KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ TEMMUZ 2010
MYO'da büyük heyecan
ERÜ'nün en fazla öğrenci kapasitesine sahip okullarından olan Meslek
Yüksekokullarının öğrencileri mezun oldu
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Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) en fazla öğrenci kapasitesine sahip okullarından olan
Meslek Yüksekokullarının (MYO) öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.
Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen törene Kayseri MYO, Halil Bayraktar
Sağlık Hizmetleri MYO, Đzzet Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO, Mustafa Çıkrıkçıoğlu
MYO ve Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO'nun mezuniyet statüsündeki öğrencileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan ve töreni düzenleyen okul olan Kayseri MYO Müdürü Prof.
Dr. Cebrail Çiftlikli, mesleki bilgileri yerinde olan ve sorumluluk duygusuna sahip
öğrenciler yetiştirdiği için öğretim elemanlarına teşekkür etti. Çiftlikli, "Gelişmiş
ülkelerde mesleki eğitim oranının yüzde 70'i buluyor. Genç nüfusun bu denli fazla
olduğu ülkemizde ise bu oran yüzde 25'lerdedir. Bunu arttırmak için ise çalışmalar
yapılmaktadır" dedi.
ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Đbrahim Uzmay ise, "Bugün sizlere sadece bir anahtar
verildi ama unutmayın ki öğrenme bir ömür boyu sürecektir" şeklinde konuştu.
2009-2010 öğretim yılında ERÜ Meslek Yüksekokulları birincisi olan Kayseri MYO
öğrencisi Emine Ak konuşmasında büyük bir sevinç ve hüznü aynı anda yaşadığını
söyledi. Ak, "Ailemden bile daha fazla zaman geçirdiğim arkadaşlarımdan ayrılacak
olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Hayallerinizi ertelemeyin çünkü hayat geç kalanları affetmez" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 5 okul birincisi de mezuniyet kütüklerine isimlerinin olduğu
levhayı çaktı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7372
Erişim Tarihi: 02.07.2010

Zile kasabasına Çanakkale anıtı
Zileli mimar, kasabadan Çanakkale savaşlarına 40 kişi gidip 4 kişi dönen ecdadı için
'Çanakkale Anıtı' projesi hazırladı.
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Sultanahmet Cami, Süleymaniye Cami gibi 160 cami ve tarihi yapının restorasyonunu
yapan 87 yaşındaki Zileli mimar, kasabadan Çanakkale savaşlarına 40 kişi gidip 4
kişi dönen ecdadı için ‘Çanakkale Anıtı’ projesi hazırladı.
Kayseri’nin Develi ilçesi Zile kasabasında yaşayan 87 yaşındaki mimar Necati
Barshan bu güne kadar, Sultanahmet Cami, Süleymaniye Cami, Fatih Cami, Yavuz
Selim Cami, Selimiye Cami, Edirne Bedestenleri gibi 160 cami ve tarihi yapının
restorasyonunu yaptı.
Mimar Necati Barshan, amca zadesi General Feyzullah Barshan Paşa ve kasabadan
Çanakkale savaşlarına 40 kişi gidip 4 kişi dönen şanlı ecdadı ve Đstiklal harbi,
Romanya cephesi, Kafkas cephesi, Garp cephesi, Sarıkamış cephesi, Yemen
Cephesi şehit düşenlerle, gazi olarak hayatını kaybedenler yanı sıra esir olarak
Đngiltere’den Brezilyaya ve Birmanya ya gönderilen dedeleri adına kasabasına
Çanakkale anıtı projesi hazırladı. Mimar Barshan’ın bu günlerlerdeki tek beklentisi
ise, hazırladığı projeye destek verilmesi.
Öte yandan Mimar Barshan, evini müze haline getirerek Kültürel mirasa katkıda
bulunuyor. Barshan, ''Köyümde eskiden kullanılmış eşyalar. Dedem, babam, annem
ve onun annesi tarafından kullanılmış eşyaları muhafaza etmeye çalışıyorum. Boş
vakitlerimde de Osmanlı ve Türk alfabesindeki harflerin geometrik şekilleri ile yazılan
Kufi sanatına ile yazılmış eserlerden esinlenerek çalışmalar yapıyorum'' dedi.
Barshan, müze evinde tarihi sikkeler-kılıçlar yerel olarak kullanılan ev eşyaları para
koleksiyonları ile adeta bir müzeyi andırıyor.
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Develi'de akıllı saat dönemi
Sayaç okumaya ve borç yüzünden sayaç sökme işlemine son verecek olan akıllı saat
uygulamasını başladı
Kategori
: Đlçeler
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 35
Tarih
: 01 Temmuz 2010 11:57
Develi ilçe Belediyesi, su sayacı okuma işleminin ortadan kalkması, peşin ödeme ile
faturalandırma, bilgisayar ortamında kolayca istatistik hazırlama, borç yüzünden
sayaç sökme işlemine son verecek olan akıllı saat uygulamasını başlattı.
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Belediye Meclisi’nin 05.03.2010 tarih ve 17
sayılı kararı ile ilçede yeni su abone kaydı yaptırmak isteyen aboneler ile mevcut
abonelerden isteyenlerin talep etmeleri halinde, ön ödemeli akıllı su sayacı
kullanımına geçilmesi kararı alındığını söyledi.

Haziran ayı içerisinde 30 yeni abonenin akıllı su sayacı taktırdığını, uygulamaya
yoğun talep olduğunu belirten Özkan, bir haftada 250 üzerinde başvurunun sırada
beklediğini kaydetti.
Uygulama sayesinde çok yönlü tasarruf sağlanacağını söyleyen Özkan, ''Akıllı
sayaçlar, eksi 30 dereceye kadar çetin kış şartlarının yaşandığı ilçemizde soğuk hava
şartlarına dayanıklığı bakımından da önem arz etmektedir. Bu sayede kurumumuza
ve su abonelerimize büyük ekonomik fayda sağlayacağı, gecikme faizinin de ortadan
kalkacağı personel tasarrufu sağlayacağı ve vatandaşlarımızın israftan kaçınarak
bilinçli su tüketiminin yapılması hedeflenmektedir'' dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7374
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Adana yolu trafiğe kesildi
Zamantı Köprüsü&#8217;nde yol ve genişletme çalışmaları nedeniyle, Adana
yolunda ulaşımın servis yolundan sağlandığı bildirildi
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Zamantı Köprüsü’nde yol ve genişletme çalışmaları nedeniyle, Adana yolunda
ulaşımın servis yolundan sağlandığı bildirildi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, Develi Saimbeyli Adana il yolu üzerinde bulunan
Zamantı Köprüsü ve yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Çalışmaların
sorunsuz gerçekleştirilebilmesi ve sanat yapılarının gerçekleştirilmesi için Adana
yolunun trafiğe kesildiği bildirildi. Yetkililer, ulaşımın servis yolundan
gerçekleştirildiğini kaydetti.
Yol güzergahında bulunan vadilerin toprak dolgusu ve sanat yapıları ile Zamantı
Köprüsü’nün tamamlanması sonrasında yolun trafiğe açılacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7375
Erişim Tarihi: 02.07.2010

Minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
Kayseri'de zihinsel engellileri taşıyan servis minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada
yaralı sayısının 12 olduğu öğrenildi
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Kayseri'de zihinsel engellileri taşıyan servis minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada
yaralı sayısının 12 olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas Caddesi 30 Ağustos Caddesi kavşağında meydana
geldi. Zihinsel ve bedensel engellileri taşıyan Metin Y. idaresindeki 38 S 0418 plakalı
servis minibüsü, Osman A. yönetimindeki 38 AF 881 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada
olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 kişi tedavi altına
alındı.
Aralarında çocukların da bulunduğu zihinsel ve bedensel engelli yaralıların yakınları
hastaneye akın ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7376
Erişim Tarihi: 02.07.2010

1 AKP'liye 11 tane Yalova peşkeşi !
Yenimesaj Gazetesi yazarı M.Emin Koç, Mahmut Cabat'ın AKP Đl Başkanlığından
istifa ettirilmesini yazdı
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Ankara siyaseti hem kel, hem fodul… Hepsinde laf çok, lakin hiçbirinde çözüm yok,
icraat yok!
Terör, dağda–bayırda, köyde–kentte kol geziyor. Millet, canlarını veriyor…
Ankara’dakiler laf yarışı yapıyor, birbirleriyle dalaşıyorlar. Yarış, incir çekirdeğini
dolduracak mesele üstüne olsa, gam yemem:
Siz bana geleceksiniz… Hayır, sen bize geleceksin…

Kapışmanın temel ekseni bu!
Her gün al bayrağa sarılı onlarca evladımız musallaya getiriliyor beyler, onlarcası da
sırada nöbetini gözlüyor!
Devlet ve siyaset adamlığı bu mu?!
Başbakan R. T. Erdoğan, ben davetimi yaparım, gelen gelir, diyor ve ekliyor, bakalım
kimler gelecek!
Erdoğan, sanki terör meselesini, ülke meselelerini halletmiş gibi, halledecekmiş gibi
kimseye de minneti yok… Öyle konuşuyor; çözümü olan varsa, teklifi olan varsa
önümüze getirsin, dikkate alalım diyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan kendini Cumhurbaşkanı
koltuğunda mı sanıyor, diyor, bizi ziyaret etsin, bekliyoruz.
Erdoğan, ben Başbakanım ve şu anda yürütmenin başıyım, diyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Erdoğan değil, daveti Cumhurbaşkanı
yapsın, hepimizi bir araya getirsin, diyor, Erdoğan çağırırsa gitmem.
Oynamasını bilmeyen gelin, yerim dar dermiş. Çapalamayı bilmeyen gelin, sapı incir
ağacında kazma istermiş.
AKP, CHP ve MHP, böylesi gelinlerden… Yerleri dar. Sapı incir ağacından kazma
istiyorlar.
Çünkü hiçbirinin çözümü yok, milletin dertlerine dermanları yok… Kendi kellerine
dermanları yok!
Türkiye’yi bu “içi kof siyaset”ten kurtarmak şarttır.
Eski partimiz ne olursa olsun, vatanın, milletin ve devletin selameti için “somut proje
ve program eksenli” siyasete dümen kırmak zaruret… Türkiye’nin artık “projesiz ve
çözümsüz” klasik ve kronik politikalarla sürüklenme lüksü kalmadı çünkü.
Ancak o zaman, dağdakiler de dahil olmak üzere topyekun Türk milleti huzura
kavuşur, devlet ve millet meseleleri çözülür.
Bu bağlamda da hakkı teslim etmek gerekir ki, BTP’den başka, Prof. Dr. Haydar
Baş’tan gayrı çözümü, projesi ve modeli olan bir siyasi adres yoktur.
Hatta vakıa şu ki, iktidar ve muhalefet, BTP’nin beş–on yıl gerisinden geliyorlar.
Muhalefet, üç aşağı–beş yukarı, BTP’nin çözümlerini ve Prof. Dr. Baş’ın projelerini
ezberleyip kendilerininmiş gibi satıyorlar. AKP ise birçok temel meselede beş–on yıl
geçse bile BTP’nin teşhis, tespit ve çözümlerini idrak dahi edemiyor. Basiretleri
bağlanmış…
Đktidar ve muhalefetin bu vahim siyasi vaziyetlerinin en çarpıcı örneği, AKP
Kayseri Đl Başkanı’nın istifa ettirilmesi olsa gerek!
Biliyorsunuz, Prof. Dr. Baş, BTP’nin kuruluş yıllarından çok önce, Milli Ekonomi
Modeli’nin temel esaslarını kısım kısım anlattığı yıllardan beri, Türkiye’nin yer
altı kaynaklarına dikkat çekiyor, madenlerini anlatıyor, Hazine üstündeki

dilenciler gibiyiz ikazlarıyla halkımızı ayıktırmaya çalışıyor. Eko–Analiz canlı
yayınlarının başladığı bir yıldan bu tarafa bizzat Meltem TV başta olmak üzere
ulusal, bölgesel ve yerel birçok ekrandan zengin madenlerimizin değil 70
milyon, 700 milyonluk Türkiye’yi kıyamete kadar bakacağını, ancak bu
kaynakların bedava veya kelepir fiyatına peşkeş çekildiğini haykırıyor. 3
katrilyon dolarlık madenimiz var, bunları ecnebilere veriyorlar, o halde
vatanına, madenine ve zenginliğine sahip çık ey milletim, diyor Prof. Dr. Baş.
AKP hükümetinin söz konusu peşkeşte
edilmeyecek kadar ileri gittiğini anlatıyor.

önceki

iktidarlarla

mukayese

Nitekim cümle akrabalar, kimi bakan ve vekil yakınları, akrabaların başında
bulunduğu yabancı ortaklı şirketler, icazet ve koltuk sağlayan ecnebi lobilerinin
şirketleri, yandaşlar, tabanı kuvvetli kimi partililer, kimi il başkanları vs…
milletimizin madenlerine dadandılar, kaynaklarına çöreklenmiş malı götürüyor.
AKP, adeta milletin her şeyini haraç–mezat milletin elinden çıkartıyor.
Bir yıldan beri canlı yayınlarla devam edegelen Eko–Analiz programlarında işte
bu maden peşkeşinin somut adreslerini gösteriyor. Gümüşhanede’ki,
Tunceli’deki, Erzincan’daki, Elazığ’daki, Çayeli’ndeki, Artvin’deki, Ankara’daki,
Kayseri’deki, Gaziantep’teki… vs. peşkeşlerin kimlerle nasıl gerçekleştirildiğini
anlattı. Madenlerimize çöreklenmiş yabancı şirketlerin ve ecnebi ortaklı yerli
firmaların foyasını ortaya çıkardı. Eldorado Gold, Rio Tinto, Anatolia Minerals,
Koza Grubu, Çalık Grubuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Baş, bunları anlatırken muhalefet partileri, AKP ile Karagöz–Hacivat
oyunu oynuyorlardı.
Bir de ne görelim, nihayet bir Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu,
Prof. Dr. Baş’ın aylar öncesinden canlı yayında ikaz ettiği “Kayseri peşkeşi”ne
dair bir basın toplantısı yapıyor. AKP iktidarıyla, lastik bayiliğinden maden
tüccarlığına terfi eden AKP Kayseri Đl Başkanı Mahmut Cabat koltuğundan
oluyor.
Kulkuloğlu’nun verilerine göre, 2005’te maden işine giren AKP il Başkanı, aldığı
ruhsatla 4 bin 300 km2 alanı kapatıyor, yani Yalova ilinin 11 katı büyüklüğünde
bir sahayı kapatıyor, halen 117 ruhsatı var, gelir beyanı, KDV’si ve gideri ise
yok gibi!
AKP hükümeti, konuyu sümenaltı etmeye çalışıyor; MĐGEM’e para yatırın,
sahaların koordinatları verip sorun öğenin, diyorlar, yorgunu yokuşa
sürüyorlar.
Fakat Prof. Dr. Baş, maden konusunu her Eko–Analiz’de gündeme getiriyor.
Toplu iğne ile Kayseri’ye küçük bir müdahale yapılıyor, AKP Kayseri Đl Başkanı
istifa ettiriliyor; aman Allahım, ne iltihaplar akıyor! Türkiye, sadece Kayseri’den
ibaret değil, peşkeşler de sadece Kayseri ile sınırlı değil… Millet aç ve yokluk
içinde meteliğe kurşun atarken; korkarım Türkiye’nin her bir vilayeti böylesi
peşkeşlerle ma’lul, böylesi iltihaplara gebe!

Karagöz–Hacivat oyunu oynamak dışında bir mahareti bulunmayan ve Prof. Dr.
Baş’ın ikaz ettiği bin meseleden ancak birine aklı yetip ezberleyen bir muhalefet
ile, peşkeşi bir iktidar meselesi haline getiren onların karşısındaki AKP ile,
Türkiye iflah olmaz. Bu işlerin üstesinden gelecek projeye, programa, iradeye
ve kırata sahip tek parti, tek lider vardır; o da BTP’dir, Prof. Dr. Baş’tır.
KAYNAK:
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=10002895&tarih=2010-07-01
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Đsraille çok gizli buluşma !
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Đsrailli Bakanla esrarengiz buluşması

Kategori
: Ulusal Haber
Yorum Sayısı : 1
Okunma
: 57
Tarih
: 01 Temmuz 2010 13:29

Đsrail’in Gazze’ye insani yardım malzemesi götüren Türk gemisine saldırarak 9 türkü
katletmesi uzun süre gündemi meşgul etti.
Hükümet Đsrail’e hem tepki gösterdi hem de askeri ve mali anlaşmaların iptali
istemine olumsuz karşılık verdi.
Bu süreçte başbakan Erdoğan sert açıklamalarla Đsrail’i hedef alırken Başbakan
yardımcısı Bülent Arınç Đsraille ilişkilerin kesilmesi söz konusu değil şeklindeki
açıklamalarıyla dikkat çekti.
Hükümet Đsrail’e karşı tavrını yavaş yavaş yumuşatırken Başbakan Erdoğan G- 20
zirvesi için gittiği Kanada’da ABD Başkanı Barak Obamayla özel bir görüşme yaptı.
Bu görüşmede Đsrail-Türkiye ilişkileri detaylı olarak konuşulurken Erdoğan’ın ne
konuştunuz sorusuna ‘Bazı şeyler de bize kalsın' şeklinde bir cevap verdi.
OBAMA ĐSRAĐLLE LĐŞKĐLERĐ DÜZELTĐN DEDĐ !

Erdoğan’ın görüştüğümüz her şeyi açıklayamayız şeklinde sözleri dikkat çekerken bu
görüşmede iki ülke ilişkilerinin yeniden normalleştirilmesi kararının alındığı ifade
ediliyor. Kulis bilgilerine göre Obama Erdoğan’a ABD’nin bölgedeki iki müttefiki
arasında yaşanan kriz sürecinden rahatsız olduğu söyledi ve gerekli adımların
atılmasını istedi.
ZÜRĐH’TE GĐZLĐ BULUŞMA !
Amerikan Başkanının talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
gizlice özel bir uçakla Đsviçre’nin Zürih kentine gitti ve burada Đsrail Sanayi, Ticaret ve
Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer’le gizlice buluştu
GÖRÜŞME TALEBĐ TÜRKĐYE’DEN !
Gizli buluşma tam 2.5 saat sürdü.
Đsrail Başbakanlığı yaptığı açıklamada görüşmenin “gayri resmi” düzeyde olduğunu
ve görüşme talebinin Türkiye’den geldiğini duyurdu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7379
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Zekai Tunca Konservatuarı ziyaret etti
Ünlü Bestekar Zekai Tunca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarını ziyaret
ederek eğitim gören öğrencilerle sohbet etti
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Ünlü Bestekar Zekai Tunca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarını ziyaret
ederek eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.
Kayseri'ye bir program için gelen ünlü bestekar Tunca, sınıfları tek tek gezerek
öğretim görevlileri tarafından öğrencilere verilen dersleri takip etti. Ziyaret esnasında
öğrencilere müzik hakkında bilgiler veren Tunca, Müzik bir tedavi gibidir hem
dinleyeni hem de söyleyeni tedavi eder diyerek, "Söyleyene en iyi arkadaştır. Đnşallah
ileride hepinizi çok değerli müzisyenler olarak görmeyi umut ediyorum. Đyi bir
müzisyen olmanın yanında iyi bir insan, iyi vatandaş olmak çok önemlidir. Türk
müziği ile alakadar olmanız sizin özel bir dikkatinizin olduğunu gösterir. Müziğe erken
başlamak çok yerindedir. Şeçiminizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
Büyük projelere imza atarak Kayseri'yi bir adım öne geçiren ve sizlere bu imkanı
sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye sizler ve kendim adına
çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ayrıca Ünlü Bestekar Zekai Tunca ziyaret esnasında meşhur bestesi 'Gülü Susuz

Seni Aşksız Bırakmam' şarkısını seslendirerek eğitim gören öğrencilere küçük bir jest
yaptı.
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Mazlum-Der'den referandum açıklaması
Mazlum-Der Kayseri Şubesi,Anayasa Mahkemesi'nde ki referandum paketi davasına
müdahil olmak istiyor
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Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Anayasa Mahkemesi'nde referandum
paketi
için
açılan
davaya
müdahil
olmak
istediklerini
bildirdi.
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, valilik önünde yaptığı basın
açıklamasında "Anayasa Mahkemesindeki davaya müdahil olarak katılmak istiyoruz"
dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair
5982 sayılı Kanun'un tarihinde TBMM de halk oyuna sunulmak için resmi gazetede
yayınlandığını hatırlatan Ahmet Taş, "Yüksek Seçim Kurulu 12 Eylül 2010 tarihinde
konuyla ilgili kanunun halk oyuna sunulması için çalışma takvimini başlatmış
bulunmaktadır" diye konuştu.
Yüksek Mahkemenin şekil yönünden yaptığı bu aşamada, dava konusunda verilecek
kararın, bütün vatandaşları ve kurumları yakından ilgilendirdiğini söyleyen Ahmet
Taş, "Hukuka uygun verilecek kararın bireylerin ve toplumun yararına, aksi bir kararın
ise zararına sebebiyet vereceğinden yargılama aşamasında davaya müdahil olma
zarureti ortaya çıkmıştır" dedi.
Mazlum-Der Şube Başkanı Ahmet Taş, Valilik kanalıyla Anayasa Mahkemesi'ne
gönderdikleri dilekçede şu taleplerde bulunduklarını açıkladı:
"Görülmekte olan davaya katılma talebimizin kabulüne, Mahkeme üyesi Fulya
Kantarcıoğlu'nun açıkladığı görüşler tarafsız hareket edemeyeceğini gösteren
sebepler ve tarafsız hareket etmeyeceği görüntüsü dikkate alınarak davaya
bakmaktan çekinmesini, dava konusu 5982 sayılı kanun henüz yürürlüğe
girmediğinden, yürürlüğe girmeyen kanunun iptali yetkisi bulunmadığından dava

başvurusunun yedinde karar verilmesi, 'şekil denetimi' yönünden ise anayasanın 148.
maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
kanunun 21. maddelerinde aranan, 'teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedikle
görüşülmeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlı' incelemeyle bu
acıdan problemsiz olarak TBMM'de kabul edilen değişikliğin tespiti ile isteminin
reddine karar verilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7381
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FUTBOL TURNUVASININ ŞAMPĐYONU BOYTAŞ OLDU
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Herkes Đçin Futbol” organizasyonu kapsamında
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Firmalar Arası
Geleneksel Futbol Turnuvasının final maçında Boytaş, Kilim’i yenerek şampiyon oldu.
Final maçı öncesinde oynana üçüncülük maçında ise Yataş, Kcetaş’ı mağlup ederek
turnuvanın 3.’sü oldu.
Oynanan maçların ardından TFF Herkes Đçin Futbol Müdürü Serbülent Şengün, TFF
Futsal Plaj Futbolu Geliştirme Yönetmeni Sinancan Sözen, TFF Kayseri Bölge
Müdürü Vahdi Elbaşı, Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, iş adamları,
turnuvaya katılan takımların temsilcileri ve ödül alan takımların futbolcularının
katılımlarıyla kupa töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Turnuva Tertip
Komitesi Başkanı ve Kayseri OSB Denetleme Kurulu Üyesi Erdoğan Aaslan,
turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür ederek Kayseri OSB’nin amatör spora her
zaman destek vermeye devam edeceğini belirtti. OSB Yönetim Kurulu Ahmet
Hasyüncü de yaptığı konuşmada sporun önemine değinerek, düzenlenen turnuva ile
firmalar arasındaki diyalogu ve dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını ifade etti ve
centilmence
mücadele
eden
tüm
takımları
kutladı.
Konuşmaların ardından şampiyon olan Boytaş takımının şampiyonluk kupası OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü tarafından verildi. 2. olan Kilim Mobilya,
kupasını OSB Denetleme Kurulu Üyesi ve Boytaş Mobilya Yön. Kur. Bşk. Şükrü
Boydak’tan, 3. olan Yataş Takımı ise Kupasını TFF Herkes için Futbol Müdürü
Serbülent Şengün’den aldı.
-

