçsün".
"Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese saygı göstereceğiz. Aklımız, mantığımız var
neden bir araya gelmeyelim sorunlarımızı çözmeyelim? Bizim hedefimiz barış içinde
yaşayan, kanın akmadığı, demokrasinin kökleştiği bir Türkiye" diyen Kılıçdaroğlu,
"Herkesin alın teri ile kazanıp evine ekmek götürdüğü bir Türkiye istiyoruz. Biz
insanlarımızı seviyoruz onlar insanları ayrıştırıyorlar. Biz ülkenin rantına değil, ülkenin
sorunlarına talibiz ve bu sorunları çözeceğiz" dedi.
"Anayasa değişikliğinde, memurun sendikasının dava açmasını önleyecekler. Amaç
sendikalı memur olmasın" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Yargıyı siyasallaştırıyorlar. Siyasallaşan yargının sonucunda Menderes, deniz Gezmiş ve
arkadaşları, 16 yaşındaki çocuk idam edildi bu mahkemeler siyasi mahkemelerdi. Biz
yargının kantarını bozmayalım. Bozulan kantar bir gün gelir Recep Bey seni de tartar.
Anayasa'ya hayır dersek Türkiye'nin değişimin önü açılır, alın terine değer vermenin önü
açılır, örgütlü bir toplum olmanın önü açılır, esnafın, çiftçinin köylünün sorunları dile gelir.
Anayasa'ya hayır dersek vatan kurtulur. Evet derseniz Recep Bey kurtulur. Size söz
veriyorum halkın iktidarında daha özgür, çağdaş anayasa yapacağız. Halkın iktidarında
özgür bir üniversite yaratacağız. Türkiye'de herkesin okuyabildiği herkesin çalışabildiği bir
Türkiye'yi beraber kuracağız. Sizinle beraber halkın devrimini gerçekleştireceğiz."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7881
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Kayseri Erciyes rahat kazandı: 0-2
Bank Asya 1. Lig karşılaşmasında Kayseri Erciyesspor, deplasmanda Güngören Belediyespor'u 2-0
yendi
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Kayseri Erciyesspor, Güngören Belediyespor deplasmanında 2-0 kazandı. Ev sahibi
takımın 16. dakikada Şenol gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldığı maçta, Kayseri Erciyes'e
zaferi getiren goller 7. dakikada Köksal ve 90. dakikada penaltıdan Bikoko'dan geldi.
GÜNGÖREN BELEDĐYESPOR: 0 - KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: 2
Stat: Mimar Yahya Baş
Hakemler: Ercan Hellaç, Hakan Eygü, Emin Yıldırım
Güngören Belediyespor: Süleyman xx, Celal xx, Diallo x, Đbrahim x (Dk. 63 Seçkin x),
Mustafa xx, Hakan xx, Komarac xx, Salih x (Dk. 46 Semih x), Turan x (Dk. 46 Đsmail x),
Şenol x, Hamza x
Kayseri Erciyesspor: Yavuz xx, Fatih xx, Muhammet xx, Aytek xx, Kemal Dulda xxx,
Yusuf xx, Volkan xx, Köksal xxx, Sertan xx (Dk. 88 Kemal Okyay ?), Mahmut xx (Dk. 58
Emrah x), Ömer xx (Dk. 65 Bikoko xx)
Goller: Dk. 7 Köksal, Dk. 90 Bikoko (Penaltıdan) (Kayseri Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Dk. 16 Şenol (Güngören Belediyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 67 Mustafa, Dk. 72 Komarac, Dk. 89 Diallo (Güngören Belediyespor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7883
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Kayseri'de dev kapışma
Basketbol dünya kupası A grubunda ilk maçlar tamamlandı