KAYSERĐ’DE TRAFĐK KAZASI: 3 YARALI

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Dokuzdolambaç
mevkiinde T.I’nın kullandığı 38 PT 019 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini

kaybederek takla attığı öğrenildi. Kazada yaralanan T.I., E.Ş.I., ve Y.E.I.’nın tedavi
altına
alındığı
bildirildi.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
- KAÇAK SĐGARA OPERASYONU
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda, 21 karton sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde üzerinde Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, LB’nin sürücüsü olduğu
park halindeki tırda arama yaptığı öğrenildi.
Yapılan aramalar sonrasında tır içerisinde 21 karton sigara bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, L.B.’nin gözaltına alındığını, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
ÇAMAŞIR SUYU ĐÇEN BĐR KĐŞĐ ZEHĐRLENDĐ
Kayseri’de çamaşır suyu içen bir kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Mahallesi Dereli Sokak’ta E.S.’nin evlerindeki çamaşır
suyundan içerek zehirlendiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan E.S.’nin tedavisinin
sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7382
Erişim Tarihi: 02.07.2010

Ülkü Ocaklarından eğitim seferberliği
Kayseri Ülkü Ocakları Đl Başkanı Đsmail Ülger,Ülkü Ocakları olarak eğitim seferberliği
başlattıklarını bildirdi
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Kayseri Ülkü Ocakları Đl Başkanı Đsmail Ülger, yaptığı basın açıklamasında, Ülkü
Ocakları olarak eğitim seferberliği başlattıklarını bildirdi.
“Topluma eğitimli, milli şuurlu gençler yetiştirme adına kurulan ilim irfan yuvaları olan,
Türk milletinin geleceği ve bekası için her türlü mücadeleyi veren ve fedakarlığı
yapan Ülkü Ocakları olarak eğitim konusunda büyük bir projeye imza atmaya
hazırlanıyoruz” diyen Đsmail Ülger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin birçok ilindeki köylerimizde, olmayan okulların oluşturduğu eğitim zafiyeti
bilinen sosyal bir gerçektir. Ülkü Ocaklarının, bu manadaki sosyal zafiyeti, bir
nebzede olsa gidermek ve bu projeyi hayata geçirmek için yola çıkması, Türk milleti
için büyük bir kazanç olacaktır.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 'Gelecek okulla başlar' sloganı ile yola çıkarak
'Okulsuz Her Köye Bir Eğitim Konağı' projesini başlatmıştır. Ülkü Ocakları Genel
Başkanımız Sayın Harun Öztürk' ün söylediği gibi bu projede nihai hedefimiz, okulsuz
hiçbir köyün ya da yerleşim biriminin kalmamasıdır. Allah'ın izniyle bu hedefe
ulaşmak için Ülkü Ocakları olarak elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Bu proje ile
özellikle köydeki gençlerin eğitim öğretim imkanlarının artmasını temin etmek başlıca
amacımız. Köylerde yaşayan gençlerimiz yoksa bir eğitim imkanına kavuşması, varsa
da daha sağlıklı şartlarda eğitim-öğretim hayatını sürdürmesi amaçlarımız
arasındadır. Daha sonra da bu okullardan yetişecek olan nesillerin başta yetiştikleri
toplum olmak üzere milletimize ve devletimize faydalı bir fert olmalarını bekliyor, umut
ediyoruz.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 'Okulsuz her köye bir eğitim konağı'
projesinin anlamı ve amacı ortadadır. Şimdi sıra bu projeyi gerçekleştirme noktasında
maddi havuzu oluşturmaya gelmiştir. Maddi havuzu oluşturmak için manevi güç birliği
yapma zamanıdır. Bu proje kapsamında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Aksaray
ilinin Dikmen Köyü'nde ilkini başlattığı ve 9 bölgede yapılacak olan 'Oğuzata
ilköğretim Okulları eğitim konakları' projesi için Türkiye genelinde bağış kampanyası
başlatmıştır.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bu çerçevede tüm Ülkücüleri bu kampanyaya
katkı sağlamaya davet etmektedir. Her Ülkücü, eğitimli nesiller oluşturmak için
başlatılan bu kampanyayı bir gönül seferberliği olarak kabul etmeli ve bu konuda
duyarlı davranmalıdır. Yapılan her fedakarlık, Türk milletinin geleceğine yapılmış bir
yatırım olacaktır.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7383
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Çocuklarımı yanlışlıkla kaçırdılar !
Kaybolan çocukların annesinden dikkat çekici açıklama
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Geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2. günü kaybolan 2'si kardeş 3 çocuktan hala bir
haber alınamadı. Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin'in annesi Leyla Tekin, "Benim
çocuklarımı yanlışlıkla kaçırdılar" iddiasında bulundu.
Kayseri'de geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2. gününde şeker toplamak için
evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 2'si kardeş 3 çocuktan hala bir ses
çıkmadı. 293 gündür Türkiye'nin her yerinde aranan çocuklar hala bulunamadı.
Birçok şehirde görüldükleri iddia edilen asılsız telefon ve mektuplardan başka bir bilgi
gelmeyen çocukların aileleri endişeyle beklemeye devam ediyor.
Kaybolan çocuklardan Ahmet Tuna Tekin ve Dilruba Tekin'in annesi Leyla Tekin,
çocuklarının kaybolmasından bu yana 293 gün geçtiğini söyleyerek, "Aradan bu
kadar zaman geçti ama çocuklarımdan hala bir ses seda yok. Nerede nasıl oldukları
hakkında henüz bir bilgi gelmedi. Bu zamana kadar çok telefon ve mektup geldi. Ama
hiçbirinden bir sonuç çıkmadı. Hala sabırsızlıkla ve endişeyle gelecek bir haberi
bekliyorum. Umudumu kaybetmemeye çalışıyorum. Allah'tan hiç umudumu
kesmedim" diye konuştu.
"BENĐM ÇOCUKLARIM YANLIŞLIĞA KURBAN GĐTTĐ"
Çocuklarının bir yanlışlığa kurban gittiğini iddia eden Leyla Tekin, "Bayram günü o
kadar çocuk şeker toplamaya çıktı. Neden içlerinden sadece benim çocuklarım
kayboldu? O gün kaybolan başka bir çocuk olmadı. Bilerek önceden planlanarak
kaçırma işi bu. Çocukları kaybolan diğer ailede 2 kız, 1 erkek çocuğu var. Benim
çocuklarımı o çocuklar sanıp kaçırdılar. Neden hala çocuklarımı bana geri
göndermediler? Anlamadılar mı yanlış çocuklar olduğunu? Neyi bekliyorlar, ne
istiyorlar çocuklarımı bana göndermek için? Artık merhamet edin, acıyın bize.
Yalvarırım geri verin çocuklarımı. Bir anneye 293 gündür bu acıyı çektirmek hangi
vicdana sığar?" diye konuştu.
"ALLAH AŞKINA YANAN CĐĞERĐMĐN ATEŞĐNĐ SÖNDÜRÜN"
Leyla Tekin gün geçtikçe endişesinin arttığını söyleyerek, "Allah aşkına yanan
ciğerimin ateşini söndürün. Dayanamıyorum artık. Her gün kahroluyorum. Ne olur bir
haber gelsin. 293 gündür bu acıyı çekiyorum. Kolay değil bir annenin 2 evladından bu
kadar ayrı kalması" dedi.
Son 1 yıldır hiçbir özel günü kutlayamadıklarını belirten Leyla Tekin, "Çocuklarım
kaybolduğundan beri güzel bir günümüz yok. Ne Anneler Günü, ne Babalar Günü, ne
bayramın ne de herhangi bir günün bizim için bir özelliği kalmadı. Bütün günlerimi
çocuklarımdan gelecek bir haberi bekleyerek geçiriyorum. Geçtiğimiz günlerde okula
giden çocuklar karnelerini aldı. Aileleriyle birlikte sevinçle kutladılar. Ama bizde
sevinç yerine büyük bir acı vardı. Benim çocuklarım da olsaydı onlar da karnelerini
almış olacaktı. Biz de çocuklarımızla neşeyle kutluyacaktık. Ama olmadı, tüm
sevinçlerimiz gözümüzde kaldı. Çektiğim bu acılara razıyım. Yeter ki çocuklarım sağ
salim bulunsun" ifadelerini kaydetti.
"UMUDUMU KAYBETMEDĐM AMA YETER BU ÇEKTĐĞĐM ACI"
Her gün, 'Çocuklarınız bulundu' diye gelecek bir haberi beklediğini söyleyen acılı
anne Leyla Tekin, "Önemli bir durum olmadıkça evden dışarı çıkmıyorum. Her gün

gözüm kapıda, kulağım telefonda oluyor. Kim bir haber verecek diye bekliyorum.
Ama en ufak bir haber dahi yok. Gün geçtikce endişelerim ve korkum artmaya
başladı. Yine de Allah'tan umudumu kesmiyorum. Bu zamana kadar birçok telefon
geldi. 'Çocuğunuzu şurada gördük, filan ilde' gibi ama hiçbiri doğru çıkmadı.
Çocuklarımı elbette birileri görmüştür. Yalvarıyorum o insanlara, ne olur bir haber
edin" şeklinde konuştu.
Artık bu sessizliğe dayanamadığını bildiren acılı anne Leyla Tekin, "Herkese
yalvarıyorum. Hiç kimse benim çocuklarımı görmedi mi? Görenler vardır. Neden onlar
bir haber etmiyor? Onların da çocukları var. Onların başına böyle bir olay gelseydi
yine de böyle sessiz mi kalacaklardı? Lütfen biraz merhametli olun. Elinizi
vicdanınıza koyun. Görenler bana bir haber etsin. Bu kadar duyarsız olmayın" dedi.
"RAMAZAN BAYRAMI'NI YĐNE ÇOCUKLARIMLA KUTLAMAK ĐSTĐYORUM"
Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını belirten Leyla Tekin, "Ramazan Bayramı
yaklaşıyor. Bayrama kadar çocuklarım bulunsun. Ramazan Bayramı'nda kayboldular.
Ramazan Bayramı'nda da bana geri verilsinler. Bana en güzel bayram hediyesi
çocuklarım olur. Neredeyse bir yıl olacak çocuklarımı görmeyeli, onlardan bir haber
almayalı. Đnşallah o zamana kadar bulunur yavrularım. Eğer olmadı kayboldukları gün
bulunsun. Bana en güzel bayram hediyesi verilsin. Yine eskisi gibi bayramı
çocuklarımla beraber kutluyayım. Tüm halka ve yetkililere sesleniyorum. Ne olur biraz
daha ilgili olun. En ufak bir haber olursa bana bildirin. Sabırsızlıkla sizden gelecek
güzel haberleri bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7384
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El uzatma vakti geldi !
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç:Özbekistan'a sığınan mülteci
kardeşlerimize el uzatma vakti geldi
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Türk Kızılay'ı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç yaptığı yazılı basın
açıklamasında "Özbekistan'a sığınan mülteci kardeşlerimize el uzatma vakti
gelmiştir" dedi. Diyanet Đşleri Bakanlığı ve Türk Kızılay'ı, kardeş çatışmaları nedeniyle

açlık ve sefaletin pençesindeki yüz binlerce insana el uzatıyor. Çatışmalar nedeniyle
komşu ülke Özbekistan'a on binlerce mülteci sığındığını söyleyen Türk Kızılayı
Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, "On binlerce insan yerinden yurdundan
edilerek, sınırda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Türk Kızılay'ı yardım
delegeleri tarafından yapılan tespitlere göre, Özbekistan'a sığınan mültecilerin
barınma sorunları olmakla birlikte gıda, giysi, battaniye, temizlik malzemesi, bebek
maması ve mutfak seti gibi temel ihtiyaç malzemelerini bekliyorlar. Bu kapsamda
yarın camilerde Diyanet Đşleri Başkanlığı'nca hutbe okutturulacak ve bağış
toplanacaktır" diye konuştu. Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç,
"Đnsanlarımızın bu zor günlerinde kardeşlerimize her zaman olduğu gibi merhamet
elini uzatacaklarına eminiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7385
Erişim Tarihi: 02.07.2010
Ayağını ot makinesine kaptırdı
Sarız'ın Çörekdere köyünde tarlada çalışırken ayağını ot makinesine kaptıran Serpil
C hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de tarlada ayağını ot makinesine kaptıran genç kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız'ın Çörekdere köyünde tarlada çalışırken ayağını ot
makinesine kaptıran Serpil C.'nin (25) hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tarlaya babası
Đbrahim C. (58)' ye yardım etmek için çalışmaya giden Serpil C.'nin ot makinesine
ayağını kaptırdığı ve yakınları tarafından önce Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı
bildirildi. Đlk müdahalesi burada yapılan Serpil C.'nin ambulans ile Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi' ne ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırıldığı öğrenildi.
Yetkililer, SerpilC.'nin tedavisinin sürdürüldüğünü, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7386
Erişim Tarihi: 02.07.2010

Asansöre kolu sıkıştı
8 yaşındaki kız, itfaiye, polis ve 112 ekiplerinin çabaları sonucu kurtarılarak
hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de asansöre kolunu sıkıştıran 8 yaşındaki kız, itfaiye, polis ve 112 ekiplerinin
çabaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Belsin Selimiye Mahallesi Fatih Apartmanı'nda oturdukları
daireye çıkmaya çalışan Funda G. (8), asansöre kolunu sıkıştırdı. Đtfaiye, polis ve 112
ekiplerinin çalışmaları sonucunda kolu asansörden kurtarılan 8 yaşındaki Funda,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, küçük kızın durumunun
iyi olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7387
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Yağmur hazırlıksız yakaladı
Aniden bastıran yağmur yaz havasına alışan vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Kayseri'de aniden bastıran yağmur yaz havasına alışan vatandaşları hazırlıksız
yakaladı.
Güneşli ve sıcak bir gün geçiren Kayseri'de akşam saatlerinde aniden başlayan
yağmur iş çıkışında vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Birçok vatandaş çareyi apartman
altlarına saklanmakta ararken, hazırlıklı olanlarsa şemsiyeleri altında yağmurdan
korundu. Kayseri'nin bazı merkezlerinde ise su baskınları yaşandığı kaydedildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, yağmurlu havanın kentte
etkili olması beklenmiyor.
Yetkililer, hafta sonu Kayseri'de güneşli ve açık havanın olacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7388
Erişim Tarihi: 02.07.2010

Türkiye bu Başbakan'dan kurtulmalı
MHP lideri Bahçeli'nin, partilileri ile yaptığı toplantıda 'Türkiye bu Başbakan'dan
kurtulmalı' dediği öğrenildi
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Hafta sonu Kayseri'ye açılışlar için gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin,
partilileri ile yaptığı toplantıda “Türkiye bu Başbakan'dan kurtulmalı” dediği öğrenildi.
MHP il binasında partilileri ile yaptığı toplantı hakkında bilgiler veren MHP Basından
Sorumlu Đl Başkan Yardımcısı Murat Yibo, “Sohbet toplantısında partimizin
çalışmaları hakkında görüşmeler oldu. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli,
Kayseri'nin ülkücülerin yatağı olduğunu ve eski günlerine geri kavuşması gerektiğini
söyledi. Böylelikle MHP'nin tek başına iktidara gelebilmek için büyük bir adım atmış
olacağını bildirdi. Genel Başkanımız Türkiye'nin bu Başbakan'dan kurtulması
gerektiğini anlattı” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7432
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Halk otobüsü yayayı ezdi !
Kayseri'den trafik kazaları
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KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZASI: 1 ÖLÜ
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Đstasyon Caddesi
Vali Konağı önünde meydana gelen kazada, sürücü M.K.'nin kullandığı 38 AB 249
plakalı halk otobüsünün K.A.'ya çarptığı öğrenildi.
Kazada ağır yaralanan K.A.'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer otobüs sürücüsü M.K.'nın yakalanarak gözaltına alındığını ve soruşturmanın
sürdürüldüğünü bildirdi.
- TRAFĐK LAMBASINA ÇARPARAK DURABĐLDĐ
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil trafik lambasına çarparak
durabildi.
Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Fırat
Caddesi ile Ş.Miralay Nazımbey Caddesi Kavşağında meydana gelen kazada,
D.D.’nin kullandığı 38 UK 693 plakalı otomobilin, orta refüjde bulunan trafik
lambasına çarparak durabildiği öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili tahkikatın başlatıldığını bildirdi.
- ALKOLÜ ALDI DAMDAN DÜŞTÜ
Kayseri’de, alkol alan bir kişi evin damından düşerek ağır yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Đbrahimağa Mahallesinde
oturan M.R.Đ.’nin almış olduğu alkolün etkisiyle 2 katlı olan evlerinin damından
düştüğü
öğrenildi.
M.R.Đ.’nin ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
- ÇAMAŞIR SUYUNU ĐÇEN BĐR KĐŞĐ ZEHĐRLENDĐ
Kayseri’de çamaşır suyunu içen bir kişi zehirlendi.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tınaztepe Mahallesi
Beyazşehir Sitesinde, R.E.T.’nin banyoda bulunan çamaşır suyundan içerek
zehirlendiği öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan R.E.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildiren yetkililer,
olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7433
Erişim Tarihi: 09.07.2010

4 Milyon TL'ye su üstünde yürüme
Yıldız Yamula Baraj Gölü kıyısına göl üstüne yürüyüş yolu yapmaya başladıklarını
söyledi

Kategori
: Đlçeler
Yorum Sayısı : 1
Okunma
: 241
Tarih
: 06 Temmuz 2010 13:52

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü kıyısında yer alan
Kuşçu Mahallesi'nde göl üstüne yürüyüş yolu yapmaya başladıklarını söyledi.
Hazırladıkları çeşitli projelerle Kayseri için cazibe merkezleri oluşturmaya
çalıştıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Yamula Baraj Gölü kıyısında Kuşçu
Mahallesi'nde 4 milyon lira harcamayla sosyal tesis yapıyoruz. Yamula Barajı'nın
Kocasinan Belediyesi sınırları içinde 65 kilometre sahili var. Bu sahili vatandaşımızın
kullanımına sunacak hizmetler yapıyoruz. Kuşçu'da iki kara parçasını su üstüne
yapacağımız yürüyüş yolu ile birleştireceğiz. Kayserililer, derinliği 15 metreyi aşan su
üstünde yürüyerek gezip stres atacak” dedi.
Kuşçu-Çevril-Taşhan-Emmiler-Kemer-Dadağı ve Ebiç arasını deniz manzaralı
geçecek sahil yolu ve sosyal tesisle birlikte göl üstündeki yürüyüş yolunun da ilgi
odağı olacağının altı çizen Başkan Bekir Yıldız, “500 metre uzunluğunda 2 metre
genişliğinde, iki yanında 150 santimetre yüksekliğinde koruma bandı olacak yürüme
yolu yaklaşık 450 bin liraya mal olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal tesis
inşaatıyla birlikte yürüyüş yolu da tamamlanmış olacak” şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7434
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kayserili KAYBĐS'i merak ediyor
Kayseri'de yeni uygulamaya konulacak olan KAYBĐS projesinde bisikletlerin ilk 20
dakika bedava kullanılabileceği öğrenildi
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Kayseri’de yeni uygulamaya konulacak olan KAYBĐS projesinde bisikletlerin ilk 20
dakika bedava kullanılabileceği öğrenildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz
Tekinsoy, KAYBĐS adı verilen proje için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME)
tarafından bir karar alındığını ve şehrin çeşitli merkezlerinde bisiklet yolları
oluşturulduğunu bildirdi. KAYBĐS çerçevesinde getirilen bisikletlerin bu yollarda
kullanılacağını ve rahat ulaşım sağlayacağını söyleyen Kemalettin Cengiz Tekinsoy,
“Vatandaşlar bisikletleri nasıl kullanacaklarını çok merak ediyorlar. Temmuz ayı
içinde yaygınlaşmasını tahmin ettiğimiz uygulamada, bisikletleri kullanmak
isteyenlere Kart38 adı altında banka kartı gibi bir kart vereceğiz. Bu kart aynı
bankalarda olduğu gibi bir sözleşme ile vatandaşlara verilecek” dedi.
Bisikletlerin Kart38 sayesinde kullanılabileceğinin altını çizen Tekinsoy, “Şehrin çeşitli
merkezlerine bisikletler için park yerleri yaptık. Vatandaşlar, Kart38 ile aldıkları
bisikletleri ilk 20 dakika içinde ücretsiz kullanabilecek. Ancak ikinci 20 dakikada 50
kuruş, üçündü yirdi dakikada da 50 kuruşluk bir ücretlendirme olacak. Yani
bisikletlerin bir saatlik kullanım ücreti 1 TL olacak” diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz
Tekinsoy, uygulamanın Kayseri’deki ulaşımı zevkli ve rahat bir hale getirmesini
tahmin ettiklerini bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7435
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kayserispor ŞOTA ile nefes kesecek
Turkcell Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift
sürdürüyor
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Turkcell Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift
sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren teknik direktör Şota Arveladze,
çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve futbolcuların oldukça gayretli
çalıştıklarını söyledi. Kulüp ve takım olarak herkesin birbirine destek olduğunu
belirterek, "Herkes çok iyi çalışıyor. Bu durum beni lig öncesi heyecanlandırıyor.
Kulüp olarak ve takım olarak herkes birbirlerine yardım ediyor. Çift antrenman olduğu
zaman her şeye zaman kalıyor" diye konuştu. Takımın taktik ve fiziksel olarak iyi
olduğunu ancak Türkçesi'nin iyi olmadığı için fazla anlaşamadığını kaydeden Gürcü
teknik adam, "Türkçem çok iyi olmadığı için bazen ne istediğimi futbolculara
anlatamıyorum, ancak takım çok iyi ne yapmaları gerektiğini iyi biliyor" şeklinde
konuştu.
Transferler konusunda pek fazla konuşmayan Arveladze, Boyd transferi hakkında
ise şu bilgileri verdi:
"Transferler ile ilgili her gün yeni bir haber geliyor. Kampa gitmeden her şeyi
halletmek istiyorum. Boyd uzun bir tatilde ve gelip gelmeyeceği konusunda da
kararsız kaldı. Gelince de buradan bir yere gidemez. kendisi ile ilgili son haberi de
alamadık"
Boyd transferinin gerçekleşmemesi halinde iki yeni futbolcu ile irtibata geçeceklerini
dile getiren, Arveladze, "Şu anda bu transferle ilgili olarak isim vermek doğru olmaz"
dedi.
Çalışmaları günde çift idmanla sürdürdüklerini bildiren Şota Arveladze, "Çift idman
yapmamızın sebebi, futbolcuların birbirleri ile kaynaşmalarını ve birbirlerini
tanımalarını sağlamak. Biz bu antrenmanlarda önce futbolcuları çözeceğiz ondan
sonra taktik vereceğiz. Beraber takım olarak mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7436
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kayseri 34 dereceyi gördü
Son günlerde hava sıcaklığındaki aşırı artış insanları sıkıntıya sokuyor
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Kayseri' de son günlerde artan aşırı sıcaklık vatandaşlara sıkıntı
yaşatıyor.
Son günlerde hava sıcaklığındaki aşır artış insanları sıkıntıya sokuyor.
Bunaltıcı hava sıcaklıklarından dolayı vatandaşlar gölgelik alanları tercih
ediyor. Şehir merkezinde 34-35 dereceyi bulan sıcaklıktan dolayı
vatandaşlar serin alanlara akın ediyor.
Şehir merkezinde ve ilçelerinde aşırı sıcaklardan dolayı da birçok
yangınlarının çıktığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7439
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Đşte Kayserispor kombine bilet fiyatları
Kale arkası 200 TL, doğu ve batı tribünlerinin alt ve üst ücretinin ise 500 TL olduğu
açıklandı
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Kayserispor'un resmi internet sitesinde kombine bilet fiyatları açıklandı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kadir Has Stadyumu'nda kale
arkası alt ve üst kombine biletlerinin 200 TL, doğu ve batı tribünlerinin alt ve üst
ücretinin ise 500 TL olduğu açıklandı.
Bilet fiyatlarının da kredi kartına 3 veya 6 ay taksit yapıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7440
Erişim Tarihi: 09.07.2010

LPG'li otomobil alev aldı
Kayseri'de park halindeki LPG'li otomobilin sıcak hava nedeniyle alev alması
çevredeki vatandaşları korkuttu
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Kayseri'de park halindeki LPG'li otomobilin sıcak hava nedeniyle alev
alması çevredeki vatandaşları korkuttu.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan
otoparkta meydana geldi. Park halindeki 38 UP 058 plakalı otomobilin
sıcak hava nedeniyle motor kısmından yanmaya başladığı öğrenildi.
Çevrede bulunan bir vatandaşın kendi otomobilinden çıkardığı yangın
söndürücü ile söndürme çabası sonuçsuz kalınca itfaiye ekiplerine haber
verildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa
sürede söndürdü. Olay yeri inceleme ekiplerine haber verilirken, polis
olay ile ilgili tahkikata başladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7441
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Minibüs şarampole yuvarlandı
6 metrelik şarampole uçan minibüsteki 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı
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Kırşehir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 6 metrelik şarampole uçan
minibüsteki 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre şehir girişinde meydana gelen kazada, Đstanbul'dan Kayseri
istikametine seyir halinde olan Recep B. (55) idaresindeki 34 DL 3354 plakalı
minibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı öğrenildi.
Araçta bulunan Fatma B. (83), Hatice B. (45), Hayrettin B. (85), Seher B. (6), Kerime
K. (42) ve sürücü Racep B. (55) çeşitli yerlerinden yaralanarak ambulanslarla Kırşehir
Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7442
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kan donduran vahşet!
Hamile sokak köpeğinin karnı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi
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Kayseri'de hamile sokak köpeğinin karnı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Akıl
almaz bir vahşete maruz kalan sokak köpeği, parkın içinde yavruları ile birlikte ölüme
terk edildi.
Đnsanın kanını donduracak olay, Melikgazi ilçesi Nuri Has Mahallesi Nuri Has Parkı
içerisinde meydana geldi. Gece geç saatlerde polis ekiplerine gelen "bıçaklanma"
ihbarı üzerine Nuri Has Parkı'na çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis
ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından
park içerisinde karnı yarılarak yavruları dışarıya çıkarılıp ölüme terk edilen sokak
köpeği, polisleri şaşkına çevirdi. Durumu haber merkezine telsizle bildiren polis
ekipleri, olay yerine veteriner hekim gelmesini istedi. Ancak yapılan çağrılara Erciyes
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından bir karşılık verilmedi. Polis ekiplerinin
uğraşlarına rağmen, yavruları ile birlikte ölüme terk edilen sokak köpeğine müdahale
edecek bir veteriner bulunamadı.
Parkın içinde yavruları ile birlikte ölümü bekleyen köpeği gören vatandaşlar, "Eğer
zengin birinin köpeği olsaydı ambulans bile gelirdi" diyerek isyan etti.
Son çare olarak polis ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği parka belediye ekipleri
çağrıldı. Yaşam mücadelesi veren sokak köpeği hayatını kaybederken, yavrulardan
biri de annesi ile aynı kaderi paylaştı.
Vahşete tanık olan ve sokak köpeğini kurtarmaya çalışan polis ekiplerinden bazıları
gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, vatandaşlar da bu akıl almaz vahşeti
gerçekleştirenlere beddua yağdırdı.
Polis ekipleri tarafından insanın kanını donduran bu vahşeti gerçekleştirenlerin
bulunması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7443
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kız kaçırma sahnesini gerçek sandılar
'Gesi Bağları' isimli dizinin kız kaçırma sahnesini gerçek zanneden vatandaşlardan
polise telefon yağmuru
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Kayseri'de yeni sezon öncesi çekimlerine başlanan 'Gesi Bağları' isimli dizinin
fragmanındaki kız kaçırma sahnesini gerçek zanneden vatandaşlar, polis merkezini
telefon yağmuruna tuttu.

Yeni sezona etkili bir başlangıç yapacak olan 'Gesi Bağları' dizisinin fragman
çekimlerindeki kız kaçırma sahnesi, kurusıkı silahlar kullanılarak yapıldı. Çatışma
seslerini duyan vatandaşlar, çekimleri gerçek sanarak telefonla 155'i arayıp ihbarda
bulundu. Vatandaşların, "Bir kadın zorla alıkonuldu ve dövülüyor' ihbarı, polislerin
olay yerine toplanmasına neden oldu. Polis ekiplerinin neden geldiğini anlayamayan
dizi ekibi çekimlere bir süre ara verdi. Olayın dizi çekimi olduğunun anlaşılması
sonrasında hem vatandaşlar hem de polisler rahat bir nefes aldı. Gesi Bağları isimli
dizinin eylül ayında gösterime gireceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7444
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Belediye başkanı CHP'ye katıldı
Bünyan Đlçesine bağlı Yeni Süksün Beldesinin DSPli Belediye Başkanı Mustafa
Navruz CHP'ye katıldı
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından Cumhuriyet Halk
Partisi’ne başlayan katılımlar devam ediyor.
Bünyan Đlçesi’ne bağlı Yeni Süksün Beldesi’nin DSP’li Belediye Başkanı Mustafa
Navruz ve 5 Belediye Meclis Üyesi CHP’ye katıldı.
CHP Genel Merkezi’nde yapılan belediye başkanlarına toplantısı öncesinde Mustafa
Navruz’a CHP rozeti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takıldı.
Mustafa Navruz ile birlikte Yeni Süksün Belediyesi’nin DSP’li 5 belediye meclis üyesi
de partilerinden isitfa ederek, CHP’ye katıldılar.
Cumhuriyet Halk Partisi Đl Başkanı Enver Özdemir, Belediye Başkanı Mustafa
Navruz, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Akbaş, Mustafa Türk, Hüseyin Buğday,
Mehmet Geldi ve Kadir Serçe’nin partilerine katılmasından büyük bir memnuniyet
duyduklarını belirterek “ partimiz her geçen gün güçlenmeye ve iktidara doğru
yürümeye devam etmektedir. Üye başvurularındaki ciddi artışın yanı sıra belediye
başkanı, belediye meclis üyesi ve bazı partilerin ilçe yöneticilerinin partimize
katıldıklarını görüyoruz. Bu sürecin daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz ve
yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz”şeklinde konuştu.

Özvatan Đlçesi Küpeli Belediyesi’nin 3 MHP’li meclis üyesi
Yöneticileri de daha önce CHP’ye katılmışlardı.

ve Yeşilhisar DSP

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7448
Erişim Tarihi: 09.07.2010

AKP'ye sürpriz il başkanı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kayseri Đl Başkanlığına Ömer Dengiz atandı
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kayseri Đl Başkanlığına Ömer Dengiz atandı.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Mahmut Cabat'ın istifa etmesinin ardından Đl Başkanlığına
Kent Konseyi Başkanı Ömer Dengiz atandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
sözlü emri doğrultusunda getirilen Dengiz, henüz açıklamada bulunmadı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7449
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Erciyes'e tırmananların dikkatine
Kayseri Dağcılık Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz Dağ sporlarını sevenleri uyardı
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Kayseri Dağcılık Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz Dağ sporlarını sevenleri uyardı. Dağa
çıkmak için eğitimin şart olduğunu söyleyen Yılmaz, "Antrenörlük ehliyeti
olmayanlarla daha çıkmayın" uyarısında bulundu.
"DAĞCILIK EĞĐTĐM GEREKTĐREN BĐR SPORDUR"
Dağa çıkmak isteyenlerin bu işi dağcılık eğitimi almış insanlar eşliğinde yapması
gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Dağcılık eğitim gerektiren bir spordur. Bizim
insanlarımız 'ben dağa çıkarım' diyip peşlerine bir grup takıp dağa gidiyorlar. Bir
kazma bir krampon alıp dağa gidiyorlar. Bu eşyaları kullanmayı dahi bilmiyorlar. Dağa
çıkmadan önce eğitim şart. Dağa çıkacak insanlara rehberlik yapacak olan kişinin
eğitimi çok önemli. Bu işi biliyor olması gerekir" dedi.
"REHBERLĐK YAPACAK KĐŞĐ DAĞA ÇIKACAK KĐŞĐLERĐ ĐYĐ TANIMALI"
Dağa çıkmak isteyen gruba önderlik yapacak kişilerin o gruptaki insanları iyi tanıması
gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Rehber olan kişi gruptakileri iyi bilmeli. Daha önce
daha çıkmış mı öğrenmeli. Kişi kaç metre yüksekliğe kadar dayanır bunu görmeli.
Her insanın kapasitesi aynı değildir. Kimileri 2 bin metre yüksekliğe kadar çıkabilir,
kimileri 4 bin metreye kadar çıkabilir. Rehber olacak kişi bunu tahmin edebilmeli. Ben
çok kişi gördüm. Dağa çıkma esnasında başı dönen, midesi bulanan ve geçici olarak
hafızasını kaybeden. O yüzden rehberlik yapacak kişi bunları iyi düşünmeli.
Antrenörlük eğitimi almış insanlar bu gibi durumları hemen tahmin edebilir" şeklinde
konuştu.
"DAĞCILIK MALZEMELERĐNĐN KULLANIMI BĐLĐNMELĐ"
Dağa çıkarken malzeme seçiminin ve kullanımının önemli olduğunu belirten Yılmaz,
"Dağcılıkta kullanılan malzemeler iyi bilinmeli. Kramponlar ve kamalar iyi seçilmeli.
Dağa çıkan kişi, dağda yürürken kramponlarla nasıl basacağını bilmeli. Kazma
kullanmasını bilmeli dağa çıkacak olan biri, dağa çıkarken de suyunu, yiyeceğini,
tulumunu yani ne gerekiyorsa yanında götürmeli. Eksik bir şey olmamalı" dedi.
"ERCĐYES DAĞI ZOR AMA TEHLĐKELĐ DEĞĐL"
Erciyes Dağı'nın zor bir dağ olduğunu belirten Yılmaz, "Erciyes Dağı zor bir dağdır.
Çünkü, eğimi çok fazladır. Erciyes Dağı'nın eğimi Ağrı Dağı'nınkinden bile fazladır.
Ama tehlikeli bir dağ değil. Çığ oranı az olan bir dağdır. Pek çığ tehlikesi görülmez.
Özelliklede dağcılık eğitimi almış kişiler bunu iyi bilir. Çığ tehlikesi olursa bile nasıl
davranacağını bilir. Eğitim varsa tehlike yok denecek kadar azdır. Hatta iddia
ediyorum iyi eğitim almış kişilerin önderliğinde dağa çıkılırsa tehlike oranı yoktur
diyorum" diye ifade etti.
"TEHLĐKELĐ YERLERDE ĐP KULLANIYORUZ"

Tehlikeli yerlerde ip kullandıklarını söyleyen Yılmaz, "Eğer dağa çıkacak ekibimiz
acemi ve dağ riskli ise ip kullanıyoruz. Đp kurunca kişiler kendini güvende
hissediyorlar. Acemi olanları çok zor ikna ediyoruz. Đp olmadan çıkmak istemiyorlar.
Bizde onlara göre davranıyoruz. Onların hızına göre ayarlıyoruz kendimizi. 2 saatlik
bir dağa bile 4 saatte tırmandığımız oluyor. Hızımızı, en yavaş yürüyene göre
ayarlıyoruz. Önde giden antrenör en yavaş yürüyen kişiyi kendi arkasına alır ki geri
planda kalmasın" diye konuştu.
"TALĐHSĐZ BĐR KAZAYDI"
Gecenler de bir bayan arkadaşlarının düşerek bel kemiğini kırdığını belirten Yılmaz,
"Gruptaki insanlar bizle beraber değillerdi. 'Dağa çıkarken kendilerine yardım ister
misiniz?' diye sordum. Ama yardıma ihtiyaçları olmadığını söylediler. Biraz sonra
kazayı gördük. Bayanın öldüğünü bile düşündük. Koşarak yanlarına gittik. Hatta
ambulans helikopterini ben çağırdım. Ama korktuğumuz kadar kötü bir durum yoktu.
Bu kazanın nedeni ise başındaki antrenörlerin eğitimsiz olmasıydı" kaydetti.
"KIBRIS BARIŞ HAREKATI GÜNÜNDE ÇIKACAĞIZ"
Kıbrıs Barış Harekatı gününe özel daha tırmanacaklarını bildiren Yılmaz, "Bu
tırmanışı Hacılar Erciyes Spor düzenliyor. Yaklaşık 60 sporcu katılacak. 17-18
Temmuz tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7450
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Hamile köpek vahşetine kınama
Đnsanın kanını donduran vahşetin ardından, Veteriner Hekimleri Odası
Başkanlığı'ndan kınama geldi
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Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de insanın kanını donduran vahşetin ardından,
Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı'ndan kınama geldi.

Hamile köpeğin karnını kesip park içerisine bırakan kimliği belirsiz kişileri kınayan
Kayseri Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Zafer
Gönülalan, işlenen vahşet karşısında şok oldu.
Veteriner Hekimleri Odası binasında açıklama yapan Gönülalan, vahşete maruz
kalan köpeğin 'Terrier' cinsi bir köpek olduğunu, başka bir cins ile çiftleşmesinden
dolayı da hamile kaldığını belirterek, yapılan incelemeler neticesinde köpeğin sokak
köpeği olmadığını söyledi.
Gönülalan, akşam saatlerinde meydana gelen olay ile ilgili, hiçbir veteriner hekiminin
aranmadığını ifade ederek, aranan ancak gelmeyen veteriner hekim hakkında
şikayette bulunacağını belirtti.
Vatandaşlara seslenen Gönülalan, köpeği tanıyanların yada bilenlerin bir an önce
yetkililere haber vermesi gerektiğini söyledi.
Amerika'da yapılan araştırmalar neticesinde hayvan sevgisi taşımayan insanların suç
işlemeye daha yatkın olduğunu sözlerine ekleyen Gönülalan, "Đnsanlarımız,
çocuklarımıza kesinlikle hayvan sevgisi ve değerlerini kazandırmalıdır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7451
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Kayseri sporun merkezi olacak !
Đşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir
Belediyesi'ne ziyarette bulundu
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Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Đşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası
hakkında görüşmek üzere Đşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan ve yönetim
kurulu üyeleri Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın tarafından kabul
edilen heyette, Đşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Oktay Aktaş ve kurul
üyelerinin yanı sıra Avrupa Atletizm Şampiyonası Organizasyon Sorumlusu Ota

Panksy, Avrupa Atletizm Şampiyonası Teknik Sorumlusu Dieter Norf ile Kayseri
Đşitme Engelliler Spor Đl Temsilcisi Muharrem Aslan da hazır bulundu.
Federasyon Başkanı Oktay Aktaş, önümüzdeki yıl 10-16 Temmuz tarihleri arasında
düzenlenecek olan Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı Kayseri'de
gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek hem görüşmelerde bulunmak, hem de
atletizm spor tesislerini yerinde incelemek amacıyla beraberlerinde bulunan yabancı
federasyon
temsilcileriyle
birlikte
Kayseri'ye
geldiklerini
söyledi.
Heyette bulunan yabancı konuklar Kayseri'ye gelmeden önce çeşitli kaygıları ve
çekinceleri olduğunu, ancak buraya gelip gördükten sonra bütün endişelerinin
kaybolduğunu belirttiler.
Kayseri'yi Avrupa'nın pek çok tanınmış şehrinden daha ileri bir seviyede gördüklerinin
altını çizen Ota Panksy, "Şampiyonanın Kayseri'de oynanmasını burayı gördükten
sonra özellikle istiyoruz. Kayseri son derece modern, Avrupa'dakli tanınmış pek çok
şehirden de daha güzel bir şehir. Eğer tesislerde uygun olursa şampiyonanın burada
düzenlenmesi için hiç bir neden yok" şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da federasyon
üyelerini Kayseri'de görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Büyükşehir
Belediyesi olarak sporun gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu
amaçla son derece modern spor tesisleri inşa ederek hizmete sunduk. Đşitme
Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın Kayseri'de gerçekleştirilmesini bizler de
çok isteriz. Bu alanda üzerimiz düşen her türlü desteği yapmaya hazırız" dedi.
Heyet üyeleri daha sonra atletizm spor tesislerini incelemek üzere Büyükşehir
Belediyesi'nden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7452
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Üzerine balkon düştü !
Yüzünden ve bileklerinden yaralanan Đklime A. araba ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı
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Üzerine balkon düşen bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Köşektaş köyünde
meydana gelen olayda, bahçede çalıştıktan sonra evde dinlenmeye gelen Đklime
A.'nın üzerine balkon düştüğü öğrenildi. Yüzünden ve bileklerinden yaralanan Đklime
A. araba ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Đklime A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7453
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kayserispor güç depoluyor !
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor
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Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.
Çalışmalarına devam eden Sarı-Kırmızılı ekip, kondisyon çalışmalarını
tamamladıktan sonra, sabah saatlerinde spor aletleri ile çalışmalarını sürdürdü.
Günde çift idman yapan Kayserisporlu oyuncuların, antrenmanda birbirleriyle
şakalaşması dikkat çekti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7454
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Dinlemeler neden hep AKP döneminde ?
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Đktidarımız teknolojiyle barışık olduğu
için,teknolojik gelişme çok ileri seviyede oldu
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AKP'li Elitaş'tan ilginç 'dinleme' cevabı
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Dinlemeler neden hep sizin iktidarınızda
oluyor?" sorusuna, "Bizim iktidarımız teknolojiyle barışık olduğu için, teknolojik
gelişme çok ileri seviyede oldu” diye yanıt verdi.
Mustafa Elitaş, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi
Başkanı Haşim Kılıç'ın telefonla konuşmaktan korktuğu için kuryeyle haberleştiği
yönündeki haberin hatırlatılması üzerine Elitaş, “Đnternette de aynı şey var. Dünyanın
en büyük teknoloji şirketi kabul edilen Microsoft'a 'hacker'ların ne yaptığını
biliyorsunuz. Bunu demokrasi standardıyla alakalı değerlendirmemek lazım. Trafik
kazalarında insanlar hayatını kaybediyor. Onun için otomobili yasaklayalım mı?
Bununla ilgili gerekli önlemleri almamız şart” diye konuştu.
CEZALAR CAYDIRICI OLABĐLĐR
Đnsanların rahat bir şekilde birbirleriyle konuşmalarının sağlanması gerektiğini
vurgulayan Elitaş, dinleme faaliyetlerine yönelik getirilecek cezaların “caydırıcı”
olabileceğini söyledi. Bir gazetecinin, “Bunlar sizin iktidarınızda oluyor” sözlerine
Elitaş, “Bizim iktidarımız teknolojiyle barışık olduğu için, teknolojik gelişme çok ileri
seviyede oldu” yanıtını verdi.
“Referandum sizce Ak Parti açısından bir güven oylamasına dönüşür mü?” yolundaki
soruya Elitaş, “Referandum, vatandaşın Anayasa paketiyle ilgili görüşlerini ortaya
çıkaracak. Bazıları bu şekilde görüyorlar. Halkın oylarına müracaat etmeyi içine
sindiremeyenlerin ileri sürdükleri karşıt görüştür bu. Referanduma artık Türk milleti
alışmalı. Sınırlı düşünen siyasetçilerin artık zihinlerindeki örümcek ağlarını yırtmaları
gerekir” karşılığını verdi

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7455
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Yasakçılar ve hürriyetçiler tartılacak !
TBMM Başkanvekili ve AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'tan Anayasa
Referandumu değerlendirmesi
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, 12 Eylül'de
referanduma sunulacak olan anayasa değişikliği ile ilgili olarak, "Referandumda,
yasakçılar ve hürriyetçiler tartılacak" dedi.
Kayseri'de Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki caminin temel atma ve
bilgilendirme toplantısına katılan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Anayasa
Mahkemesi'nin anayasa değişikliği paketinde iptal ettiği maddeler konusunda
değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük bir çalışma örneği göstererek, sivil anayasa
değişikliğini hazırladığını bildiren Sadık Yakut, "Yapılan değişiklikler, tarihi bir gün
olan 12 Eylül'de halkımıza sunulacak" dedi. Referandumun yapılacağı 12 Eylül
tarihini 'Yol ayrımı' olarak nitelendiren Sadık Yakut, "Yapılacak olan referandumda,
12 Eylül hukukunun savunulması ya da kaldırılması oylanacak" diye konuştu.
Yeni anayasa paketinde kişilere temel hak ve hürriyetlerin getirildiğinin altını çizen
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, "Bu değişiklikler kabul edildiği zaman, kişilere
hürriyet getiren anayasa hukuku olacak. Ben, 12 Eylül tarihinde yeni anayasa
paketinin büyük bir çoğunlukla kabul edileceğini tahmin ediyorum" ifadelerinde
bulundu.
12 Eylül ihtilalinden sonra yapılan anayasanın değişen ve gelişen dünyaya göre
şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sadık Yakut, "Yeni paket, Anayasa
Mahkemesi ve HSYK`nın yeniden yapılandırılması, Meclis Başkanı, Genelkurmay
Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı`nın Yüce Divan'da
yargılanmaları, memurlara toplu sözleşme hakkı verilmesi gibi birçok yeni
düzenlemeyi içeriyor. Getirilecek olan temel hak ve hürriyetler ile Türk insanının
önünü açacak bir değişiklik olacak. Bu nedenle 12 Eylül tarihinde yasakçılarla
hürriyetçiler tartılacak" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin kısmen iptal ettiği maddeler konusunda ise Sadık Yakut,
"Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu iptal kararı pek de önemli değil. Biz yaptığımız
değişiklikleri, ilçe ilçe, köy köy dolaşarak halkımıza anlatacağız" değerlendirmesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7457
Erişim Tarihi: 09.07.2010