Kategori

: Spor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 70

Tarih

: 30 Ağustos 2010 12:08

- ÜRDÜN: 65 - ANGOLA: 79

SALON: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: William Gene Kennedy xxx, Eddia Viator xxx, Olegs Latisevs xxx
ÜRDÜN: Fadel Alnajjar x, Rasheim Wright xxx 18, Zaid Abbas xxx 14, Mousa Alawadi
xx 7, Mohammad Hadrab x, Enver Soobzokov x 3, Osama Daghles x 8, Wesam Alsous x,
Ali Zaghab x, Zaid Alkhas x 6, Mohammad Hussein x, Ayman Đdais x 9
ANGOLA: Olimpio Cipriano x 4, Roberto Fortes x, Carlos Morais xxx 14, Domingos
Bonifacio x 2, Leonel Paulo xx 3, Vladimir Jeronimo x, Joaquim Gomes x 13,
Hermenegildo Mbunga x, Felizardo Ambrosio xx 8, Carlos Almeida xx 11, Miguel Lutonda
xxx 16, Eduardo Mingas xx 8
1. PERĐYOT: 17 - 16 (Ürdün lehine)
DEVRE: 35-29 (Ürdün lehine)
3. PERĐYOT: 47-46 (Ürdün lehine)
- ARJANTĐN: 74 - AVUSTRALYA: 72
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde A grubunda Arjantin,
Avustralya'yı 74-72 yenmeyi başardı.
Takımını yalnız bırakmayan yüzlerce Arjantinli maç başından itibaren tezahürat yaparak
motivasyonun yüksek olmasına katkı sağladı.
SALON: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: Juan Arteaga xxx (Đspanya), Guerrino Cerebuch xxx (Đtalya), Longsheng
(Çin)
ARJANTĐN: Luis Scola xxx, Paplo Prigioni x, Roman Gonzalez xx, Fabricio Oberto, Juan
Gutierrez x, Luis Cequeira x, Carlos Delfino xx, Alfredo Quinteros, Leonardo Gutierrez
xxx, Marcos Mata x, Hernan Jasen x, Guilleermo Kammerichs x
AVUSTRALYA: Damian Martin, Patrick Mills xxx, Adam Gibson x, Joseph Đngles xxx,
Brad Newley xx, Steven Markovic, Davit Barlow, Mark Worthington, Aron Baynes, Davit
Andersen xx, Matthew Nielsen xx, Aleksander Maric
1.PERĐYOT: 20-25 (Avustralya lehine)
DEVRE: 33-39 (Avustralya lehine)
3. PERĐYOT: 52-56 (Avustralya lehine)

- SIRBĐSTAN: 81 - ALMANYA: 82
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan ile Almanya karşı
karşıya geldi. Son derece çekişmeli geçen ve iki kez eşitlikten dolayı uzayan karşılaşmada
Sırbistan, Almanya'ya 81-82 mağlup oldu.
SALON: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: Jose Anibal Carroin xxx, Marcos Benito xxx, Samir Abaakıl xxx
SIRBĐSTAN: Milenko Tepic xx 14, Aleksandar Rasic xxx 15, Ivan Paunıc xx, Nemenja
Bjelica x 2, Stefan Markovic x 3, Dusko Savonovic x, Makro Keselj x 7, Kosta Perovic xxx
20, Novica Velickovic xx 11, Milan Macvan xx 9
ALMANYA: Lucca Staiger x, Heiko Schaffartzik xxx 14, Per Michael Günthet x, Tim
Ohlbrecht xx, Christopher Mcnaughton xxx 12, Steffen Hamann x 10, Demond Grene x

15, Tibor Pleib x 2, Elias Haris x 4, Philipp Schwethelm x 1, Robin Benzing x 2, Hendrik
Jagla xxx 22
1. PERĐYOT: 17-14 (Sırbistan lehine)
DEVRE: 35-37 (Almanya lehine)
3. PERĐYOT: 54-56 (Almanya lehine)
NORMAL SÜRE: 69-69
2.UZATMA: 73-73

GÜNÜN PROGRAMI
Kayseri'deki (A) Grubu maçları ise Ürdün-Sırbistan, Avustralya-Almanya ve
Angola-Arjantin mücadelelerine sahne olacak