AKP'nin yeni Đl Başkanı tanıtıldı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Đl Başkanlığına atanan Ömer
Dengiz kamuoyuna tanıtıldı
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AK Parti Kayseri Đl Başkanlığına atanan Ömer Dengiz'in tanıtıldığı basın toplantısında
yeni anayasa paketi ile ilgili referandum konusunda değerlendirmelerde bulunan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Kısmi iptal olmasına karşın paketin
ana omurgası yerinde" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Đl Başkanlığına atanan Ömer
Dengiz; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Yaşar Karayel, Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı.
Basın açıklamasında Dengiz, 10 gün önce eski Đl Başkanı Mahmut Cabat'ın genel
merkez tarafından gelen talimatlar doğrultusunda istifa ettiğini belirterek, "8 Temmuz
Perşembe günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat atanmış
bulunuyorum. AK Parti kurulduğunu günden bugüne kadar rekor üzerine rekor
kırarak, en iyi şekilde hizmet vermiştir. Siyasal mesajımı da sizin aracılığınız ile
burada vermek istiyorum. Önümüzde reform niteliğinde anayasa değişiliklerinin
oylanacağı bir referandum süreci var.Bu süreçte il yönetimi olarak, çok çalışacağız.
Hem Ramazan Bayramı'nı hem de referandum bayramını kutlayacağız. Referandum
da Kayseri şehri en çok konuşulan il olacaktır. Çünkü Kayseri referandumda en çok
evet diyen isim olacaktır" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski il başkanı Mahmut Cabat'a
çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Ömer Dengiz'e görevinde başarılar diledi.
Bakan Yıldız, gazeteciler tarafından sorulan referandum ile ilgili sorulara yanıt
vererek, Kayseri'ye güvendiklerini ve en çok evet çıkacak tek şehir olduğunu söyledi.
Yıldız, "Şu ana kadar 5 tane önemli referanduma gidildi. Bu referandum da en az
diğerleri kadar önemli ve topluma yön verecek bir referandumdur. Toplumumuzu bir
üst kategoriye çıkaracak, daha özgürlükçü, daha demokratik ve daha katılımcı bir
yapıya büründürecek. TBMM Genel Kurulu'nda çıkan hali ile referandum
yapılmasada ana omurgası yerindedir. Bunun üzerinde halkımız tercihlerini
yapacaklar. Öncelikle Kayserililerin ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın sağ
duyusuna inanıyoruz. Referandumda da 'evet' diyeceklerine inanıyorum. Kayseri
referandumda Türkiye'de en fazla 'evet' diyen illerin arasında yer alacaktır. Bu
referandum çok önemli ve halkımızın en fazla katılımının olacağı referandum
olacaktır" şeklinde konuştu.
Daha sonra Bakan Yıldız, yeni atanan, Ömer Dengiz'e görevinde başarılar dileyerek,
AK Parti için çalışmalarında başarı diledi.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Kent Konseyi Başkanlığından istifa etme taraftarı
olduğunu ancak, diğer üyelerle görüşmediğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7458
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kaldırımdaki kadına çarpıp kaçtı !
Olay Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi

Kategori
: Asayiş
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 104
Tarih
: 10 Temmuz 2010 19:05

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana
geldi. Hastane önünde kaldırımda yürüyen Miyase G.'ye (56) kaldırıma çıkan bir
otomobil çarparak kaçtı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Miyase
G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Miyase G'ye çarpıp kaçan otomobil
sürücüsünün yakalandığı bildirildi.
Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7459
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Đntihar eden annesini kurtardı
9 yaşındaki çocuk bileklerini ve boğazını jiletle kesen annesini kurtardı

Kategori
: Sürmanşet
Yorum Sayısı : 2
Okunma
: 170
Tarih
: 10 Temmuz 2010 19:08

Kayseri'de, bileklerini ve boğazını jiletle keserek intihara kalkışan kadın, 9 yaşındaki
oğlunun ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, TOKĐ Demokrasi Mahallesi B-1-33 numaralı binanın 4.
katında meydana geldi. 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Nurşen Y., eşi ile tartıştıktan
sonra intihara kalkıştı. Epilepsi hastası olduğu iddia edilen Nurşen Y.'nin bileklerini ve
boğazını jiletle kestiğini 9 yaşındaki oğlu M.Y., 112 Acil Servis ekiplerini arayarak
yardım istedi.
Olay yerine gelen 112 ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında kurtarılan Nurşen
Y.'ye sakinleştirici iğne yapıldı. Nurşen Y. sedye ile binadan çıkarılarak Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Oturduğu eve yaklaşık 3 ay önce taşındığı öğrenilen Nurşen Y.'nin gece saatlerinde
eşi ile tartıştığı ileri sürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7460
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Köpek kavgası : 2 yaralı
Argıncık'ta köpek yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Meydana gelen olayda 2
kişi silahla yaralandı
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Kayseri'de köpek yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Meydana gelen olayda 2
kişi silahla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Argıncık Doğu Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda,
Uğur A. ile Şahin ve Hayri A. arasında köpek yüzünden kavga çıktığı öğrenildi.
Kavgada Uğur A.'nın açtığı ateş sonrasında Hayri A.'nın bacak ve karnından, Şahin
A.'nın ise bacağından yaralandığı bildirildi.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Uğur A.'nın da olayda
kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak soruşturmaya başladığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7461
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Elitaş'ın aracı kaza yaptı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın otomobili kaza
yaptı
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın otomobili kaza
yaptı.
Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ve beraberindeki partililerle birlikte bir markette giden Elitaş'ın market
önünde duran aracına, seyir halinde bulunan 42 JB 269 plakalı otomobil çarptı.
Kemeraltı Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazanın
ardından Elitaş'ın şoförü, olay yerine çağırdığı çekiciyle otomobili olay yerinden
çektirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7462
Erişim Tarihi: 09.07.2010

En yüksek evet Kayseri'den çıkacak !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan referandum tahmini
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,Kayseri'de gazeteciler tarafından
sorulan referandum ile ilgili sorulara yanıt vererek, Kayseri'ye güvendiklerini ve en
çok evet çıkacak tek şehir olduğunu söyledi. Yıldız, "Şu ana kadar 5 tane önemli
referanduma gidildi. Bu referandum da en az diğerleri kadar önemli ve topluma yön
verecek bir referandumdur. Toplumumuzu bir üst kategoriye çıkaracak, daha
özgürlükçü, daha demokratik ve daha katılımcı bir yapıya büründürecek. TBMM
Genel Kurulu'nda çıkan hali ile referandum yapılmasada ana omurgası yerindedir.
Bunun üzerinde halkımız tercihlerini yapacaklar. Öncelikle Kayserililerin ve tüm
Türkiye'deki vatandaşlarımızın sağ duyusuna inanıyoruz. Referandumda da 'evet'
diyeceklerine inanıyorum. Kayseri referandumda Türkiye'de en fazla 'evet' diyen
illerin arasında yer alacaktır. Bu referandum çok önemli ve halkımızın en fazla
katılımının olacağı referandum olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7463
Erişim Tarihi: 09.07.2010

AKP yargıyı ele geçirmeye çalışıyor !
YARSAV Başkanı Emine Ülkü Tarhan, referanduma giden anayasa değişikliği
paketini eleştirdi
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: 10 Temmuz 2010 19:21

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülkü Tarhan, referanduma
giden anayasa değişikliği paketini eleştirdi.
Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği 'Küçük Millet Meclisi'ne konuk olan Emine
Ülkü Tarhan, YARSAV'ın Türkiye'de yargının ilk sivil örgütü olduğunu söyledi. Tarhan
"YARSAV meşruiyetini adil olmaktan, adaletten alır. Biz kurulurken halka adaletin geç
ulaştığını, bazen de hiç ulaşmadığını gördük. YARSAV kurulur kurulmaz tüzüğün
değiştirilmesi gerektiğiyle ilgili valilikten resmi bir yazı geldi. Yargı bağımsızlığını
savunmamamız gerektiğiyle ilgili. Bizler gecenin bir yarısında adliyeden çıkıp
evlerimize giderken bizi takım elbiseli korumalar korumadı. Biz sabah elini sıktığımız,
keşfe birlikte gittiğimiz askerlerin cenazesini kaldırdık. Biz bir yıl içerisinde 3 bin 500
dosya incelerken Norveç'te bir yargıç 95 dosyaya bile zaman ayıramayacağını
söylüyordu" dedi.
Anayasa değişikliği paketini eleştiran Tarhan, "Bugün gelinen noktada yürütme
organı yasama organını da yanına alıp yargıyı zayıflatmak istiyor. Bizler Yüksek
Kurulun bağımsız bir yapısının olmasını istiyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmemesi gerekir. Barolar Birliği'nin
anayasadaki gerçek yerine gelmesini, yargının bağımsız işlemesini istiyoruz. Küçük
bir kız çocuğunu taciz eden kişi için 2 yıl sonra karar verileceğini açıklıyorlar. Yargı
alanında defalarca değişiklik yapıldı. Suçlu suçu işlediğiyle kaldı. Bu suçların
neredeyse üçte biri zaman aşımına uğradı" diye konuştu.
Değişikliğe göre, 22 kişilik idari kurulda 10 kişinin bakanlığa ait olduğunu ve bu
kişilerin HSYK içinde yargıç olduğunu hatırlatan Tarhan, "Bu kişilerin bakana hayır
demesi mümkün mü? Biz buna karşıyız. Ben parti ismi hiçbir zaman söylemedim. Bu
durumun demokratikleşmeyle hiçbir alakası yok. Bir siyasi parti yargıyı ele almaya
çalışıyorsa biz burada bir samimiyet olduğunu söyleyemeyiz. Bu samimiyetsizliktir"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7464
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Sarıgöl'de sabah sporu !
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, geleneksel Cumartesi sabah
sporuna Sarıgöl'de devam etti
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, geleneksel hale getirdiği Cumartesi
sabah sporuna bu hafta Hacılar Sarıgöl’de devam etti.
Sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın,
Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Hacılar Belediye
Başkanı Ahmet Herdem, KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan ve Avusturya Fahri
Konsolosu Mehmet Eğlenceoğlu ile birlikte Hacılar’da buluşan Başkan Mehmet
Özhaseki, Aksu Yaylası ve Sarıgöl bölgesine yürüyüş gerçekleştirdi.
Yayla’da çadır kuran vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Özhaseki ve
beraberindekilere, çadır sahibi külekte yoğurt ikram etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7465
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Saadet'te Erbakancılara tasviye !
Erbakan'ın yeşil listesi Numan Kurtulmuş'un beyaz listesine yenildi
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Saadet Partisi'nin 4. Olagan Kongresi'nde, tek aday olan Numan Kurtulmuş yeniden
genel başkanlığa seçildi.
Kongrede adeta liste savaşı yaşandı.
Genel başkanlık seçiminin yanı sıra genel idare kurulu ve yüksek disiplin kurulu
üyelikleri seçimleri yapılacağı kongrede iki liste çarpıştı.
Kongreye tek genel başkan adayı olarak giden Numan Kurtulmuş, Necmettin
Erbakan'ın desteklediği 'yeşil' listeden adaylığını çekti. Aynı listeden Kurtulmuş'un
yanı sıra toplam 43 kişi çekilme kararı aldı. Kurtulmuş, kendisinin desteklediği 'beyaz'
listedeki başkanlık adaylığının devam ettiğini açıklarken, bu listeden de 2 kişinin ismi
silindi.
Divan başkanı Teoman Rıza Güneri, iki listede de Numan Kurtulmuş'un genel başkan
adayı olduğunu, ancak Kurtulmuş'un yeşil listeden istifası ile hukuk açısından bir
sıkıntı oluştuğunu kaydetti.
Parti tüzüğünde böyle bir durumda ne yapılması gerektiğinin yazılı olmadığını belirten
Güneri, Divan olarak iki listeyi de seçim kuruluna vermek zorunda olduklarını söyledi.
'BEYAZ' LĐSTE KAZANDI
Bu gelişmelerin ardından yapılan seçimlerde, kayıtlı bin 250 delegeden 634'ü oy
kullandı. Bu oylardan 571'i geçerli sayılırken, 63'ü geçersiz sayıldı. Numan
Kurtulmuş'un beyaz listesi 490 oy alarak, seçimi kazandı. Ancak Kurtulmuş, genel
başkanlık için gereken salt çoğunluk oyuna ulaşamadı.
Bu nedenle kongrede genel başkanlık için ikinci tur oylamaya geçildi. Bu turda da salt
çoğunluk sağlanamazken, 3. turda 310 oy alan Kurtulmuş yeniden genel başkan
oldu.
'YEŞĐL'CĐLER KÜRSÜDE
Kongrede gerginlikler de yaşandı. 'Yeşil' listeyi destekleyen delegelerle 'beyaz' listeyi
destekleyenler arasında tartışma çıktı. Bunun sonrasında 'yeşil' listenin taraftarları
kürsüyü işgal etti. Gruba çevik kuvvet müdahale etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7467
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Altınoluk Kapalı Semt Pazarı açıldı
Melikgazi Altınoluk Mahallesinde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazar Yeri
düzenlenen törenle hizmete açıldı
Kategori
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Melikgazi Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesinde yapımı tamamlanan Kapalı
Semt Pazar Yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı
Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Taner Yıldız. TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut,
Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karaevli, Kayseri
Valisi Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đl Emniyet
Müdürü Cuma Ali Aydın, Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim, Kocasinan Belediye
Başkanı Bekir Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Đncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol, KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Sadi Köylü, Belediye Daire Başkanları,
Belediye Müdürleri, Mahalle Muhtarları ile mahalleli açılışa iştirak ettiler.
Mahalle Halkının isteği üzerine yapımı gerçekleştirilen Semt Pazar Yerinin çok amaçlı
olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Bu semt Pazar yeri haftanın bir günü
pazaryeri olarak hizmet verecek olup, diğer günler üstü kapalı basketbol sahası, semt
otoparkı ve kurban bayramlarında kurban kesim yeri olarak hizmet verecektir. Planlı
gelişimin bir örneği olarak sosyal ve kamusal yapılara önem veriyoruz. Bu Pazaryeri
ile ayrıca 135 esnaf için iş imkânı sağlanmıştır “ dedi.
AK Parti Grup Başkanı Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş Semt Pazaryerinin
hayırlı olması temennisinde bulunarak “ Kayseri Belediyeciliği 15 yılda çok hizmetler
verdi. Bu hizmet ve yatırımlar örnek teşkil ediyor. Belediye yatırım ve hizmetleri
Kayseri'de hizmet anlayışının çıtasını yükselttiği gibi bireylerin yaşama alanlarında
moren ve sağlıklı hale getirmiştir “ dedi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, eski tozlu topraklı pazar yerlerin
yerine şimdi böyle üstü kapalı her türlü alt yapısı olan ve çok amaçlı yapılan
Pazaryerleri ile belediyelerin mahalleliye gösterdiği önemin bir ifadesi olduğunu
söyledi.
Açılış sonrası pazaryeri gezen protokol daha sonra semt halkı ile sohbet etti. Açılış
töreni sonra mahalle çocuklarına ise hazır dondurma ikramında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7468
Erişim Tarihi: 09.07.2010

Kilo vermek isteyenlerin yeni gözdesi
Kilo vermek isteyenlerin yeni gözdesinin 'Muhteşem Beşli' olarak adlandırılan bitkisel
çay olduğu bildirildi
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Kilo vermek isteyenlerin yeni gözdesinin ‘Muhteşem Beşli’ olarak adlandırılan bitkisel
çay olduğu bildirildi.
Kayseri’de bitkisel ilaç satan aktarlardan, son zamanlarda kilo vermek isteyen bay ve
bayanların muhteşem beşli olarak adlandırılan bitkisel çayın talep edildiği öğrenildi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilo problemlerinden kurtulmak isteyenlerin bitkisel
çaylara yöneldiği kaydedildi.
Çeşitli bitkiler kullanarak zayıflamaya çalışan insanların, mate, funda, yeşil çay, kekik
ve biberiye bitkilerinin karışımından oluşan muhteşem beşli isimli çaya büyük ilgi
gösterdiklerini bildiren aktar Ahmet Karapınar, "Son zamanlarda kilo vermek isteyen
kişiler muhteşem beşliye yoğun ilgi gösteriyor. Bilhassa da bayanların talebi çok
fazla. Özellikle 25- 45 yaşları arası kilo vermek isteyen insanlar muhteşem beşliyi
alıyor. Günde en az 10 adet satıyoruz" dedi.
Karapınar, muhteşem beşlinin içinde oluşturan bitkilerin faydalarını şöyle sıraladı:
Mate yaprağı, obezite tedavisinde kullanılan mate çayı, yağ emilimini engelleyerek
vücuttan su atımını kolaylaştırıyor. Her yaşta insanın rahatça kullanabileceği bitki,
iştahı kapatarak zayıflamaya yardımcı oluyor.
Yeşil çay, son yıllarda kullanımı bir hayli artan yeşil çay, vücutta biriken toksinleri
atarak sindirimi kolaylaştırıyor.
Funda yaprağı, iyi bir böbrek çalıştırıcı ve idrar sökücü olan yaprak, bu özelliğiyle
zayıflamaya yardımcı oluyor.
Biberiye, yağ eritici ve hazım kolaylaştırıcı bu bitki, vücutta biriken toksinleri atarak
ideal bir kiloya kavuşmanızı sağlıyor.
Kekik, halk arasında yaygın olarak kullanılan kekik, sindirimi kolaylaştırarak vücuttaki
fazla suyu atarak kilo vermenizi sağlıyor.
Muhteşem beşliyi kullananların ayda 2 ile 7 kilo arasında kilo verildiğini ifade eden
Karapınar, " Muhteşem beşli ile ayda en az 2 en çok 7 kilo veriliyor. Muhteşem beşli
iştah kapatıcı değildir. Sadece karın kaslarındaki yağları eritiyor. Hiçbir yan etkisi yok.
En çok sattığımız bitki. Bu zamana kadar kimseden bir şikayet gelmedi" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7469
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Tarihi vadide doğa yürüyüşü
Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri bu kez, Tavlusun-Talas Derevenk
arasındaki vadide
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Kayseri’de yaptıkları kar ve buzlu su banyosunun yanı sıra, doğa yürüyüşleri ile
dikkat çeken Herkes Đçin Spor (HĐS) Federasyonuna bağlı Erciyes Kar Kaplanları
Spor Kulübü üyeleri bu kez, Tavlusun-Talas Derevenk arasındaki vadide kültürel
doğa gezisi gerçekleştirdi.
Hafta sonu yine Seyyid Burhanettin Türbesi otoparkında buluşan HĐS Federasyonu
Kayseri il temsilcisi Davut Güleç, yardımcıları Rifat Postacı, Osman Doğan ve Erciyes
Kar Kaplanları Spor kulübü üyeleri, daha sonra Tavlusun’daki yürüyüş parkuruna gitti.
Burada, yürüyüş lideri terzi Salih Bozbıyık’ın nezaretinde Talas Derevenk vadisine
kadar yürüdüler. Yaklaşık 4 saat süren bu etkinlik sırasında, kulüp üyeleri bölgedeki
tarihi ve doğal güzellik merkezlerini bir kez daha görme imkanı buldu.
HĐS Federasyonu Kayseri il Temsilcisi Davut Güleç, HĐS ve Erciyes Kar Kaplanlarının
her birinin ‘Gönüllü kültür ve turizm elçisi’ olduklarına dikkat çekerek, bu yılsonuna
kadar programlarının daha çok kültürel doğa yürüyüşü şeklinde olduğunu tekrarladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7470
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Çocuklar Başbakan sandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,vefat eden akrabasının cenaze
namazına katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün akşam saatlerinde vefat eden
akrabasının cenaze namazına katıldı. Camide namaz kılan Bakan Yıldız'ı, çocuklar
Başbakan sandı.
Hafta sonunu annesi ve babası ile bağ evinde geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, vefat eden akrabası Mustafa Lök'ün cenaze törenine katıldı..
Cami'ye namaz kılmak için giren Bakan Yıldız'ı kapıda çocuklardan oluşan bir grup
karşıladı. Namaz kılan Bakan Yıldız'ı çocuklar, Başbakan sanıp heyecana kapıldı.
Cenaze namazının ardından Bakan Yıldız, Kayseri'nin Talas Đlçesinde bulunan
Osmanlı Evini ziyaret ederek kısa bir süre konakladıktan sonra Ankara'ya gitmek için
yola çıktı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7471
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Türk liderler Emperyalizmin oyuncağı !
Çavuşoğlulları:Bu kadar Türk var ama hala bir Türk Birliği kurulamadı. Türk Birliğinin
kurulmasını Amerika ve Đsrail istemiyor
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Türk Eğitim-Sen, "Dilde, fikirde, işte birlik" toplantısında tüm Türkleri birlik olmaya
çağırdı.
Kamu-Sen Kayseri Đl Temsilcisi Adem Çavuşoğulları, "Amerika ve Đsrail Türk
Birliği'nin oluşmasını istemiyorlar" dedi.
Türk Eğitim-Sen'in düzenlediği " Dilde, fikirde, işte birlik" toplantısında konuşan
Çavuşoğulları, "Türk Milleti son 100 yılda dünya coğrafyasında birçok zulüm ve
işkenceye maruz kalmıştır. Türk Birliği adına hiçbir şey yapılmamıştır. Müslüman
Türklerin olduğu yerlerde sürekli kargaşa çıkartıp, o insanları birbirine düşürerek
oralarda kendi hükümlerini sürüyorlar. Dünyada ki tüm Türklerin yaşadığı yerler her
yönde elverişli yerlerdir. Özellikle de yer altı kaynakları bakımından çok elverişli
yerlerdir. Diğer devletler bu zenginlikleri ele geçirmek istiyor. O yüzden bu işkence ve
zulümleri yapıyorlar" diye konuştu.
Dünyada milyonlarca Türk olduğunu belirten Çavuşoğulları, "Bu kadar Türk var ama
hala bir Türk Birliği kurulamadı. Türk Birliğinin kurulmasını Amerika ve Đsrail istemiyor.

Geçenlerde Özbekistan'da bazı olaylar yaşandı. Bizlerin hemen oraya elimizi
uzatmamız gerekiyordu. Ama hükümet bunu yapmadı. Sivil örgütlerin bu gibi
tepkilerinden sonra oraya yardım gönderildi" dedi.
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 nolu şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, " Doğu Türkistan'da
milyonlarca insan Çin zulmü altında. Afganistan'da, Karabağ'da, Suriye'de ve
dünyanın birçok yerinde Türkler zulüm ve işkence görüyorlar. Türk dünyası
emperyalizmin at oynattığı coğrafya da, Türk dünyasının yöneticileri emperyalizmin
oyuncağı olmuşken, 1991 yılında açılan Türk Birliği'nde en ufak bir ilerleme
olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin açılım adı altında birlik ve beraberliği tehlikeye
sokulurken bu duruma Türk Milleti'nin evlatları sessiz kalmamalıdır" ifadelerini
kullandı.
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrenci Temsilcisi Marat Gaipov,"
Kırgızistan'da olan olayları şiddetle kınıyoruz. Aynı senaryo 1991 yılında da
yaşanmıştı. Yıllarca da yaşanmaktadır. Kişiler değişiyor ama senaryo hiç değişmiyor.
Orta Asya'da Azerbaycan hariç diğer Türk devletlerinin birbirleriyle ilişkileri iyi değil.
Türk- Azeri ilişkilerine imreniyoruz. Tüm Türk devletleri de aynı şekilde ilişki içerisinde
olmalıdır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7472
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Zirveye Şeker ambargosu
Kayseri Şekerspor Okçuluk Takımı sporcuları, Okçuluk Türkiye Kupası
Şampiyonasına adeta damga vurdu

Kategori
: Spor
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 27
Tarih
: 12 Temmuz 2010 13:43

Kayseri Şekerspor Okçuluk Takımı sporcuları, Okçuluk Türkiye
Şampiyonası’na adeta damga vurdu. Sporcular şampiyonadan,
Şampiyonluğu, Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü ile döndüler.

Kupası
Türkiye

30 Haziran 4 Temmuz 2010 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılan Okçuluk Türkiye
Kupası Şampiyonası’na katılan Kayseri Şekersporlu Okçular, Kayseri’ye madalyalar
ile döndü. Türkiye Kupası’nı Gençler’de Türkiye Şampiyonu olan Demir Elmaağaçlı
kaldırırken, Büyük Bayanlar’da Sevinç Kuzu Türkiye ikincisi, yine Büyük Bayanlar’da
Ummehan Dursun ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Erkek Takım sporcuları şöyle; Demir
Elmaağaçlı, Kaan Akgün, Oğuzhan Kayaalp ve Salih Balaban. Türkiye ikincisi olan
Büyük Bayan Takımı ise Sevinç Kuzu, Sinem Şahin, Gökçen Tekeli ve Ummehan
Dursun’dan oluşuyor.
- TÜRKĐYE'YĐ AVRUPA'DA ŞEKERSPORLU GENÇ AHMET TEMSĐL EDECEK
Türkiye Okçuluk Federasyonun 2010 yılı faaliyet programında yer alan ve 13-17
Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart şehrinde yapılacak Okçuluk Gençler
Avrupa Şampiyonası'na Kayseri Şekerspor'dan Ahmet Kaan Akgün katılacak.
Kulüp ve Okçuluk Mili Takim Antrenörü Đzzet Tekeli, bu şampiyonaya katılabilmek için
büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek şöyle konuştu:
“Ahmet Kaan Akgün ile yaklaşık 2 haftadır yoğun bir kamp ve hazırlık dönemi
geçirdik. Bu süreç içersinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken, kondüsyon,
motivasyon ve atış antrenmanı üzerine yoğunlaşarak çalışmalarımızı sürdürdük.
Antrenman sureci boyunca programımız doğrultusunda ortaya çıkan puanlarla
sporcumuzun bu yarışmada üst sıralarda yer alacağını gördük. Umarız yarışma
tarihinde Şampiyonayı kazanan biz oluruz ve emeklerimizin meyvelerini toplarız. Bu
yarışmaya katılabilmek için yaptığımız çalışmalarda bizden hiçbir desteğini
esirgemeyen, başta Onursal Başkanımız Sayın Vedat Ali Özışık Beye, ardından
Kulüp Başkanımız Cuma Karataş Beye ve tüm Yönetim Kurulu üyelerimize sonsuz
teşekkür ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7473
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Otomobiliyle takla attı !
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Cengiz Topel Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde meydana
gelen trafik kazasında A.Ç.'nin kullanmış olduğu 38 DR 981 plakalı otomobilin
çarptığı
öğrenildi.
direksiyon
hakimiyetinin
kaybolması
sonucu
ağaca

Kazada otomobil sürücüsü E.Ç.'nin yaralandığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7474
Erişim Tarihi: 13.07.2010

2 otomobil çarpıştı : 6 yaralı
Kaza'da otomobil içerisinde bulunan 40 günlük bebek ise şans eseri yara almadan
kurtuldu

Kategori
: Asayiş
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 86
Tarih
: 12 Temmuz 2010 13:47

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza'da otomobil
içerisinde bulunan 40 günlük bebek ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi Đlçesi Hasan Tahsin Bulvarı Üzerinde meydana
geldi. Murat G. yönetimindeki 38 SP 393 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen
Hamdi D.'nin kullandığı 40 DH 699 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Murat G.'nın kullandığı otomobil çarpışmanın şiddeti ile takla atarak karşı şeride uçtu.
Takla atan otomobilin içinde sıkışan Gülhanım G. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Hamdi D.'nin kullandığı aracın içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, Elif ismindeki 40
günlük bebek ise yara almadan kurtuldu.
Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7475
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Kayseri'de deprem
Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde, gece saatlerinde hafif şiddette deprem meydana
geldi
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Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde, gece saatlerinde hafif şiddette deprem
meydana geldi.
Bogazişi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden
edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.04 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana gelen
depremin merkez üssünün Pınarbaşı ilçesine bağlı Örenşehir beldesi olduğu
öğrenildi. Bu depremden iki saat sonra merkez üssü Yeşilhisar ilçesi olan 2,6
büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği kaydedildi. Depremlerde olumsuz
bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7476
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Đstifadan sonra ilk kez konuştu
AKP Kayseri Đl Başkanlığı'ndan istifa eden Mahmut Cabat, istifa sonrasında hakkında
ortaya atılan iddialara cevap verdi
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AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı'ndan istifa eden Mahmut Cabat, istifa sonrasında
hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.
Đstifa kararını AK Parti Genel Merkezi'nin talebi üzerine aldığının altını çizen Mahmut
Cabat, “Hiçbir kırgınlık hissetmiyorum” ifadesinde bulunarak, yazılı açıklamasına şu
şekilde devam etti:
“Bilindiği üzere 25 Haziran'da Ak Parti Kayseri Đl Yönetim Kurulu olarak istifalarımızı
verdiğimiz günden bu yana yaklaşık 15 gün geçti. Yaşanan olayların kamuoyu
tarafından sindirilmesi, kimlerin ne söylediğini takip etmek ve yeni atanacak Đl
Başkanı hakkında tarafsızlığımı göstermek adına oğlumun düğünü bitene kadar
açıklama yapmama kararı aldım ve sessiz kaldım.
Bütün kamuoyunun takip ettiği gibi istifalarımızın ardından gerek basında, gerek
kamuoyunda gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapıldı. Tarafımca bilinen
şahıslarca asılsız söylentiler yayıldı. Bende bazı konulara açıklık getirmek adına bu
basın açıklamasını yapmaya karar verdim.

Öncelikle belirtmeliyim ki siyasi faaliyetlerde her an her şeye hazırlıklı olmak
gerektiğini bilecek tecrübeye sahibim. Bu güne kadar hiçbir beklenti içerisinde
olmadan ve altını çizerek söylüyorum hasbi duygularla yürüttüğüm il başkanlığı
görevinin, Genel Merkez kararı ile sonlanmasını siyasetin bir parçası olarak kabul
ediyor ve bu anlamda en küçük bir gönül kırıklığı hissetmiyorum. Genel Merkezin
beni çağırarak bir karar alındığını ve istifalarımızı vermemiz gerektiği bildirildi. Bu
anlamda Genel Merkezin aldığı kararı tartışmayı, buna direnmeyi kendim için utanç
vesilesi sayacak bir siyasi terbiyeye sahibim. Herkesin takip ettiği gibi bu durumun
bana bildirilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden gereğini yaptım ve yönetim
kurulunun istifalarını alarak derhal genel merkeze yolladım. Bu noktada, istisnasız
benimle hareket eden ve büyük bir siyasi olgunlukla gereğini yapan bütün yönetim
kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bir kesim, istifamın istenmesi nedeni olarak bir süre önce CHP Milletvekilinin,
üzerimde bulunan maden arama ruhsatları ile ilgili yaptığı açıklamaları gösterdi.
Madencilik benim uzun yıllardır yürüttüğüm bir ticari faaliyet. Her Türk vatandaşının
yapabileceği gibi, gelecek gördüğüm maden sahalarının arama ruhsatlarını tamamen
yasal yollardan ve parasını ödeyerek alıyorum. En son 2006 yılında maden arama
ruhsatı aldım. Arama ruhsatlarını aldığım birçok sahanın, daha sonra yaptırdığım
analiz sonucu, işletmeye açık için yeterli verime sahip olmadığını tespit ettim. Şuanda
işletmeye açık hiçbir maden saham yok.
Hülasa, madencilik benim tamamen yasalara uygun olarak yürüttüğüm işimdir.
Herhangi bir yasa dışılık tespit enler için mahkeme yolu açıktır.
Beni asıl üzen yürüttüğüm faaliyetlerin detaylarının, CHP Milletvekiline bir 'Ak
Partilinin vermiş olmasıdır. Bu şahıs hem şahsımı zan altında bırakma gayretinden,
hem de partimizi asılsız ithamlarla gündeme getirmekten dolayı vebal altındadır.
Benim inancıma göre bunun hesabı bu dünyada sorulmazsa, öbür dünyada mutlaka
sorulacaktır.
Üzüntü verici bir başka noktada, tamamen şahsi ikballeri ve gelecek hesapları
nedeniyle bu şahsın yanında başka arkadaşlarımın da yer almasıdır. Bu
arkadaşlarımın suratlarını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerekir. Benim için,
sonuçları ne olursa olsun Hakk'ın ve doğrunun yanında yer almak temel düsturdur.
Gelecek hesaplarıyla, yanlış kişilerle, yanlış kişi olduklarını bildikleri halde saf
tutanların eylemleri hak ve doğruluk anlamında sorgulanmaya muhtaçtır. Allah bu
arkadaşlarımın yardımcısı olsun.
Bir diğer kesimde istifamın nedeni olarak şuan yürütülmekte olan bir yolsuzluk. Benim
bir telefon dinlenmesine takıldığım, bu manada benimde yolsuzluğun bir parçası olma
ihtimalimin olduğu, en azından şuuyu vukuundan beterdir diyerek tedbir alındığı ve
istifamın istendiğini fısıltı gazetesi ile pompalamaktadır. Bun söylentilerin kim
tarafından yayıldığı tarafımca net bilinmektedir. Böyle alçakça bir iftiraya beni
bulaştırmaya kalkışmak hiçbir insani değerlerle bağdaşmaz. Bir adım daha öteye
giderek bu fısıltıyı yayanlar kendilerine 'böyle bir şeye varsa neden tutuklanmıyor, en
azından ifadesi alınmıyor' diye sorulduğunda, beni kendilerinin böyle bir sıkıntıdan
koruduğunu, hatta istifamın istenmesiyle bana aslında büyük bir iyilik yapıldığını
söyleyecek kadar ilerletmişler, yargıyı da zan altında bırakmaya başlamışlardır.
Burada kendimi de ihbara etmek istiyorum ki soruşturmada şuan tutuklu bulunan adı
geçen firmaların sahibi ile telefonla görüştüm. Đl başkanı olarak beni her gün onlarca

kişinin aradığı bu şahısta beni aradı. Diyalogları bire bir hatırlayamamakla bu tip
telefonlara verdiğim standart cevabım dışında bir cevap vermedim. Yani bizim parti
olarak bu güne kadar bir ihale hiçbir belediye başkanıyla, hiçbir kurum müdürüyle ya
da yetkili herhangi bir kişiyle görüşmediğimizi görüşmeyeceğimizi bunun başkalarının
da yapmasına izin vermeyeceğimizi genel kuralları ne ise ona göre hareket
edeceğimi anlattım. Konuyu bana ilk iletenlerde benim çekinecek herhangi bir
şeyimin olmadığını ve bütün sorumluluğun bende olduğunu söyledim.
Bugün itibariyle de bu ya da başka herhangi bir konu için avcılara ifade vermeye
hazırım. Hiç kimsenin e korumasına ve kollamasına ihtiyacım yok. Hiç kimse de bu
anlamda durumdan vazife çıkartarak beni kollamaya ve korumaya yeltenmemeli,
haddini aşmamalıdır.
Buna göre kongre sürecinden başlayarak bütün yaşananların temel sebebi,
önümüzdeki sene yapılacak olan genel seçimlerle ilgili hesaplardır. Bir önceki
seçimde elde ettiğini kaybetmek istemeyen bir kesimle, bir önceki seçimde
umduğunu bulamayan diğer bir kesimin yollarının kesişmesi ve her ikisini de
önündeki en büyük engel olarak beni ve yönetimimi görmesidir. Bu kesimlerin hiçbir
kutsal tanımayan ve 'sonucun bütün yolları mübahtır' anlayışı işle uzun zamandır
yürüttükleri kampanya sonuç vermiş diğer aktörler maalesef gerekli direnci
gösterememiş ve genel merkez ikna edilmiştir. Şimdiki çaba kendilerini bu sürecin
dışında gösterme çabasıdır. Son söz olarak söylemek isterim ki Allah bu
arkadaşlarımın yardımcısı olsun.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7477
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Arjantinli Santana Kayserispor'da
Kayserispor, futbol hayatını Almanya'da sürdüren Arjantinli Santana ile 2 yıllığına
anlaştı
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Kayserispor, futbol hayatını Almanya'da sürdüren Arjantinli Santana ile 2 yıllığına
anlaştı.
Kayserispor, uzun süredir görüştüğü Almanya'nın Energie Cottbus takımında forma
giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jonathan Santana ile anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip,
orta sahadan sonra forvette de yabancı bir ismi kadrosuna dahil etmek için çalışıyor.
Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, yeni transferle ilgili olarak, Almanya 1. Ligi
takımlarından Energie Cottbus takımda Santana ile 2 yıllık anlaşma imzaladıklarını
söyledi. Orta saha için düşündükleri transferde önemli bir ismi renklerine
bağladıklarını belirten Miraboğlu şöyle konuştu;
"Santana, kariyer sahibi ve oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu.
Böyle bir oyuncuyu takıma kazandırdığımızı için mutluyuz. Lig başladığında isabetli
bir transfer yaptığımızı herkes görecek. Kayserispor'un şuan içinde transferde zaman

harcayacak yada rasgele futbolcu alacak lüksü yok. Takıma birebir katkısı olabilecek
oyuncu kazandırmak zorundayız."
Miraboğlu, forvet için başlattıkları aramaları sonuçlandırmaya çalıştıklarını belirtti.
Kısa zaman sonra forvete düşünülen bir oyuncu ile de anlaşma sağlayabileceklerini
açıkladı.
Kamp çalışmaları için 17 Temmuz Cumartesi günü uçakla Viyana'ya gidecekleri
hatırlatan Miraboğlu, "Avusturya Kapfenberg'de, Loipersdorf Otelde 17 Temmuz'da
kamp başlayacak. 31 Temmuz da sona erecek. Kamp süresinde hazırlık maçları da
ağırlık verilecek" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7478
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Halk Otobüsü şoförleri isyan etti
Otobüslerin çabuk arızalandığı için kazanç sağlayamadıkları gerekçesi ile Büyükşehir
Belediye binasına geldiler
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Kayseri Halk Otobüs şoförleri, Hareket Amirliğinde toplanarak yeni alınan otobüslerin
çabuk arızalandığı ve bu yüzden kazanç sağlayamadıkları gerekçesi ile Büyükşehir
Belediye binasına geldiler.
Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Niyazi Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ile görüştüğünü ve sorunların çözümü için çalışmaların devam ettiğini
bildirdi. Ancak şoförler, Uslu'nun sözlerini aldırmayarak belediye binasına geldi.
Burada meclis salonu içerisinde saatlerce bekleyen şoförler, hararetli şekilde dışarı
çıktı.
Gerekli ilgi ve alakanın gösterilmediğinden yakınan şoförler, serbest biniş ve indirimli
biniş kartların devreden çıkarılmasını istedi. Ayrıca yeni alınan doğal gazlı otobüslerin
yeterli hıza çıkmadığını bu yüzden trafikte sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Bazı

şoförler, otobüslerin hantal olduğunu bu yüzden kırmızı ışıklarda diğer araçları
bekletmemek için kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Şoförler, soruna çare bulamadıkları halde otobüslerin anahtarlarını bırakarak, 1
günlük eylem yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7479
Erişim Tarihi: 13.07.2010

MHP referandumda hayır diyecek
MHP Đl Başkanlığı, Anayasa maddelerinin halk oylaması konusunda vatandaşlarla
toplantı yapmaya başladı
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Kayseri MHP Đl Başkanlığı yaklaşan, Anayasa maddelerinin halk oylaması
konusunda vatandaşlarla toplantılar yapmaya başladı.
MHP Kocasinan Đlçe Başkanlığı’nın Fevziçakmak Mahallesi’nde organize ettiği
toplantıda vatandaşlara, terör, ekonomi ve halk oylaması ile ilgili bilgiler aktarıldığı
kaydedildi.
Toplantı hakkında bilgi veren MHP Kocasinan Đlçe Başkanlığı yetkilileri, “Değiştirilmek
istenen Anayasa maddelerinin aldatmaca ve kandırma olduğunu, halkımızın içinde
bulunduğu terör, işsizlik, hayat pahalılığı gibi konularda hiçbir maddenin olmadığını
anlattık. Sekiz yıldır ülkeyi idare eden AKP zihniyetinin terör, ekonomi, sağlık, eğitim
işsizlik, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı gibi konularda sınıfta kaldığını anlattık.
12 Eylül Anayasasını bahane ederek kendilerini yüce divandan kurtarma çabası
olduğunu, ancak korkunun ecele faydası olmadığını, milletimizin gerçekleri
gördüğünü, bu hükümetin önce oylamada, daha sonra yapılacak seçimlerde de ağır
bir tokat yiyeceğini anlattık” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7480
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Dünya Basketbol Şampiyonasına doğru
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Kayseri ayağında 250 gönüllü
çalışacak
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28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 2010 FIBA Dünya
Kayseri ayağında
250
gönüllü
çalışacak.
Basketbol Şampiyonası'nın
Kayseri Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2010 Dünya
Basketbol Şampiyonası'nda görev alacak olan gönüllülerin belirlendiği, bu güne
kadar 10'un üzerinde toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. 2010 Dünya Basketbol
Şampiyonası nedeniyle Kayseri'deki Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik olarak
toplantıların da gerçekleştirildiğini kaydeden Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü yetkilileri,
"Belirlenen gönüllüler, şampiyona sırasında tribünlerde ve girişlerde görev alacak.
Bazıları top taşıyacak, bazıları ise basketbolculara yardımcı olacak" dedi.
KADĐR HAS SPOR KOMPLEKSĐ ÇEVRESĐNE MAKYAJ
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın gerçekleştirileceği Kadir Has Spor Merkezi
yanında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleri tüm hızıyla
sürüyor.
Kadir Has Spor Merkezi'nin asfaltlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, kompleksin
karşısında bulunan evlerde de tadilat çalışmaları başlattı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, yarın düzenleyeceği görsel brifing ile bu bölgedeki
çalışmaların son durumu hakkında kamuoyuna bilgi verecek.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7481
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Şehir içi ulaşımda devrim !
Raylı sisteme entegre olarak uygulamaya konulacak olan KAYBĐS (Kayseri Bisiklet)
tanıtıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, düzenlediği görsel brifingle
raylı sisteme entegre olarak uygulamaya konulacak olan KAYBĐS (Kayseri Bisiklet)
hakkında bilgiler verdi.
Sivas Caddesi Alparslan Parkı'ndaki bisiklet istasyonundan Kent Kartla ile bir bisiklet
alan Başkan Özhaseki Alparslan Parkı bisiklet parkurunda bisiklet sürdü.
Daha sonra bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirdiklerini
söyleyerek "Bu Türkiye adına bir devrim, Türkiye adına bir yenilik. Tabi bundan sonra
yeni gelişmeler olduğunda onları da herhalde Kayseri adına ilk uygulayacak biz
olacağız diye düşünüyorum. Dünyanın birçok yerinde insanlar işlerine gidip gelmeleri,
özel işlerini görebilme amacıyla ulaşımda gelinen son nokta raylı sistemler. Buna
bağlı olarak bisikletler gözüküyor. Tüm modern ülkelerde insanlar işe gidip gelmeyi
özel işlerini yapmayı veyahut da bir yere ulaşmayı raylı sistemlerle sağlıyor. Eğer
insanlar semtlerden raylı sistem hatlarına ulaşmak istiyorsalar onu otobüslerle
sağlıyorlar. Aktarmalı olarak gidiyorlar. Ama indikleri yerlerde Yine daha iç sokaklarda
bir yerlere ulaşmak istiyorlarsa, eğer yürümek de istemiyorlarsa işte o zaman da
bisikletler devreye giriyor. Biz de bunu Kayseri olarak Türkiye'de uygulayan ilk şehir
oluyoruz. Bildiğiniz gibi şehrimizde dolmuşların tamamı kalktı yerine doğalgazlı halk
otobüsleri geldi. Daha sonra da yine belirli aralıklarla bugün için egzoz gazlarından
rahatsız olduğumuz eski halk otobüsleri yavaş yavaş kalkacak zaman içerisinde
doğalgazlı halk otobüsüne geçiş olacak. Otobüslerimizin hepsi doğalgazlı otobüse
geçecek ama zamana ihtiyaç var. Bir taraftan ana aks üzerinde 17 kilometrelik raylı
sistemimiz gayet güzel işliyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Bunun devamı Đldem için bu sene
büyük ihtimalle inşaata başlayacağız. Yani raylı sistem hattı 25 kilometreye çıkacak.
Bir taraftan da Talas aksında çalışacağız. Projeler ve ön hazırlıklar bitmek üzere.
Şimdi Kayseri'de şöyle bir sisteme gelmiş oluyoruz. Đnsanlarımız semtlerinden
sokaklarından halk otobüsleriyle bir biletle raylı sistem hattına kadar gelecekler, eğer
raylı sistemle bir başka gitmek istiyorlarsa 15 kuruşluk bir farkla yine 10 kilometreden
fazla bir istikamete raylı sistemle alacaklar indikleri ana merkezde de yine ara
sokaklara gitmek istiyorlarsa bisiklet kartıyla bisikleti alıp ara yerlere gidebilecekler.
20 dakika kadar ücretsiz. Gittiği yerde bizim gösterdiğimiz yerlere bisikleti
bırakacaklar. Aldığı yere geri getirmek gibi bir mecburiyet yok. Daha sonra çekip

yeniden gelebilecekler ama özel işlerine kullanmak istiyorlarsa saatlerce gezmek
istiyorlarsa işte onunda hafif hafif cezaları başlayacak. Ben Kayserimize hayırlı olsun
diyorum" diye konuştu.