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7884
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Gül Erciyes'in zirvesinde
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Master Planı
çalışmalarını yerinde inceledi
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes
Master Planı çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin en
yüksek telesiyej noktası olan 3 bin 50 metredeki Sağsakallık tepesinde hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Öğle saatlerinde Erciyes Dağı'na çıkan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Erciyes Master
Planı hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından bilgi verildi.
Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirilmesinden sonra yerel sanatçı Ahmet Dündar, Abdullah
Gül'e hitaben bir Türk Sanat Müziği parçası seslendirdi. Ahmet Dündar'ın seslendirdiği
parça Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü şaşırttı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindekiler, daha sonra 3 bin 50 metrede
yükseklik ile Türkiye'nin en yüksek telesiyej noktası olarak bilinen Sağsakallık telesiyej
noktasına çıktı. Cumhurbaşkanı Gül burada basın mensuplarına yaptığı konuşmada,
"Dağın şekli çok güzel. Erciyes'in eteklerinde büyüdüğümüz için Erciyes'i kim görürse
onun heybetinden etkilenir. Artık Erciyes'ten faydalanma zamanı. Büyükşehir Belediye
Başkanı'nın girişimleriyle master planı hazırlandı. Son derece mutlu edici bir yatırım. Bir
kaç sene sonra burası çok daha farklı bir turizm merkezi olacak. Şimdi hayal ediyorum.
Bir kaç sene sonra buradaki tesisler tamamlandığında çok büyük bir cazibe merkezi
olacak. Bu şehrin çocukları için de ayrı bir heyecan verecektir."
Bir gazetecinin YÖK'ün KPSS ile ilgili yaptığı çalışma olup olmadığı yönündeki soruya ise
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bu konu hakkında çalışma yapılıyor" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes Dağı'nda 3 bin 50 metre yükseklikte bol bol hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7885
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Etnik gruplar ve cemaatler yoğunlaşacak
DSP Genel Başkanı Masum Türker, Kayseri'de referandumdan evet çıkarsa ne olacağını açıkladı
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DSP Genel Başkanı Masum Türker, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Türker,
burada yaptığı açıklamasında, referandumun rüşvet teklifi gibi olduğunu söyledi.
DSP Genel Başkanı Masum Türker, Kayseri Đl Teşkilatı ile birlikte Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Vekil Altınkaya, gazetecilerin sıkıntılarını dile getirdi.
Türkiye'de bazı maddeleri değiştirilen Anayasa teklifinin referanduma sunulacağını
söyleyen DSP Genel Başkanı Türker, çalışanlara toplu sözleşme hakkı getirildiğinin
söylendiğini belirterek, "Ancak memurların sendika kurma hakkı ortadan kaldırılıyor.
Başbakan'ın şuurunun altında bu yatıyor. Memurların statü değiştireceğini söylüyor. Bu
bağlamda yeni yapılan görüşmelerde memurlara teklif edilen ücret çok düşük. Memurları
yoksullaştırmak istiyorlar. Yapılan zam, Başbakan'ın şuur altını açıkça ortaya koyuyor.
Memurları geçim sıkıntısına itmek istiyor" dedi.
Anayasaların demokratik bir ortamda oluşturulması gerektiğini belirten Türker, şöyle
konuştu: "Anayasa değişikliğinde iktidar demokratik davranmadı. Şu an yapılan
değişikliklerin Evren Paşa zamanındaki Anayasa ile hiçbir farkı yok. Venedik Kriterleri'nde
'Anayasa değişiklikleri madde madde veya grup halinde halk oylamasıyla yapılır' diyor.
Ancak AK Parti hükümeti tamamını referanduma sokuyor. Bu ise halkın istediği ve
istemediği maddelerin bir arada oylanmasına neden olacak. Toplu halk oylaması da
rüşvet teklifi niteliğindedir"
Anayasa referandumda kabul edildiği takdirde dikta rejimine benzeyeceğini ileri süren
Masum Türker, sözlerine şöyle devam etti: "HSYK'nın yapısının değişmesi yargıyı
siyasallaştıracak. HSYK'nın fonksiyonu, tayinlerin nasıl yapılacağı ile ilgili değildir.
Tayinlerin kriterlerini Adalet Bakanlığı belirler. Yapılan değişiklik ile asıl hedef Yargıtay
üyeleridir. Türkiye'de ilk kez yargının içtihadı siyasallaştırılacak. Eğer Yargıtay'daki yapı
değişirse etnik gruplar ve cemaatler yoğunlaşacak. Yargıtay kendi
objektif yapısından uzaklaşacak."
Değişiklik ile Anayasa Mahkemesi'nin de yapısının değiştirileceğini söyleyen Türker, "AK
Parti'nin PKK ve BDP'ye verdiği taahhütler bunun içinde olabilir. Biz bunun için DSP olarak
referandumda 'Hayır' oyu kullanacağız" ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin genel af istenmesi konusundaki değerlendirmesini sorması üzerine
Masum Türker, şöyle konuştu: "Bu yanlış bir değerlendirmedir. Referandum sırasında af