KENT KART SĐSTEMĐNE GEÇĐLECEK
Bundan sonraki aşamada Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz Kent Kart
sistemine geçmek. Herhalde önümüzdeki ayda onu açıklayacağız. O kent kartlardan
alan bir hemşerimiz istediği zaman raylı sisteme binecek, otobüse binebilecek,
bisiklet çekebilecek ve belediye hizmetlerinden de yavaş yavaş istifade edebilecek.
Amaç olarak da şehirde geçerli olan para ödenmesi gereken ne kadar yer varsa
mesela KASKĐ'de su ödemesi, ilçe belediyelerinde emlak vergisi ödemek veya
stadyuma giriş gibi ne tür hizmetler varsa bunları da yavaş yavaş o kent kart
sisteminin içine almaya çalışacağız. Şehirde yaşayan herkesin bir Kent Kart sistemi
olacak. Bu sistemlerden istifade etmek için tek kartla da her istediğini yapacak.
Bundan sonraki aşamasında da belediyemizin bir hedefinde ulaşımda bu gözüküyor.
Ben Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız kullanmalarını diliyorum.
Bisikletlere binecek hemşerilerimizin özellikle bisiklet yolu olarak ayırdığımız,
işaretlediğimiz yerlerden gidip gelmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle sürücülerin de
bisikletli sürücülere biraz daha saygılı davranmalarını rica ediyorum” diye konuştu.
TÜRKĐYE'DE YĐNE BĐR ĐLK
Bu sistemin Türkiye'de ilk defa uygulanacağını hatırlatan Başkan Özhaseki,
örneklerinin gelişmiş olan ülkelerde olduğuna vurgu yaparak, "Bazı Avrupa Birliği
ülkelerinde var. Her şehirlerinde yok onlarında. O bildiğimiz en önemli merkezlerde
var. Herhalde 10 yerde vardır diye tahmin ediyorum. Ama tüm dünyada yaygınlaşan
bir sistem olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Türkiye’miz için de bu sistem bir ilk"
diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7482
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Kayseri cayır cayır yanıyor !
Şehirde bugün hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçüldü
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- Kayseri, bu yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Şehirde bugün hava sıcaklığı 42
derece olarak ölçüldü. Son bir haftadır sıcak günler yaşayan Kayseri, bugün öğleden
sonra 42 dereceyi gördü. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle sıkıntı yaşarken, birçok
kişi çareyi ağaçların gölgesinde oturmakta buldu. Vatandaşların birçoğu da
serinlemek için değişik yöntemler denedi. Kayseri'de aşırı hava sıcaklığı nedeniyle
vatandaşlar gölgelik alanları tercih ederken, esnaf da hem sıcak havadan hem de
satış yapamamaktan şikayet etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7483
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Tahliye edildi !
Bakan Taner Yıldız'a yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Şahin Şimşek ilk
duruşmasında tahliye edildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıyı gerçekleştiren
Şahin Şimşek ilk duruşmasında tahliye edildi.
Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şahin Şimşek ile Avukatı
Sümer Erol, Savaş Kaya ve Đlhan Şimşek ile Taner Yıldız'ın avukatları Mehmet
Savruk, Hamdi Öksüzkaya, Aynur Küçük ve Ali Aydın ile Kubilay Gürcan katıldı.
Şahin şimşek kendini savunacağını söyleyerek, "Öncelikle sayın Bakan'a yaptığım
olaydan dolayı özür diliyorum. Çok pişmanım. Đfademde herhangi bir değişiklik
sözkonusu değil. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Bu olay bana yakışmadı. Bu
durum beni yıprattı. Biliyorsunuz ki ben hasta birisiyim. Đlaçlarımı aksattığım zaman
diğer insanlardan çok hassas biri oluyorum. Şehit Yüzbaşı Levent Çetinkaya benim
arkadaşım olur. Şehidin bir akrabası da benim öğrencim olur. Bu öğrenci törene
gitmek için benden izin istedi ancak ben de gereken izni idareden alması gerektiğini
söyledim. 4. ders saati bitip 5. ders saatine girdiğimde bütün öğrencilerimin şehit
cenaze törenine gittiğini farkettim. Ben de çocukların yanına gittim. Eğer şehitlik 100200 metre uzaklıkta olsaydı gitmeyecektim. Bakan ben gittiğimde cenaze töreninde
yoktu. Bakan geldikten sonra tabutda geldi ve kalabalık oldu. Đnsanlar protesto
etmeyebaşladı. BAkan önümden geçmesine rağmen benim aklımdan asla öyle birşey
geçmedi. şehit yakınlarını ağlayarak görünce dayanamadım. Şehit yakınları ağlarken,

Bakan Yıldız, umursamaz gibiydi. Bu beni etkiledi. Sonra birlikte olduğum öğrencileri
de kaybettim. Đlacımı da içmediğim için ne yaptığımı bilemedim. Benim de iki erkek
çocuğum var. Onların kör kurşuna şehit olmasını düşündüğüm için psikolojim bozuldu
o an. Tabutun yakınına kadar gittim. Vatandaşlar sağa sola koşuyordu. Bir
vatandaşın 'insanlarımız şehit ediliyor' diye protesto etmesi beni iyice kendimden
geçirdi. Ben de polisin kortejinin ortasından tabuta basarak Bakan Yıldız'ın üzerine
kendimi attım. Çok özür dilerim. Pişmanım" diye konuştu.
Taner Yıldız'ın avukatlarından Hamdi Öksüzkaya, "Eylemin örgüt işine dahil olduğu
ve verilen beyannamede eksik bilgi olduğunu telefon konuşmalarında da kimlerle ve
nasıl konuştuğunu biliyoruz. Suç örgütsel suçtur. Gerekli incelemelerin yapılmasını
istiyorum" diye konuştu. Buna karşılık Đddia makamı, Şahin Şimşek'in örgütle
bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Şahin Şimşek'in avukatı Sümer Erol ise, "Müvekkilim çok duygulu bir insandır. Leven
Çetin Kaya'yı tanısın veya tanımasın hiç önemli değil. Şahin Şimşek bu ülkenin
evladıdır. Şahin Şimşek bir hatada bulunmuş. Bakan kamu görevlisi durumunda
olabilir, ancak yargı karşısında bir vatandaştır" diyerek ŞahinŞimşek'in tahliye olması
talebinde bulundu.
Mahkeme, hakkında 20 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenen Şahin Şimşek'in
tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7484
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Kayseri'yi Dünya tanıyacak !
Özhaseki 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıkları hakkında basına bilgi verdi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki 2010 Dünya Basketbol
Şampiyonası öncesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde aralıksız süren hazırlık
çalışmaları
hakkında
basın
mensuplarına
görsel
brifing
verdi.
Kadir Has Kongre Merkezi karşısında bulunan bölgede yürütülmekte olan çevre
düzenleme çalışmaları kapsamında gelinen nokta ve gerçekleştirilecek diğer

çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki;
bu alanda önemli ve ciddi çalışmaların yapıldığını belirterek, "Ihlamur Caddesi ve
Argıncık'tan, Bağdat Caddesi'ne kadar ulaşan yol çalışmasını yaklaşık üç, dört
senedir sürdürüyoruz. Tapu ihtilaflarının çözülmesi, mülkiyet sorunlarının çözülmesi
ve yol yapımı safhası geçtiğimiz aylarda da devam etti. Yol çalışması devam ediyor.
Bu yol aslında iki tane çevreyolun ortasında ki tam paralel bir yol. Kayseri'yi
rahatlatacak bir bay - pas yolu. Bunun şimdi bir başka faydasını görüyoruz oda
Dünya Basketbol Şampiyonası'nın yapılacağı salonun önünden geçmesi.
Havaalanından gelenlerin kolayca ulaşabilecekleri ve bu yolu kullanabilecekleri bir
güzergâh olarak yaptığımız çalışma aslında bir başka taraftan faydalı oldu. Bir
taraftan 3. Çevreyol diyebileceğimiz Ihlamur Caddesi'nin çalışmaları bir taraftan da
Dünya Basketbol Şampiyonası'nın yapılacağı salon çevresinde birbirleriyle örtüşmüş
oldular. Bundan kısa bir zaman sonra binlerce insan gelecek. Kayserimize, yüzlerce
gazeteci gelecek ve Kayseri'den canlı yayınlarla şehrimiz dünyaya tanıtacaklar. Spor
aktivitelerini tanıtacaklar ama bir taraftan da içerisine magazin haberleri katacaklardır.
Yani elbette maçları verecekler ama magazinsel tarafı da ön plana çıkacaktır. Bu
açıdan bizde şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Şehrimizin dışarıya karşı
imajında bir eksiklik olsun istemiyoruz. Bu amaçla da çevre de bir takım
düzenlemeler yapıyoruz. Bizim daha önce kurmuş olduğumuz Kent Estetik Kurulunun
aylardır devam eden çalışmalar bu bölgeye kaydırdık. Bir taraftan evlerin duvarları
baştan sona elden geçiyor. Boyası dökülen evler boyanıyor. Binlerce insan bu
bölgeye geldiği zaman çok hoş bir görüntü ile karşılaşacaklar. Fuar içerisinde
insanların daha rahat edebilecek mekânlar hazırlanıyor. Şehrimiz için bir imtihan gibi
gözüküyor. Đnşallah bu sınavı da iyilikle ve güzellikle geçeriz. Kayseri insanını, Türk
insanını tüm dünyaya tanıtmış oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7485
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Yaz Spor Okullarında dönem sonu
17.07.2010 tarihinde sona erecek olan 2. dönem kurslarına kayıtlar halen devam
ediyor
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KAYMEK tarafından organize edilen 'Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem, kurslara
katılan
956
çocuğa
katılım
belgelerinin
verilmeleriyle
sona
erdi.
Büyükşehir Belediyesi Mesleki Beceri Geliştirme Kurs Merkezi (KAYMEK) tarafından
çocuk ve gençlere yönelik olarak Judo, Boks, Taekvando, Kıckboks, Futbol, Voleybol,
Basketbol, Satranç, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Yüzme, Jimnastik, Halk Oyunları,
BESYO, Askeri Liseler ve Polis Akademileri'ne hazırlık alanlarında toplam 14 branşta
Organize edilen 'Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem, Fuar Kültür Parkta düzenlenen
programla tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanısıra belediye yöneticileri ve
öğrenci velilerinin katılımıyla piknik havasında geçen ve çeşitli gösteri ve oyunlarla
renklenen programda bir konuşma yapan BEF Spor Koordinatörü Galip Bitigen, 2004
yılında 4 branşta 250 öğrenci ile başladıkları yaz spor okulu etkinliğinde sayının
bugün 3959 ulaştığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların gelişme döneminde çok önemli bir yer tutan
sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini ve çocukların tatillerinin korunaklı
alanlarda en verimli şekilde geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Bitigen,
"Okulların kapanması ile birlikte bir anda boşta kalan çocuklarımız genelde sokak
kültürü içerisinde oyunlar oynayarak zamanlarını geçirmektedirler. Öğrencilerimizi bu
durumdan kurtarıp onları daha verimli bireyler haline getirmek için istedikleri
branşlarda Yaz Spor Okulları açılmıştır. Yaz Spor Okulları'nın en önemli etkisi
çocuklarımızın kendisine olan özgüveninin artması, dikkat ve algılama kapasitelerinin
gelişmesi ile motivasyonlarını üst düzeye çıkartmaktır. Ayrıca sosyal gelişimine de
büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.
Galip Bitigen'in konuşmasının ardından Taekvando - Kıckboks gösterileri yapıldı ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından öğrencilere belgeleri
verildi.
2. ve 3. DÖNEM KAYITLARI SÜRÜYOR
17.07.2010 tarihinde sona erecek olan 2. dönem kurslarına kayıtlar halen devam
ediyor.
Kurslara katılmak isteyenlerin Büyükşehir belediyesi Sümer Gençlik Merkezi'ne
başvuruda bulunmaları veya ayrıntılı bilgi için 337 37 88 numaraları telefonu
aramaları gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7486
Erişim Tarihi: 13.07.2010

Ekmek almaya giderken araba çarptı
Aşevine ekmek almaya giden Samet U.'ya M. B.'nin kullandığı otomobil çarptı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Argıncık Alsancak Mahallesi'nde oldu. Aşevine ekmek
almaya giden Samet U.'ya (7) yoldan geçen M. B.'nin kullandığı 38 VZ 992 plakalı
otomobilin çarptığı öğrenildi. Sürücü M. B. tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Samet U.'nun sol bacağında kırık tespit edildi.
Sürücü M. B. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7487
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Eskiömer'de pilav şenliği !
Şenliğe il ve yurt dışında yaşayan çok sayıda Eskiömerliler katıldı
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Kayseri'nin Eskiömerler Köyü 2. Pilav Şenliği düzenlendi.
Eskiömerler Köyü Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen
şenliğe il ve yurt dışında yaşayan çok sayıda Eskiömerliler katıldı. Şenliğin açılış
konuşmasını yapan Eskiömerler Köyü Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Đdris Doğan, bu yıl ikincisini düzenledikleri pilav şenliğini gelecek yıllarda da

düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Bu şenliği Temmuz ayında
düzenleyerek yurt dışında yaşayıp tatile gelen gurbetçilerimizin de katılmasını istedik.
Katılım görüldüğü gibi oldukça yoğun oldu. Đnşallah bundan sonrakiler daha geniş
kapsamlı olacaktır" dedi. Doğan, şenliği düzenlemekteki amaçlarının, il ve yurt
dışında yaşayan köyleri en az yılda bir defa bir araya getirmek olduğunu
vurgulayarak, "Đl dışında yaşayan gençlerimizin babalarının, dedelerinin doğduğu
toprakları, tanımalarını, köyümüzle bağlarını kesmemelerini ve devam ettirmelerini
istiyoruz. Şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, gençler müzik eşliğinde eğlenirken, yaşıllarda bir birleriyle
sohbet edip anılarını tazelediler. Daha sonra şenliğe katılanlara uzun sofralar
kurularak dev kazanlarda pişen etli pilav ikram edildi.
Yozgat'tan gelerek şenliğe katılan Gökhan Doğan, şenliği düzenleyenlere teşekkür
ederek, "Gerçekten çok güzel bir şenlik oldu. Uzun süredir köyümüze gelmiyordum.
Şenliği duyunca, birazda mecburiyetten gelmek zorunda kaldım. Đyi ki gelmişim, uzun
süredir görmediğim arkadaşlarımı gördüm, akrabalarımı ziyaret ettim. Bundan
sonraki düzenlenecek her şenliğe katılacağım" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7488
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Tahliye beraat demek değil !
Taner Yıldız'ın avukatı Hamdi Öksüzkaya'dan yumruk açıklaması
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Kayseri'de Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan Şahin Şimşek, ilk
duruşmada tahliye edildi. Bakan Yıldız'ın avukatlarından Hamdi Öksüzkaya, "Tahliye
kararı, beraat kararı gibi anlaşılmamalı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıyı gerçekleştiren
Şahin Şimşek'in bugün ilk kez hakim karşısına çıktığını bildiren Hamdi Öksüzkaya,
"Şahin Şimşek, yapılan yargılama sonrasında tahliye edildi. Bu karar beraat kararı ile
karıştırılmamalı. Yargılama devam edecek. Eğer yargılama sonrasında Şahin Şimşek
herhangi bir ceza alırsa geri kalan günleri de cezaevinde geçirebilecek" dedi.

Şahin Şimşek'in Türk Ceza Kanunu'nun, "kasten başkasının vücuduna acı veren
veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak suçunu içeren
86. maddesi, kasten yaralamanın vücutta kemik kırılması veya çıkığına neden olması
suçunu içeren 87. maddesi, belli haklardan mahrum bırakılma kararı olan 53.
maddesi"nden yargılandığını bildiren Hamdi Öksüzkaya, "Eğer yargılama hapis
cezası ile sonuçlanırsa Şahin Şimşek kamu görevi üstlenemeyecek; seçme ve
seçilme hakkı olmayacak; vakıf, dernek, sendika, şirket ve kooperatif gibi tüzel
kişiliklerin yöneticisi veya denetçisi olamayacak" ifadelerini kaydetti.
Öksüzkaya, Şahin Şimşek'in eylül ayında yeniden hakim karşısına çıkacağını
bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7489
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Abdullah Gül Üniversitesine onay
TBMM Genel Kurulu'nda, 7'si devlet, 1'i vakıf olmak üzere 8 yeni üniversite
kurulmasını tasarı yasalaştı
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TBMM Genel Kurulu'nda, 7'si devlet, 1'i vakıf olmak üzere 8 yeni üniversite
kurulmasını düzenleyen Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda değişiklik
yapan tasarı, kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, Ankara'da ''Yıldırım Beyazıt'', Bursa'da ''Bursa Teknik'', Đstanbul'da
''Đstanbul Medeniyet'', Đzmir'de ''Đzmir Katip Çelebi'', Konya'da ''Konya'', Erzurum'da
''Erzurum Teknik'' ve Kayseri'de ''Kayseri Abdullah Gül'' devlet üniversiteleri ile
Antalya'da ''Uluslararası Antalya Üniversitesi'' vakıf üniversitesi kurulacak. Bu
üniversiteler için kadro ihdas edilecek. Bilkent Üniversitesinin adı ise ''Đhsan
Doğramacı Bilkent Üniversitesi'' olarak değiştirildi. Tasarının yasalaşmasının
ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut bugün saat 14.00'de toplanmak üzere
birleşimi kapattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7491
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Bez bebekler geçim kaynakları
Kapadokya bölgesinde kadınlar tarafından yapılan el işi bez bebekler, turistlerden
büyük ilgi görüyor
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Kapadokya bölgesinde kadınlar tarafından yapılan el işi bez bebekler, turistlerden
büyük ilgi görüyor. 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen bez bebekleri Fransız ve Yunanlı
turistlere satan, Derinkuyulu kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Đlk olarak Kayseri iline bağlı Soğanlı köyünde kadınlar tarafından yapımına başlanan
bez bebekler, son yıllarda Nevşehir'de de ev hanımlarının geçim kaynağı oldu.
Soğanlı bebeklerinin gördüğü ilgi üzerine Kapadokya'da yöreye özgü folklorik bez
bebek yapımına başlayan Derinkuyulu kadınlar, el emeklerini Derinkuyu Yeraltı Kenti
girişinde
bulunan
tezgahlarda
yerli
ve
yabancı
turistlere
satıyor.
Tahta çubuk ve kumaşlar kullanarak çeşitli ebatlarda yaptıkları bez bebekleri, yerli ve
yabancı turistlere 1 ila 6 TL arasında satan Derinkuyulu kadınlar, bu sayede ev
ekonomilerine katkı sağlıyor. Bez bebeklere yaptıkları değişik kıyafetlerle bölge
kültürünün tanıtımına da katkı sağlayan kadınlar, bebeklere en çok Avrupalı turistlerin
ilgi gösterdiğini belirtti. Yaklaşık 3 yıldır Derinkuyu Yeraltı Kenti etrafında turistlere
bez bebek satan 75 yaşındaki Hatice Cenan, "Đlk zamanlar Soğanlı'dan getirdiğimiz
bebekleri artık kendimiz yapmaya başladık. Değişik boylarda ve giysilerle yaptığımız
bu bebekleri turistler çok beğeniyor. Özellikle Avrupalı turistler bu bebeklerden alarak
ülkelerine götürüyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7492
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Günde 30 nikah !
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Temmuz ayında nikah işlemlerinde yoğun
artış yaşandığını söyledi
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Temmuz ayında nikah işlemlerinde yoğun
artış yaşandığını söyledi.
Mayıs ve Haziran aylarında günlük 15 civarında nikah gerçekleştirirken Temmuz
başlangıcıyla bu sayının 30’a yaklaştığının altını çizen Başkan Bekir Yıldız, “Bu yıl
Ramazan ayının erken gelerek iyice yaz tatilinin içine girmesi, öğretmen atamaları,
memur tayinleri Temmuz’daki nikah başvuru ve işlemlerinde önceki aylara ve yıllara
göre yoğunluğu artırdı. Mayıs ve Haziran’da 450 civarında nikah kıyarken,
Temmuz’da bu sayının 750 civarında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, aile hayatına adım attıkları ilk günde çiftlerin mutluluklarına ortak
olmanın huzurunu paylaştıklarını belirterek, “Toplumun temel taşı aile kurumunun
simgesi nikah işlemlerin kolayca yapılması için teknik ve fiziksel mekan imkanlarımızı
sürekli yeniliyoruz. Anne babaların büyük emekle yetiştirdiği evlatlarının mürüvvetini
görmesini, yeni yuva kuran kardeşlerimize de sevgi ve saygı dolu bir hayat temenni
ediyorum” dileklerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7493
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Öğrenci Danışma Merkezleri açıldı
Amaç 2010 ÖSYS Tercih döneminde öğrencilerin kişisel özelliklerine uygun ve
sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı olmak
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Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010 ÖSYS Tercih döneminde Öğrenci
Danışma Merkezleri açıldığı, öğrencilerin kişisel özelliklerine uygun ve sağlıklı
seçimler yapabilmelerine yardımcı olduğu bildirildi
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, “Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma
Merkezinde ve çeşitli okullarda öğrencilerin tercihlerini doğru ve sağlıklı
yapabilmelerine yardımcı olmak için öğrenci danışma merkezleri açıldı. LYS
sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM’ce ilan edilen tercih dönemi tarihlerinde hizmet
verecek olan öğrenci danışma merkezilerinde alanında uzman rehber öğretmenler
görev alacak.

Öğrenci danışma merkezlerine tercih yapmak isteyen tüm öğrenciler ve veliler
başvuru yaparak hizmetten faydalanabileceklerdir.
Đl merkezinde 15, ilçelerde ise 23 olmak üzere toplam 38 ÖSYS öğrenci danışma
merkezinde 73 rehberlik uzmanı görev yapacaktır” dedi.
Belirlenen Öğrenci Danışma Merkezleri şu şekilde:
Fevzi Çakmak Lisesi, Atatürk Lisesi, Arif Molu Teknik ve EML, Nuh Mehmet
Küçükçalık Anadolu Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Sümer Lisesi, Kayseri Kız
Teknik ve Meslek Lisesi, Kayseri Lisesi, Şeker Lisesi, Sema Yazar An Lisesi, Mustafa
Eminoğlu Anadolu Lisesi, Aydınlıkevler Lisesi, Hürriyet ATL ve EML, Hakkı Altop
Lisesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7494
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Kayıp Şehir : Haçin
Kayseri'yi Kozan şehir merkezine bağlıyordu
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Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurtsever, Adana'ya bağlı Saimbeyli ilçesi şehir merkezi
ve Kirkot Vadisindeki dağlar arasındaki dik yamaçlarda 1920 yılına kadar varlığını
sürdüren tarihi Haçin şehrinin yer aldığını belirterek, "Ekim 1920 tarihinin ortalarında
Haçin şehrinde Türkler ve Ermeniler arasında yaşanan iç savaştan sonra Haçin şehri
hiçbir olay hatırlanmasın diye yakılarak yok edildi" dedi.
Yurtsever, Kayseri'yi Kozan şehir merkezine bağlayan tarihi kervan yolunda Toros
Dağlarının zirvelerindeki bir noktasında kurulan Haçin şehrini aynı zamanda Adana
vilayetine bağlı Kozan Sancağı'nın bir kazası olduğunu belirterek, "Ancak şaşırtıcı
olanı ise Adana şehir merkezi kadar nüfus barındırıyordu. 1900'lü yılların başlarında
Adana şehrinde 25 bin kadar nüfus vardı, aynı miktarda nüfus da Haçin'de
bulunuyordu. Haçin'e ABD'den gelen Asador adındaki mimar 7 katlı bina bile yapmış.
Haçin'de ABD'li misyonerler dünyanın en ileri eğitiminin uygulandığı kolej açarak aynı
zamanda istihbarat merkezi olarak da kullandılar" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7495
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Kızını okula kayıta götürken öldü
Küçük kızını okula kayıt ettirmek için evden çıkan anne, bir otomobilin çarpması
sonucu hayatını kaybetti
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Kayseri'de küçük kızını okula kayıt ettirmek için evden çıkan anne, bir otomobilin
çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Cırgalan Beyazşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evden
küçük kızı Merve K.(7) ile okula kayıt yaptırmak için çıkan anne Döne K., (40)
arkadan hızla gelen otomobili fark etmedi. Anne ve kızına çarparak ağır yaralayan
otomobil olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulans ile Merve ve annesi Döndüz
K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Anne Döne K. yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, küçük kızı Merve K.'nın ise tedavisinin
sürdürüldüğü öğrenildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7496
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Sultan Sazlığı'na benekli kurbağa akını
120 yıl yaşayabilen benekli kaplumbağalar 8 bin KM yol kat ediyor
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Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde 120 yıl yaşayabilen benekli
kaplumbağaların sayısının artması, bölgedeki turist sayısını da etkiliyor.
8 BĐN KĐLOMETRE YOL KAT EDĐYORLAR
Nesli yok olmaya yüz tutan benekli kaplumbağaların son yıllarda Sultan Sazlığı’nda
sayılarının giderek artması, yerli ve yabancı araştırmacılar ve turistlerin ilgisini
çekmeye başladı. 120 yıl yaşayabilen benekli kaplumbağaları görmek için 8 bin
kilometre yol kat eden Alman çift Wolfgang ve Urzula Pankal, Çevre ve Orman Đl
Müdürlüğü’nün misafirperverliğinde bölgeye gittiklerini belirterek, kuşların yanı sıra
bölgedeki kurbağa ve kaplumbağaları da görme imkanı bulduklarını bildirdi.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sultan Sazlığı Millli Parkı Çevre Belediyeleri
Birliği Başkanı Recep Özkan, “Belediyeler Birliği olarak Çevre ve Orman Đl
Müdürlüğümüz ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte alanda beş yıldan beri
yapmakta olduğumuz Sultan Sazlığı Milli Parkı foto safari fotoğraf yarışmaları
ürünlerini vermeye başladı. Fotoğrafçının girdiği alanların tanıtımı ve alanın özellikleri
ortaya çıkıyor ve turizme büyük bir katkı oluyor. Đşte benekli su kaplumbağaları da
birkaç yıldan beri fotoğrafçılarımızın karelerinde yer almaktaydı. Şimdi ilgili olan
herkesin
Sultan
Sazlığına
bakışı
daha
da
değişecektir.
Bu ve benzeri nedenlerle Develi-Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerimiz ve Sultan Sazlığı
çevresindeki köylerimizde yaşayan tüm hemşerilerimizin alana sahip çıkmaları
sayesinde iç ve dış turizmin canlanacak. Bu değerleri ülkesine tanıtmak isteyen
Almanlar gibi gönüllü kültür elçilerinin çoğalması Sultan Sazlığı açısından önem arz
etmektedir. Bu gelişmelerden tüm bölgemiz ve ülkemiz kazançlı çıkacaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7497
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Yavru kartal direğe takıldı
Elektrik direğine çarpan yavru kartalın yardımına ilk önce vatandaşlar ardından
belediye ekipleri koştu
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Kayseri'de elektrik direğine çarpan yavru kartalın yardımına ilk önce vatandaşlar
ardından belediye ekipleri koştu.
Fatih Mahallesi Göktürkçüler Sokak'ta yavru bir kartal dengesini kaybederek elektrik
tellerine çarptı. Yavru kartala ilk olarak Cengiz Türkkahraman isimli vatandaş yardım
etti. Kartalın kanatlarındaki yaraları temizleyen Cengiz Türkkahraman,kartalı
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Koruma Ekiplerine teslim etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7498
Erişim Tarihi: 14.07.2010