konusunun gündeme getirilmesi çok doğru değil. Terörün bitmesini af ile değerlendirmek
çok doğru bir şey olmaz."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7886
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Kilise açan AKP'ye hayır !
MHP Đstanbul Milletvekili Meral Akşener Kayseri'de partisince verilen iftar yemeğinde konuştu
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Milliyetçi Hareket Partililer iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan eski Đçişleri
Bakanı MHP Đstanbul Milletvekili Meral Akşener, “Boz kurtlar pusu kurmaz, çakallar pusu
kurar” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Kocasinan Đlçe Başkanlığı iftar yemeği düzenlendi.
Düzenlenen yemeğe MHP Đstanbul Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Meral Akşener,
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, MHP Đlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Onur konuğu olarak katıldığı iftar yemeğinde konuşan Đçişleri eski Bakanı Meral Akşener,
boz kurların pusu kurmayacağını söyleyerek, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bize
hakaret olsun diye 'boz kurt' diyor. Biz de şerefle aldık, başımıza koyduk. Ama, sorarım
size, boz kurtlar pusu kurar mı? Sayın Recep Bey, pusuyu boz kurtlar değil, çakallar
kurar” şeklinde konuştu.
Kurtkayalar'ın daha son sözlerini söylemediğini belirten Milletvekili Akşener, “Zamanın
birinde bir savaş çıkar. Savaşta askerler, nehirden karşıya geçmek için birer birer ince bir
ipe tutunurlar. 30 tane asker el ele tutuşarak ipe sarılırlar. Geride kalan komutan bakar ki
ip kopacak, 30 asker ölecek, 15 asker ülkücü Kurtkaya'ya seslenir, 'çöz elini Kurtkaya'
der. Bunun üzerine Kurtkaya elini çözer ve 15 asker ölür ama 15 askerde kurtulur.
Kurtkaya, vatanın bekası için elini çözer. Şimdi ülkücü Kurtkayalar, daha son sözlerini
söylemedi. O Kurtkayalar şimdi ise, yine milletin bekası ve huzuru için 'hayır' diyecek”
ifadelerini kullandı.
12 Eylül'de birçok nedenden dolayı 'hayır' denilmesi gerektiğini belirten Akşener, “Habur
kapısından teröristleri bu ülkeye soktuğu ve sonrada onları serbest bıraktığı için 'hayır',
misyonerliği serbest bıraktığı için 'hayır', Orta Doğu Eş Başkanı sıfatını bırakmadığı için
'hayır', CHP, MHP ve PKK ruh 3'lüsü var dedi. Ama , görüldü ki, böyle bir 3'lü yokmuş.
PKK ve AKP ruh 2'lisi varmış. PKK ile masaya oturduğu için 'hayır', Akdamar kilisesini
ayine açtığı için 'hayır' denmesi gerekiyor” diye konuştu.
Dimdik ayakta durduklarını kaydeden MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, ise
konuşmasında şunları söyledi:
“AK Parti 8 yıldır başta. Bunları defterden sileceğiz. 12 Eylül'de sabah namazınıza
kalkacak, camiye gideceksiniz. Duanızı yaptıktan sonra millet için hayırlı olan 'hayır'ı
seçeceksiniz. Ülkücülerin onuruyla oynayanlara tokat atacağız. Okyanus ötesi olan
Amerika anayasasına 'hayır' diyeceğiz. Bizim sorunlarımıza çözüm getirmeyen anayasayı
istemiyoruz. Bu beş taş mıdır? Altı taç mıdır? Onları Kayseri'den silin.”