KAYSERĐ’DEN KISA KISA HABERLER
Arkadaşını göbeğinden bıçakladı
Kayseri'den kısa kısa haberler
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KAYSERĐ'DE TOPLU SÜNNET TÖRENĐ DÜZENLENDĐ
Kayseri'de, çocuk yuvası, çocuk evleri ve koruyucu aileler yanında bulunan 22
çocuk, düzenlenen törenle erkekliğe ilk adımlarını attı.
Kayseri Sosyal Hizmetler Gönüllü ve Koruyucu Aileler Derneği'nin katkısıyla yapılan
toplu sünnet töreninde çocuklar gönüllerince eğlendi. Kent Ormanı içerisinde bulunan
Şelale Park Restaurant'ta gerçekleşen gösterilerle konuklar eğlenirken yerel

sanatçılarda küçük bir konser verdi. Toplu sünnet törenine katılamayan Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, CHP Kayseri
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'da gönderdikleri
hediyelerle çocukları sevindirdi. Sosyal Hizmetler Gönüllü ve Koruyucu Aileler
Derneği Başkanı Aysel Büyükbaş buradaki çocukların mutlu olduğunu gördüğünü ve
kendisinin de mutlu olduğunu belirterek "Bu organizasyonu düzenlemek için bize
destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımıza yapacağımız en ufak bir
katkı bile benim için çok önemli. Bundan sonrada bu konularda çalışmalarımız
olacak. Yanımızda olan, bize gönülden bağlı olan herkese teşekkür ederiz" şeklinde
konuştu.
- ARKADAŞINI GÖBEĞĐNDEN BIÇAKLADI
Kayseri'de
alkol
masasında
çıkan
tartışma
kanlı
noktalandı.
Edinilen bilgiye göre, Danişmend Gazi Mahallesi Oktar Caddesi'nde meydana gelen
olayda, M.U.'nun aldığı alkolün etkisiyle yanında bulunan akadaşı Ö.Y. ile tartıştığı
öğrenildi. Tartışmada M.U.'nun arkadaşı Ö.Y.'yi göbeğinden bıçaklayarak yaraladığı
bildirildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

- EL SALLAMAK ĐÇĐN ÇIKTIĞI PENCEREDEN DÜŞTÜ
Kayseri’de el sallamak için çıktığı pencereden düşen bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana gelen
olayda, M.K.’nin babasına el sallamak için çıktığı pencereden düştüğü öğrenildi.
M.K.’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
- 20 KÖK DĐŞĐ HĐNT KENEVĐRĐ ELE GEÇĐRĐLDĐ
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
yaptığı çalışmalarda kök dişi Hint kenevirinin ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Şeker Mahallesi Şeker Sokak’ta yapılan çalışmalarda M.S.’nin evinin
bahçesinde 20 kök dişi Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği öğrenildi.
Yetkililer, M.S.’nin gözaltına alındığını olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
kaydetti.
- OSB’DE STRES YÖNETĐMĐ BECERĐLERĐ KONFERANSI DÜZENLENDĐ
Kayseri OSB’de ‘Đş Yaşamında Stresi Kontrol Edebilme Yöntemleri’nin konu edildiği
ve Eğitim Bilimleri Uzmanı Ahmet Öztürk’ün konuşmacı olduğu 7Đçinizde Sizi
Dinleyen Biri Var’ adlı konferans düzenlendi.
Konferansta Ahmet Öztürk tarafından çağın hastalığı stresin nasıl oluştuğuna, yoğun
ve sürekli stresin sonuçlarının neler olduğuna değinilerek, stresin nasıl kontrol altına
alınabileceği ile ilgili yöntemler anlatıldı.
Öztürk, “Đş dünyası, daha çok kazanmak için gayret ederken farkında olmadan iç
huzurlarını, aile huzurlarını, sağlıklarını ve hatta hayatlarını yitirenlere, kazanmak için
yola çıkıp gerçekten kaybedenlere gösterilebilecek yüzlerce örneğe şahit olmuştur.
Dünyayı sadece iş dünyası olarak görenler, ruhen ve bedenen iş dünyasının
koşullarından ciddi şekilde etkilenirler. Farkında olmadan sürekli yaşadıkları yoğun

stres ve onun getirdiği türlü türlü hastalıklar ise bu durumun can yakıcı
göstergeleridir” şeklinde konuşarak, stresin normal düzeyde insanın lehine çalışan
bir durum olduğunu aksi takdirde ise yıkıcı etkisinin olduğunu vurguladı.
Öztürk, Stresin yoğun olduğu bir iş ortamında, üretimin kalitesinin de düştüğünü, bu
nedenle stresin kurumsal verimliliği olumsuz etkileyen gizli bir güç olarak
görülebileceğini ifade etti. Öztürk, çok fazla sorumluluk altında olmak, mesleki
ilerleme ile ilgili endişe sahibi olmak, işini kaybetme korkusu taşımak, birlikte çalışılan
ekipte uyumsuzluk yaşamak gibi faktörlerin iş ortamında stresi tetikleyen faktörler
olduğunu bildirdi. Tevekkül etmenin, düzenli spor yapmanın, espri gücünün
artırılmasının, düzenli uyumanın, sosyal ilişkileri kuvvetlendirmenin, dengeli
beslenmenin ise stresi kontrol etmede sıklıkla önerilen yöntemler olduğunu söyleyen
Öztürk, katılımcılara iş ortamında stresin nasıl kontrol altına alınabileceğine dair
yöntemleri, uygulamalı olarak anlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7499
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Kayseri tam 47 derece !
Son yılların en sıcak gününü yaşayan Kayseri'de 47 derece olan hava sıcaklığı
sebebiyle yollardaki asfalt eridi
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Son yılların en sıcak gününü yaşayan Kayseri'de 47 derece olan hava sıcaklığı
sebebiyle yollardaki asfalt eridi.
Bu yaz son yılların en sıcak günlerini yaşayan Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı
birçok sokak ve caddede asfaltlar eridi. Đlde dün 42 derece olarak ölçülen hava
sıcaklığı bugün 47 dereceye ulaştı. Sıcaklığın aşırı derecede artması vatandaşları
olumsuz yönde etkiledi.
Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kalp ve solunum rahatsızlığı olanları mecbur
kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç derece daha artacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7500
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Yıldız tahliyeye kızdı !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,kendisine yumruk atan şahsın serbest
bırakılmasına sert çıktı
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Enerji Bakanı Yıldız, Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Lokalinde TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri ile kahvaltıda bir
araya geldi. Bakan Yıldız, Kayseri'de şehit cenazesinde kendisini yumruklayan kişinin
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması yönündeki soruya karşılık verdi.
Hukukun verdiği karara saygı duymak gerektiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu: "Ama
içimden geçen hisleri soruyorsanız, ben oraya Bakan kimliği ile gittim.
Yalnızca şehit cenazesine katılmak ve dönmek üzere gittim. Hatırlarsanız o gün
Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi ile alakalı konu, TBMM Genel Kurulunda
görüşmeye başlanacaktı. Sorumluluğunu hisseden her milletvekili gibi o toplantıda
olma gereği duydum. Böyle bir hadise başımıza geldi. Şahsi bir inisiyatif kullanarak
bunu affetme yetkimin olmadığı kanaatindeyim. Fakat benim gibi kamu görevi yapan,
tüm vaktini bütün mesaisini kamu ile paylaşan kişilere bu tür işlemlerin bir daha tekrar
edilmemesi açısından ben bu cezanın devam ettirilmesinin daha doğru olacağı
kanaatindeyim.''
Yıldız, kamu görevi yapan bütün kişilerin mesailerinin korunması adına, caydırıcı bir
ceza almasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.
Yıldız'a, bir gazeteci tarafından CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 'kendi tabanına rakı
sofralarına değil iftar sofralarına katılın, camileri AK Parti'nin kontrolüne bırakmayın'
yönündeki sözleri hatırlatıldı. Yıldız da bunun üzerine, manevi duyguların en üst
noktalara çıktığı Ramazan ayında, CHP'nin de camilere gelmesinin Türkiye adına
sevindirici olduğunu ve bir kazanım olduğunu, fakat bunların suni davranışlarla
yapılmaması gerektiğini söyledi.
"Bizim fakir fukara ile beraber aynı sofraya oturabilecek kadar kendi içlerinden
geldiğimizi vatandaşımız bilmektedir" diyen Yıldız, ''Vatandaşımız kendisine tabi
davranılmadığında, bunu her zaman fark eder. O yüzden yalnızca vatandaşa şirin

gözükmek adına, rakı sofrasından vazgeçmenin vatandaşımız nezdinde
inandırıcılığının tartışılacağı kanaatindeyim. O yüzden tabii davranmak lazım.
Gecekondularla alakalı her zaman bunun üzerinden politika yapılmaya çalışılmıştır.
AK Parti tabii davranışını orada da göstermiştir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7501
Erişim Tarihi: 14.07.2010

Đktidarı mutlaka ele geçireceğiz !
CHP MYK Üyesi Süheyl Batum Kayseri'deki konuşmasında Başbakan'a yüklendi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) anayasa değişikliği referandumu hakkında konferans
düzenledi. CHP MYK Üyesi Süheyl Batum konuşmasında Başbakan'a yüklendi.
Konferansta açılış konuşmasını yapan CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, "Bu dönemde
bizlere büyük görevler düşüyor. Tavrımızı ortaya koyma zamanı geldi. AK Parti
iktidarının dayatmacı politikasına karşı tavrımızı takınmalıyız. Anayasa değişikliği ile
ülke üzerinde oynayacakları oyunu bozacağız. Bu konuda bizi aydınlatacak sayın
Prof. Dr. Süheyl Batum'a şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.
Bugün Türkiye'nin çok farklı bir konuma geldiğini söyleyen CHP MYK üyesi Prof. Dr.
Süheyl Batum, "Bugün Türkiye öyle bir konuma geldi ki yerimizde, yurdumuzda
kaybedecek bir şey kalma korkusu kalmadı. Ancak, çocuklarımızı ve Türkiye'nin
geleceğini kurtarmalıyız. Yoksa Türkiye'nin gidişatı iyi değil" diye konuştu.
"GERÇEKLERDEN UZAK TAMAMEN SANAL BĐR ALEMDE YAŞIYORUZ"
Gerçeklerden uzak tamamen sanal bir alemde yaşandığını ifade eden Batum, "Sanal
algılamalara dayalı gerçeklerden uzak bir dönemde yaşıyoruz. Bizim partimizin MYK
üyesi Gökhan Bey var. Gökhan Bey'in tarım konusunda hazırladığı bir rapor var.
Raporda tarım alanında geriye gittiğimiz görülüyor. Neredeyse her şey bitmiş
durumda. Ama yansıtılanlara bakıyorum hiçte öyle değil. Gazeteler ve televizyonlar
olayı farklı yansıtıyor. Türkiye dünya ülkelerinin çoğunu geride bıraktı, dünya ülkeleri
Türkiye'ye hayran kaldı diye haberler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ĐNSANININ SAHĐP OLDUĞU DEĞERLERĐ YĐTĐRDĐĞĐ BĐR DÖNEMDE
YAŞIYORUZ"
Türk Devleti'nin sahip olduğu değerleri yitirdiği bir dönemde yaşadığını vurgulayan
Batum, "Türk halkının değerlerini yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde halka
bilgi verilmiyor. Yapılacak şeylerin içeriği hakkında bilgi verilmeden halkın kabul
etmesi için diretiyorlar. Tek başlarına karar veriyorlar. Bu dönemde değerlerimizi
yitirmeye başladık" şeklinde konuştu.
"KÜRT AÇILIMININ BĐR ÖRNEĞĐ DAHA YOK DÜNYADA"
Dünyada Kürt Açılımı'nın bir örneğin bulunmadığını belirten Batum, "Dünyada böyle
bir açılım daha yok. Biz Lazı, Kürdü, Çerkezi hepimiz bir bütün olarak kardeşçe
yaşıyorduk. Ama AK Parti yönetimi ve Başbakan bu kardeşliği bozacağız dercesine
hareketlerde bulundu. Kürt Açılımı'nı getirip önümüze koydular. Đçeriğini açıklamadan
kabul edin dediler. Analar ağlamasın istiyoruz dediler. Bizde istiyoruz analar
ağlamasın. Ama bu açılımdan sonra analar daha çok ağlamaya başladı. Bu açılım
sonucunda kavgalı iki toplum haline geldik" dedi.
"KUZULAR KURT OLUP KOYUNU YÖNETĐYOR"
Başbakanın bu konular hakkında bil hassa da hukuk konusunda bilgili olamayacağını
belirten Batum, "Sayın Başbakanın bu konularda pek bilgisi olamayabilir. Gerçekten
bilmiyordur. Tüm suç o yanından ayrılmayan kişilerde. Onlar kuzuluklarını bırakıp kurt
olup koyunu yönlendiriyorlar. Kendi istediklerini yaptırıyorlar" kaydetti.
"MUTLAKA ĐKTĐDARI ELE GEÇĐRECEĞĐZ"
Đktidarı ele geçireceklerini açıklayan Batum, " Türkiye'de her şeyi ele geçirdiklerini
sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Đster erken seçim olsun, ister diğer seçim olsun mutlaka
iktidarı ele geçireceğiz. Tüm geleceğimizi bu dönemde kurtaracağız "şeklinde
konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7502
Erişim Tarihi: 15.07.2010

Doğum gününden 1 gün sonra öldü
Trafik kazasında ağır yaralanan ve komaya giren 18 yaşındaki Nisa Dönmez hayatını
kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve
komaya giren 18 yaşındaki Nisa Dönmez, doğum gününden bir gün sonra hayatını
kaybetti.
Mustafa Dönmez'in kullandığı 35 AK 257 plakalı otomobilin Hüseyin Doğan
yönetimindeki 07 N 9321 plakalı kamyonete çarpması sonucu meydana gelen
kazada, Melike Altepe hayatını kaybetmişti. Kazada Mustafa Dönmez, eşi Songül ve
kızı Nisa ağır yaralanmıştı.
Yahyalı Mustafa Koyuncu Öğretmen Lisesi öğrencisi olan 18 yaşındaki Nisa 10
gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Doğum gününden
bir gün sonra yaşamını yitiren Nisa'nın acı haberi ailesini ve sevenlerini gözyaşlarına
boğdu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7503
Erişim Tarihi: 15.07.2010

Kayseri: 3 K.Erciyes: 2
Kayserispor, Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor'u hazırlık maçında
3-2 mağlup etti
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Turkcell Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Bank Asya 1. Lig takımlarından
Kayseri Erciyesspor'u hazırlık maçında 3-2 mağlup etti.
Kayserispor, çalışmalarına güne çift idmanla devam ederken kamp öncesi Kayseri
Erciyesspor ile yaptığı karşılaşmada, Şota'dan olumlu not aldı. Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Levent Devrim ise takım olarak henüz hazır olmadıklarını ancak
seviye açısından güçlü olduklarını dile getirdi.
Kayserispor maçın 10. dakikasında Erciyesspor'un forvet oyuncusu Özgür'ün golü ile
mağlup düşmesine rağmen, Troisi'nin atmış olduğu golle beraberliği yakaladı.

Đlk yarının son anlarına doğru Moritz'in penaltı gölü ile öne geçen Kayseripsor,
oyunun kontrolünü 25. dakikadan itibaren eline aldı. Đkinci yarıya biraz daha hırslı
başlayan Erciyesspor, 79. dakikada Uğur Albayrak'ın gölü ile durumu 3-1'e getirdi.
Maçın son dakikalarına doğru Erciyessporlu futbolcu Đsmail'in gölü mücadele 3-2
sona erdi.
Maç sonrası açıklama yapan Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, takımın
durumunun iyi olduğunu ancak daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.
Şota beraber fotoğraf çektiren Devrim, takım adına Şota'ya teşekkür etti.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise kamp öncesi Erciyesspor ile
yaptıkları hazırlık maçından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, takımın durumunun iyi
olduğunu kaydetti.
Şota, çok çalıştıklarını daha çok çalışmaları gerektiğini belirterek kamp öncesi çok iyi
bir test olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7504
Erişim Tarihi: 15.07.2010

Gün Haber yayında !
Kayseri'de Gün Haber isimli günlük yerel gazete, 'Halkın ve Haklının Gün'ü sloganı
ile yayın hayatına 'merhaba' dedi
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Kayseri'de Gün Haber isimli günlük yerel gazete, 'Halkın ve Haklının Gün'ü sloganı
ile yayın hayatına 'merhaba' dedi.
Yazı Đşleri Müdürlüğü’nü Ahmet Oğuz Gündüz'ün yaptığı Gün Haber Gazetesi, bugün
itibariyle yayın hayatına başladı. 'Halkın ve Haklının Gün'ü sloganı ile yayına
başlayan ve tüm bayilerde satışa sunulan gazetede Gazeteci Mahmut Tursun ile
Mehmet Serbez, köşe yazıları ile dikkat çekiyor.
Yazı Đşleri Müdürü Ahmet Oğuz Gündüz, gazetenin ilk köşe yazısında, insanların
mağduriyetini gidecek olaylara parmak basıldığı sürece gazetenin sürekli ve artarak
takip edileceğini düşündüklerini söyleyerek, ilkelerinin gazetenin gönüllere ve evlere
girmek olduğunu bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7505
Erişim Tarihi: 15.07.2010

Yeşil Bahçe Güzel Çevre yarışması
Kocasinan'da çevrenin düzenini ve yeşil alan miktarını daha da artırmak için yarışma
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, çevrenin düzenini ve yeşil alan miktarını
daha da artırmak için 'Yeşil Bahçe Güzel Çevre' adıyla bir yarışma düzenlediklerini
söyledi.
Yıldız, yaptığı açıklamada, hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir çevre sunmak için
Kayseri'nin huzur ve ferahlık veren, daha yeşil bir görünüme kavuşması amacıyla
yapılan çalışmalara vatandaşın verdiği desteği artırmak istediklerini kaydetti. Her türlü
meskenler arasında düzenlenen 'yeşil bahçe güzel çevre' yarışmasının 15 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında yapılacağının altını çizen Yıldız, "Dereceye giren 10
apartmana sürpriz ödüller verilecek, onları Kayseri'ye örnek ilan edeceğiz. Kayseri'yi
elbirliğiyle daha yeşil bir görünüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7506
Erişim Tarihi: 15.07.2010

Kayseri'de asayiş olayları
Kentimizden kısa kısa haberler: Trafik kazası,yangın, bıçaklı kavga vs..
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OTOMOBĐLĐN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuk, otomobilin
çarpmasıyla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı üzerinde Bilal K. yönetimindeki 06 AH 6698 plakalı otomobil, aniden önüne
çıkan 6 yaşındaki Ahmet K.'ya çarptı.
Yaralanan Ahmet K. olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini
koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- TUZ RUHU ĐÇEN 4 YAŞINDAKĐ ÇOCUK ZEHĐRLENDĐ
Kayseri'de tuz ruhu içerek zehirlenen 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 200. sokakta 4
yaşındaki Halit A., annesinin temizlik yapmakta kullandığı tuz ruhundan içmesi
sonucu zehirlendi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Halit
A.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

- ELEKTRĐK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Kayseri'de bir işyerinin elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiyenin yardımıyla
büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Osman
Kavuncu Mahallesi Emekliler Caddesi'nde Ü.V.'ye ait işyerinde elektrik panosunda
yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine gelen
Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale etti.
Büyümeden söndürülen yangında maddi zararın meydana geldiği bildirildi. Polis,
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- OTOMOBĐLDE 53 KARTON KAÇAK SĐGARA ELE GEÇĐRĐLDĐ
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 53 karton kaçak
sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir istihbaratı
değerlendirerek Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde Ferhat A.'ya ait
otomobilde arama yaptı. Kaçak sigara sattığı tespit edilen Ferhat A.'ya ait otomobilde
yapılan aramada 53 karton gümrük kaçağı sigara elde edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- ARAÇ PARKI YÜZÜNDEN BIÇAKLANDI
Kayseri'de araç parkı konusunda çıkan tartışma sonrası 1 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Güllük Mahallesi Şehit Miralay Nazım
Bey Caddesi üzerinde F.E., araç parkı konusundan M.A. ile tartışmaya başladı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E., kendisini tehdit edip, hakarette
bulunan M.A.'yı kolundan bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7507
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Şeker'den çiftçisine büyük destek !
Yaklaşık 12 bin 500 sözleşmeli çiftçiye, çapa ve bakım avansı ödeniyor
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Kayseri Şeker Fabrikası 2010-2011 pancar alım kampanyası döneminde taahhütte
bulunan yaklaşık 12 bin 500 sözleşmeli çiftçiye, çapa ve bakım avansı ödüyor. 12
bölgede ekim yapılan toplam 279 köy ve 12 bin 500 sözleşmeli pancar üreticisine
bugün itibariyle 25 milyon lira para ödenecek.
Kampanya döneminin ilk avansını ödeyecek olan Kayseri Şeker Fabrikası,
önümüzdeki dönemlerde ödenecek avansları gününden önce çiftçisine teslim etmek
için kolları şimdiden sıvadı. Bugün itibariyle ödenmeye başlanacak olan 25 milyon lira
ile birlikte ekonominin ve çiftçinin büyük oranda rahatlama sağlayacağını belirten
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, "Bol bereketli ve
bol kazançlı geçeceğine inandığımız bu kampanya dönemi boyunca çiftçimizi
ekonomik anlamda rahatlatabilmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.
Ayrıca bugünden sonra 2010-2011 Pancar Alım Kampanyası boyunca ödeyeceğimiz
tüm avansları, gününden önce ödeyip, bir ilke daha imza atarak, çiftçimizin huzurlu
bir kampanya dönemi geçirmesi için büyük çaba harcayacağız" şeklinde konuştu.
Toplam 12 pancar bölgesinde ekim yapılan 279 köy ve bu köylerde ekim yapan 12
bin 500 çiftçinin bu avanstan faydalanacağını da belirten Özışık, ton başına 10 lira
olarak açıklanan avans miktarı ile çiftçiye ve ekonomiye 25 milyon girdi
sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.
Özışık, "Bugün itibariyle ödenmeye başlanacak toplam 25 milyon liranın çiftçimizi
büyük oranda rahatlatacağına inanıyoruz. Çiftçimizin kimseye borçlu kalmadan,
ürününü en huzurlu şekilde yetiştirebilmesi için büyük çaba gösteren şirketimiz ve
idarecileri, bu avansın ardından ödeyeceği tüm avansları gününden önce ödeme
kararı almıştır. Çünkü çiftçimiz ve köylümüz milletimizin gerçek efendileridir. Onların
refah seviyesini yükseltmek adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden
kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7508
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Ambulans takla attı: 3 yaralı
Kayseri'de hasta taşıyan ambulansın kamyon ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de hasta taşıyan ambulansın kamyon ile çarpışması sonucu 3 kişi
yaralandı.
Olay, Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Himmetdede beldesinden
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne apandisit şikayeti olan bir hasta getiren
Alpay Đ. yönetiminde 38 SU 508 plakalı ambulans, Şeyh Ali K. yönetimindeki 58 LA
398 kamyon ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada ambulans içerisinde bulunan 13 yaşındaki apandisit şikayeti
olan Ebubekir Ç., annesi Saniye Ç. ile Emine K. yaralanırken olay yerine gelen başka
ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Polis ekipleri kamyon şoförü Şeyh Ali K.'yi gözaltına alırken, kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7509
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Kaybis'de ilk hırsızlık
Kentin belirli bölgelerine konulan Kaybis bisikletlerinden bir tanesi, küçük yaşta kimliği
belirsiz kişi tarafından çalındı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve kentin belirli
bölgelerine konulan Kaybis bisikletlerinden bir tanesi, küçük yaşta kimliği belirsiz kişi
tarafından çalındı. Duyarlı vatandaşın ihbarı ile bisiklet 1 hafta sonra bulunurken,
kimliği belirlenemeyen hırsız, polis ekiplerince aranıyor.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
tarafından açılışı gerçekleştirilen Kaybis bisikletleri, açılıştan 2 gün önce bir tanesi
kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Küçük yaşta bir çocuğun Ziya Gökalp
mahallesinde Büyükşehir Belediyesi amblemli bisiklete bindiğini gören vatandaş,
durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin geldiğini gören bisiklet hırsızı, kaçıp Yeni Doğan Mahallesi üzerinde
bir evin bahçesine bisikleti atarak kayıplara karıştı.
Çalınan bisiklet üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, daha sonra bisikleti
Kaybis çalışanlarına teslim etti.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7510
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Bu da yerli vuvuzela: Kabakzela
Kayserili çocuklar, Güney Afrika'nın zurnası olarak adlandırılan vuvuzeladan ilham
alarak kabakzella yaptı

Kategori
: Güncel
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 53
Tarih
: 15 Temmuz 2010 15:57

Kayserili çocuklar, Güney Afrika'da Dünya Kupası ile üne kavuşan ve "Güney
Afrika'nın zurnası" olarak adlandırılan vuvuzeladan ilham alarak "kabakzella" yaptı.