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7887
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Türkiye Zafer Bayramını kutluyor
Türkiye'yi 'bağımsız Türkiye' yapan büyük destanın 88. yıl dönümünü coşku içinde kutluyoruz
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Eylül 1921'de Sakarya savaşında düşmana büyük bir darbe indiren Türk ordusu bitirici
vuruşu yapmak için son hamlesini yapmak zorundaydı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları uzun uzun bunun planlarını yaptı.
Ancak kesin bir zafer için hazırlıkların eksiksiz yapılması gerekiyordu.
Hazırlık dönemi bir yıl sürdü.
Mustafa Kemal beklenen hücum emrini 26 Ağustos 1922 sabahı verdi.
Türk ordusunun büyük taarruzu 5 gün içinde kesin bir zaferle sonuçlandı.
30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda, düşman ordusunun büyük
kısmı dört taraftan sarılarak, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları
arasında bizzat idare ettiği savaşta tamamen yok edildi.
Evet Türk milleti tarihten silinmek istenen bir anda, Anadolu dört bir yandan
kuşatılmışken, bağımsızlık uğruna ölümü göze aldı.
Basınından sözde aydınına, geniş bir kesim, hangi ülkenin mandası olalım diye tartışırken,
bu vatanın gerçek sahipleri, içinde bulundukları tüm imkansızlıklara rağmen önce
bağımsızlık diyerek yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi verdi.
Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1922’deki bu büyük zaferin önemini şu sözlerle
tanımlıyordu.
“Genç Türkiye Cumhuriyetinin temelleri burada kuvvetlendirildi. Burada akan Türk
kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.
Türk milletinin tek bilek tek yürek olup işgal ordularını Anadolu’dan söküp attığı bu büyük
zaferin yıldönümü bir kez daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7888
Erişim Tarihi: 31.08.2010

Kayseri'yi su bastı
Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Caddesi üzerinde patlayan borudan akan su, adeta sele
neden oldu
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Kayseri'de patlayan su borusu mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintisi
nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Caddesi üzerinde patlayan borudan
akan su, adeta sele neden oldu. Su baskını nedeniyle sokağa giriş ve çıkışı kapatan
vatandaşlar, "Yaklaşık bir saattir su bu şekilde akıyor. Bizler de dükkanlarımızı su
basmaması için uğraşıyoruz" dediler.
Sokağı basan su nedeniyle esnaflar zor anlar yaşarken, çocuklar ise serinleme fırsatı
buldu. Kayseri'nin en işlek yerlerinden biri olan Osman Kavuncu Bulvarı'nda da trafik akışı
akan sular nedeniyle aksadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yetkililer tarafından
bölgenin suyu kesilerek, sızıntıya müdahale edildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7891
Erişim Tarihi: 31.08.2010

30 Ağustos anısına top atışı
Zafer Bayramı kapsamında Kayseri Kalesi'nde 21 pare Türk Bayraklı top atışı yapıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kayseri
Kalesi'nde 21 pare Türk Bayraklı top atışı yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye'nin birçok ilinde değişik etkinlikler çerçevesinde
kutlanmasının yanı sıra Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kale surlarından gök
yüzüne 21 pare Türk Bayraklı top atışı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kontrol Şefleri kontrolü altında havai fişek uzmanları tarafından 21
pare top gökyüzünü bayrakla donattı. Vatandaşların dikkatini çeken Türk Bayrakları, yere
düşene kadar gözlerden kaçmadı.

Top atışlarının ardından gökyüzünde ki bayrakların inişini takip eden vatandaşlar havada
yakaladıkları bayrakları iş yerlerinin önlerine astı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7892
Erişim Tarihi: 31.08.2010

%45 Evet, % 44 Hayır,% 11 Kararsız
Referanduma 13 gün kala yapılan son anketten çarpıcı bir sonuç çıktı
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A&G araştırma şirketi, referanduma sayılı günler kala 33 il ve
108 ilçede referamdum anketi yaptı.
Ankette 2 bin 405 seçmene Anayasa paketiyle ilgili tercihi soruldu. Ankete katılanların
yüzde 45,2’si 12 Eylül’de “evet” diyeceğini belirtti. Yüzde 44’lük bir seçmen kitlesi de
Anayasa paketine “hayır” dedi.
Ankette kararsızların oy oranı ise 10,8 olarak belirlendi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7893
Erişim Tarihi: 31.08.2010

ĐSO Đkinci 500 Listesinde 16 Kayserili Firma Yer Aldı 25.08.2010

Đstanbul Sanayi Odası'nın (ĐSO) her yıl yayınladığı "Türkiye'nin Đkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu" anketinin 2009 yılı sonuçları açıklandı. Geçen yıl Odamız üyesi 18
firmanın yer aldığı Türkiye'nin Đkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl 16
firma yer aldı. ERBOSAN Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kayseri sıralamasında
birinci olurken, Saray Halı A.Ş. ikinci, Ser Dayanıklı Tüketim Malları Đç ve Dış Tic.
San. Ltd. Şti. ise üçüncü sırada yer aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak, bu sıralamalara girmenin Kayserimiz ve firmalarımız açısından son
derece önemli olduğunu ancak şirketlerin hayatiyetlerini devam ettiriyor olmalarının
daha da önemli olduğunu söyledi.
Her şeye rağmen üretimin devam ediyor olmasının ülkemiz adına sevindirici bir
durum olduğunu açıklayan Başkan Boydak, “Kayseri’nin kendi klasmanındaki iller
arasında başarılı bir yerde olduğunu görmekteyiz. Gelecek yıl bu listelerdeki
firmalarımızın sayısının artmasını ve firmalarımızın kar ederek büyümelerini
bekliyoruz. Sıralamaya giren firmalarımızdaki emeği geçen tüm yetkililere
Kayserimiz adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

TÜRKĐYE’ NĐN ĐKĐNCĐ 500 BÜYÜK SANAYĐ KURULUŞU SIRALAMASINDA
YER ALAN KAYSERĐ FĐRMALARI
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2009
6
76
80
128
139
179
183
212
277
298
314
315
364
375
450
490

2008

212
340
233
372
116
166
410
417
346
325
272
173

Kuruluşlar
Üretimden Satışlar (TL)
ERBOSAN Erciyas Boru San ve Ticaret A.Ş.
97.481.473
Saray Halı A.Ş.
86.895.510
Ser Day.Tük.Mal. Đç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
86.288.853
Çetinkaya Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
80.045.547
Kilim Mobilya Kanepe Sanayi ve Ticaret A.Ş.
78.606.336
Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
72.982.932
Özkoyuncu Mad. Met. Đnş. San. ve Tic.A.Ş.
72.749.915
Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
69.798.006
Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti.
62.472.338
Kayseri Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
60.463.769
Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş.
58.875.614
Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
58.687.781
Metal Matris Sanayi ve Ticaret A.Ş.
53.914.303
Coreal Alüminyum Kablo San. ve Tic. A.Ş.
52.949.573
Dedeman Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
48.175.210
Beşler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
44.160.089

Kaynak: http://www.kayso.org.tr/b2b/haber/haberoku.php?haber_no=3101
Erişim Tarihi: 31.08.2010