Johannesburg - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda
üne kavuşan vuvuzela, Kayserili çocukların dikkatini çekti. Kendi imkanları ile kabak
yaprağını keserek yerli vuvuzela yapan çocuklar, mahalle halkına Dünya Kupası
maçlarının havasını yaşatıyor. Çocuklar, "Biz vuvuzelanın adını değiştirdik,
kabakzella koyduk" derken, yerli vuvuzela merakının bazı mahalle halkını rahatsız
ettiğini ancak keşfettikleri sesin eğlenceli geldiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7511
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Hem elektrik, hem ürün satacaklar
Pınarbaşı'da kurulan sistemle, çiftçiler hem ürettikleri ürünleri hem de elektriği satma
imkanı bulacak
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Kayseri Đl Özel Đdaresi tarafından Pınarbaşı ilçesinde kurulan Çiftçi Eğitim
Merkezi'nde oluşturulan sistemle, çiftçiler hem ürettikleri ürünleri hem de elektriği
satma imkanı bulacak.
Pınarbaşı ilçesinde kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Đl Özel
Đdaresi Çevre Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanı Özkan Kayacan, merkezin
Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, “Bu merkezde Pınarbaşı Ziraat
Odası ile ortaklaşa bir çalışma yaptık. Türkiye'de ilk olarak kullanılan 4 ayrı buğdayın
ekimini yapıyoruz. Deneme amaçlı ektiğimiz bu buğdaylar eğer ki bu bölgeye
adaptasyon sağlarsa önümüzdeki günlerde de ekimleri yapılacak” dedi.
Merkezde, Pınarbaşı bölgesinde daha önce hiç ekimi yapılmayan 5 çeşit elma, çilek,
silajlık mısır, buğday gibi ürünlerin ekimini yaptıklarının altını çizen Kayacan, “Bu
merkezde biz, teknolojiyi de kullanarak nasıl daha çok verim alınır onu çiftçilere
göstermek istedik. Merkezimizde teknolojinin tüm yeniliklerini kullanmaya çalıştık”
diye konuştu.
“ÇĐFTÇĐ HEM ELEKTRĐK HEM DE ALDIĞI ÜRÜNÜ SATACAK”
Çok su kullanımının çok ürün almak anlamına gelmediğinin altını çizen Özkan
Kayacan, “Aslında bilinçli sulama ve bilinçli ekim ile daha çok verim alınabilir. Biz

burada sulamanın enerjisini sağlayabilmek için güneş enerjisi panellerini kullandık.
Kendi elektriğimizi üreterek, bunu damlama ve yağmurlama sulama çalışmalarında
kullandık. Uluslar arası standartlara uygun olan bu panellerde 5 kolektör var. Bu
kolektörler bize 32 bin TL'ye mal oldu. Yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede kendini amorti
edecek. Burada ürettiğimiz elektriği hem sulamada hem kendi elektriğimiz için
kullanacağız. Yakında çıkarılacak olan bir yasa sonrasında iki tane trafo ile
ürettiğimiz elektriği satma imkanımız da olacak” dedi.
“ÇĐFTÇĐLER DOĞDUKLARI YERDE DOYACAK”
Pınarbaşı bölgesinde, çiftçilerin yeterli verim alamadıkları ve ürünlerini satamadıkları
gerekçeleriyle memleketlerinden göç etmek zorunda kaldıklarının altın çizen
Kayacan, “Bizim Çiftçi Eğitim Merkezimiz sayesinde çiftçiler, hem kaliteli ürün alacak
hem de bu ürünlerini rahatlıkla satma imkanına kavuşacaklar. Bu bölgedeki insanlar
doğdukları yerlerde artık doyacaklar ve göç ortadan kalkacak. Türk çiftçisi isterse her
şeyi başarabilir. Gerekli teknolojiyi ve ucuz üretimi kullanarak daha güzel günlere
kavuşacaktır” ifadelerinde bulundu.
Đl Özel Đdaresi'nin Pınarbaşı ilçesinde başlattığı projeden bölge çiftçisinin büyük
ölçüde faydalandığını bildiren Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Đbrahim Ülker, “Đl Özel
Đdaresi'nin de desteği ile bu bölgede alternatif üretim çalışmaları sürüyor. Maliyetli
üretim yerine teknolojiyi de kullanarak, daha ucuz ve daha çok ürün anlayışı ile
hareket edilecek. Bu hem çiftçimize maliyeti düşürecek hem de kaliteli ürün almasına
yardımcı olacak. Ziraat Odası ve Đl Özel Đdaresi gücünü birleştirdi ve böyle güzel bir
çalışma ortaya çıktı. Bu proje hem Kayseri'ye hem de Türkiye'ye hitap edecek” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7513
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Mardin'e gönül köprüsü
Gönül Köprüsü projesi kapsamında Mardin'e giden Kayserili 200 öğrenci kente
hayran kaldı
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Gönül Köprüsü projesi kapsamında Mardin'e gelen Kayserili 200 öğrenci kente
hayran kaldı.
Turkcell ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan Gönül Köprüsü projesi
kapsamında 5 gün ziyaret için Mardin'e bulunan öğrenciler kentin tarihi ve turistik

yerlerini gezdi. Peygamber Efendimizin postacısı olarak bilinen Abdullah Bin El
Cüheyni'nin mezarının bulunduğu Şeyh Çabuk Camii'ni ziyaret eden öğrenciler,
türbenin başında dua ettiler. Caminin tarihi güzelliklerine hayran kalan öğrenciler bol
bol fotoğraf çektiler. Mardin Đl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Kuzu, bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Gönül Köprüsü projesi kapsamında Türkiye genelinde 20 bin
öğrencinin çeşitli kültür ve medeniyetleri görmek için farklı illere götürüleceğini
söyledi. Proje kapsamında Kayseri'den 200 öğrenciyi Mardin'e ağırladıklarını ifade
eden Kuzu,"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi duygularını geliştirmek için bu tür
projeler çok önemlidir. Gönül Köprüsü projesi, aslında kültürümüzün özünde var olan
tanışma ve birbirini sevme anlayışının gönül dünyamızda daha da yer etmesi adına
önemli bir adımdır dedi.
Kayseri'den gelen kafilenin başkanı Celil Okur ise, 7 bin yıllık tarihi ve hoşgörü
kentini ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Okur, "Öğrencilerimiz
burada farklı kültür ve dinleri bir arada gördü. Özellikle dini mekanların manevi havası
öğrencilerimizi çok etkiledi" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7514
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Yapay Hayvanat Bahçesine yoğun ilgi
Yeniköy Gençlik Parkı içinde 68 çeşit hayvanın fiberglastan yapılmış figürleri
sergileniyor
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde
çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak ve hayvanları tanıtmak amacı ile oluşturulan
Yapay Hayvanat Bahçesine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.
Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Yeniköy Semtindeki Gençlik Parkı içerisinde 68 çeşit
hayvanın fiberglastan yapılmış figürlerinin yer aldığı ve bire bir boyuttaki hayvanların
3 bin metrekare alanda sergilendiğini söyledi. Büyükkılıç, yapay hayvanat bahçesi
içerisinde kanguru, su aygırı, bizon. at, deve, zebra, panda, boğa gibi hayvanlardan

birer adet, penguen, fok, timsah, kaplumbağa, goril ve maymun gibi hayvanlardan ise
ikişer adet olmak üzere toplam 91 hayvanın yer aldığı yapay hayvanat bahçesine
yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.
Filmlerde ve belgesellerde gördüklerini ancak gerçek boyutları hakkında bir fikri
olmayan çocuklar için bire bir yapılmış hayvan figürlerinin ayrıca eğitici bir yönü de
olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, çocuklar kadar büyüklerinde ilgisini
çektiğini bundan sonraki çalışma da ise bir başka parka ayrı bir çalışma
gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7515
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Önce Dünya kupası sonra Olimpiyat
Tuğba Karakaya,19-25 Temmuz tarihleri arasında Kanada'da yapılacak Dünya
Şampiyonasına hazırlanıyor
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Kayseri Şekerspor Atletizm Takımı'nın "Rüzgar Kız" lakaplı yıldız atleti Tuğba
Karakaya, 19-25 Temmuz tarihleri arasında Kanada'nın Moncton kentinde yapılacak
olan Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi temsil etmeye hazırlanıyor.
Önceki gün Kayseri Şekerspor Kulübü Başkanı Cuma Karataş'ı ziyaret ederek,
katılacakları Dünya Şampiyonası hakkında bilgiler veren Antrenör Süleyman Altınoluk
ve Rüzgar Kız Tuba Karakaya, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek,
Kanada'da adeta fırtınalar estirmeyi planladıklarını söylediler.
Spor hayatına Kayseri Şekerspor'da başlayan ve olağanüstü yeteneği ile
Uluslararası Cezmi Or şampiyonası'nda, 1500 metreyi 4.17 ile koşarak Dünya
şampiyonası Barajını geçip, aynı zamanda atletizm tarihinde Elvan Abeylegesse'den
sonra en iyi derece yapan atlet unvanını alan Tuğba Karakaya, Kanada'da yapılacak
şampiyonanın en favori isimlerinden bir tanesi.
Antrenör Süleyman Altınoluk, 19-25 Temmuz tarihleri arasında Kanada'nın
Moncton kentinde yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 1500 ve 3000
metrede ülkemizi temsil edecek olan Tuğba Karakaya'nın performansının en üst
noktada olduğunu belirterek, şunları söyledi. "Uzun yıllar Türk sporuna destek
vererek, sayısız başarılara imza atan ve milli takıma onlarca sporcu yetiştiren Kayseri

Şekerspor'un değerli Onursal Başkanı Vedat Ali Özışık'a ve Kulüp Başkanı Cuma
Karataş'a sonsuz teşekkürler ederim.
Bizim asıl hedefimiz 2012 Londra Olimpiyat Barajını geçerek, Olimpiyatlarda
kulübümüzü ve ülkemizi başarı ile temsil edebilmektir. Ama şu an Kanada'daki Dünya
şampiyonasına odaklanmış bulunmaktayız. Umarım Kanada'dan, Dünya şampiyonu
olarak dönen takım biz olacağız" şeklinde konuştu.
Kulüp BaŞkanı Cuma Karataş ise Spor hayatına Kayseri Şekerspor'da başlayan
Tuğba Karakaya'nın gerçekten genç ve yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek,
"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Rüzgar Kız Tuğba, bugüne kadar
gösterdiği performans ile Türkiye'nin en güvendiği atletlerden bir tanesi olduğunu
başarıyla göstermiştir. Kendisi, Ulu Önder Atatürk'ün de belirttiği gibi "Zeki, çevik ve
aynı zamanda da ahlaklı" bir sporcumuzdur. Bu nedenle kendisini ayrıca kutlamak
istiyorum. Onursal
Başkanımız Vedat Ali Özışık, Türk sporunun her branşta ilerlemesi için elinden gelen
gayreti göstermektedir. Çünkü bizlerin vasıtasıyla alınacak her başarı, bu ülkenin
çıkarınadır. Bu nedenle değerli onursal başkanımıza ardından emeği geçen tüm
sporcu ve idareci arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Sevgili sporcumuz,
Rüzgar kızımız Tuğba'ya da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7516
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Eğitimde tam isabet !
Hacılar Kayseri'de Seviye Belirleme Sınavında 16 ilçe arasında 1.olarak önemli bir
başarıya imza attı
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Hacılar ilçesi Dayanışma ve Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Gürdoğan,
dernek 2. Başkanı ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem bir açıklama yaparak,
dernek bütçesinin yüzde 70’lik kısmını eğitime ayırdıklarını, bunun da meyvesini
Kayseri’de Seviye Belirleme Sınavı’nda 16 ilçe arasında 1’nci olarak aldıklarını
söyledi.
Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Hacılar Dayanışma ve Yardım Derneği
Başkanı Hasan Hüseyin Gürdoğan, işadamlarının desteği ile oluşturulan derneğin
bütçesinin yüzde 70’lik kısmını eğitime ayırdıklarını, bundan sonra da desteklerinin

artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Gürdoğan, “Derneğimiz 25 senedir faaliyet
göstermektedir. Eğitime yaptığımız desteklerden de güzel sonuçlar alıyoruz.
Dershaneye 151 kişi gönderiyoruz, ayrıcı 628 üniversite öğrencisine de karşılıksız
burs veriyoruz. Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) 16 ilçe arasında birinci olduk. Bu
başarıyı inşallah devam ettireceğiz. Bundan sonra da Hacılar’a işadamlarımız ile
birlikte desteğimiz artarak devam edecek” dedi.
Dernek ikinci Başkanı ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem’de yaptığı
açıklamada,
Derneğimiz ilçemize çok önemli katkılar sağlıyor. Sadece yardımlaşma ve
dayanışmanın ötesinde, bütçesinin büyük bir kesimini eğitime ayırıyor. Biz Hacılarlılar
olarak şuna inanıyoruz. Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine iyi eğitimli insanların
götüreceğine inanıyoruz. Bu amaçla da sadece dernek olarak değil tüm işadamları,
tüm Milli Eğitim camiası, tüm Kaymakamlık kesimi ve tüm belediye çalışanları bu işe
destek veriyoruz. Hacılar’da her alanda olduğu gibi eğitimde de herkes gücü yettiği
oranda işin bir tarafından tutuyor. Bunun meyvelerini de her yıl artarak alıyoruz. Daha
önceki yıllarda SBS sınavlarında Kayseri’de 4’ncü sıradaydık. Đki senedir de ikinci
sıradaydık. Bu sene SBS sınavlarında Kayseri’de ki ilçeler arasında birinci sıraya
yükseldik. Bu çalışma, azim ve mücadele örneğidir. Bu mücadelede bize destek
veren gerek kaymakamlığımıza, gerek milli eğitim camiamıza, gerekse derneğimize
katkı ve destek veren işadamlarımıza da teşekkür ediyorum.
Bizde SBS sınavlarına katılan 7 okulumuz var. Bu okullar arasında üç tanesi ilk yüz
içerisindedir. Bu başarı Hacılar’da ki tüm kurum ve kuruluşların başarısı, sivil toplum
kuruluşlarının başarısı, bu başarı derneğimizin başarısı, bu başarı işadamlarımızın
başarısı, bu başarı kaymakamlık ve milli eğitim camiasının başarısıdır. Đstiyoruz ki bu
başarının dalga dalga yayılması, Türkiye eğitim seviyesinde atak yapması ve Türkiye
Avrupa’da Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesindeki yerini almasıdır.
Hemşerilerimiz sanayi ve ticarette başarılı olduğu gibi eğitimde de başarılı olduklarını
gösterdiler. Bundan sonra da her türlü desteğimiz devam edecek. Ben emeği geçen
herkesi kutluyor, herkese teşekkür ediyor, ilçemizin eğitimde de atak yaptığını
belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7517
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Trafik kazası: 1 yaralı
Kaza Ankara yolu üzerindeki Boğazköprü'sü yanında meydana geldi
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre
kaza Ankara yolu üzerindeki Boğazköprü'sü yanında meydana geldi. Karşıdan
karşıya geçen Mehmet K.'ya (63) 38 FE 909 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K.'nın durumunun iyi
olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7518
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Tarımda elektriksiz sulama devri
Kayseri&#8217;de tarım alanında elektriksiz sulama devri başladı
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Kayseri’de tarım alanında elektriksiz sulama devri başladı.
Kayseri Đl Özel Đdaresi Çevre Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülen bir proje ile tarım alanlarının sulanmasında elektrik kullanılmıyor.
Konu hakkında bilgiler veren Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Yazar, “Çiftçiler daha önce
salma sulama yöntemiyle 40 litre su ile 400 dönüm arazi suluyordu. Bizim yaptığımız
proje sayesinde, doğal suların basınçları kullanılarak 40 litre su ile 900 dönüm arazi
suluyoruz. Kapalı sulama yöntemi ile her çeşit arazi sulanırken, salma sulama
yöntemiyle bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Dolayısıyla bu yöntem çiftçiler için büyük
bir kolaylık sağlıyor” dedi.
Đl Özel Đdaresi Çevre Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanı Özkan Kayacan, yeni
projede kullanılan sistem ile kırılma ve tıkanma gibi bir sıkıntının bulunmadığını
belirterek, “Bu boruların ömrü yaklaşık 20 yıldır. Diğer türlü kanallar olsa, dış etkenler
nedeniyle kırılır ve sıkıntılar yaratırdı. Kapalı sulama yöntemini Pınarbaşı, Tomarza
ve Sarız ilçelerimizde kullanacağız. Bu da çiftçilerimiz için en ekonomik sulama
olacak” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7519
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Sorunlarına çözüm bekliyorlar
Niyazı Uslu, halk otobüsü esnafının sorunlarını üst makamlara ilettiklerini ve gerekli
destek sözünün alındığını söyledi
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Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Niyazı
Uslu, halk otobüsü esnafının sorunlarını üst
makamlara ilettiklerini ve gerekli destek sözünün
alındığını söyledi.
Uslu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'ye yapılan ziyaret esnasında sorunların kendisine iletildiğini ve kendilerinin
konu ile ilgili kanunlar çerçevesinde çözüm bulacaklarını söylediğini kaydetti.

Uslu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ile 09.07.2010 tarihinde
şahsım, oda yönetim kurulu üyelerimiz ve bir grup esnaf arkadaşımızla makamda
görüşmelerde bulunduk. Başkanımız bizlerin bütün sorunlarını dinledi. Kendileri
çözüm noktasında kanunlar çerçevesinde çözüm bulacaklarını beyan etmiştir. Bu
beyanda anlaşılacağı üzere belediye başkanımız Kayserili hemşerilerimize hizmet
etmekte olan halk otobüsü esnafımızın sorunlarının çözümünde belediye olarak
üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Ayrıca yakıtlarımızdaki ÖTV'nin kaldırılması
için hükümetimiz nezdinde gerekli çalışmaların devam ettiğini ve en kısa süre
içerisinde bu sorunun çözüme kavuşturulması için kendilerinin elinden geleni
yapacaklarını beyan etmiştir. Bizler de oda yönetimi olarak büyükşehir belediye
başkanımızın bize vermiş olduğu bu önemli desteklerinden güç alarak esnafımızın
sorunlarına çare olmak amacıyla oda yönetim kurulu olarak Ankara'ya gittik. Orada
bütün sorunlarımızı başta Kayseri Milletvekilimiz, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız'a, Sanayi Bakanı Nihat Ergün'e, Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek'e, Kayseri Milletvekillerimize ve Gelirler Đdaresi Başkanı Sayın Mehmet
Kilci'ye yapmış olduğumuz ziyaretlerle sorunlarımızı bizzat kendileriyle görüştük ve
tüm sorunlarımızı bir rapor halinde kendilerine ilettik. Çözüm noktasında bizlere
yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Açıkladığımız tüm bu nedenlerden dolayı
esnafımızın sorunlarının üst makamlara iletilmiştir ve gerekli desteğin verileceği
kendileri tarafından iletilmiştir" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7520
Erişim Tarihi: 16.07.2010

Eski vaiz toprağa verildi
Merkez eski vaizi Đbrahim Eken Hoca Efendi, cenaze namazı sonrasında şehir
mezarlığında toprağa verildi
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Kayseri'de, merkez eski vaizi Đbrahim Eken Hoca Efendi, kılınan cenaze namazsı
sonrasında şehir mezarlığında toprağa verildi.
Camii Kebir'de Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Melikgazi

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem,
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ile Đbrahim Eken Hoca Efendi'nin
yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazını kıldıran Đl Müftüsü Şaban Đşlek, Đbrahim Eken Hoca Efendi'nin
örnek bir insan olduğunu ve bir çok talebe yetiştirdiğini belirterek, “Kayseri'den bir
yıldız daha kaydı. Değerli bir insanı daha kaybettik. Allah rahmet eylesin” dedi.
Kılınan cenaze namazı sonrasında, sevenleri Đbrahim Eken Hoca Efendi'nin tabutunu
taşımak için birbirleri ile yarıştı.
Đbrahim Eken Hoca Efendi'nin cenazesi şehir mezarlığında gözyaşları içerisinde
toprağa verildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7521
Erişim Tarihi: 19.07.2010

20 dönüm ekini yaktılar
Kayseri'de boş bir arazide başlayan yangın, 20 dönüm ekinin kül olmasına sebep
oldu
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Kayseri'de boş bir arazide başlayan yangın, 20 dönüm ekinin kül olmasına sebep
oldu.
Erkilet Çivril Köyü Yivri mevkiinde saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir
sebepten dolayı boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle 2 bin dönümlük araziye
yayılan yangın, Đsmail Kayapınar'a ait 20 dönümlük ekine sıçradı. Vatandaşların
itfaiye ekiplerine haber vermelerinin ardından alana ulaşan ekipler, söndürme
çalışması yaptı. Greyderin yardımıyla da müdahale edilen yangında herhangi bir can
kaybı yaşanmazken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7522
Erişim Tarihi: 19.07.2010

Özhaseki'den davulculuk talebi
Müzisyenler Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye çağrıda bulundu
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Kayseri'de müzisyenler, kabahatler kanunu kapsamında kendi imkanlarının
kısıtlandığı gerekçesi ile, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye çağrıda
bulundu.
Kendilerini 'çekirdekten yetişme' olarak nitelendiren yaklaşık 150 müzisyen, Ramazan
Ayı içerisinde sahur vakti çalınan davulun kendilerine verilmediğini, mahalle
muhtarlarının kendi isteği doğrultusunda isimlerin belirlendiğini iddia etti.
Düğün, nişan gibi birçok etkinliklerine kendileri için yasak konulduğunu dile getiren
müzisyenlerden Ahmet Çorakçı, "Baba mesleğini yürütmeye çalışıyoruz. Kendi
ekmeğimizi kendimiz çıkartıyor ve böylelikle kimseye muhtaç kalmıyorduk. Şimdi ne
yapalım. Ayakkabı mı çalalım. Çocuklarımıza ne bir ekmek nede bir giyecek bir şey
alamaz olduk. Gün geçtikçe durumumuz kötüye gidiyor. Lütfen biri bu duruma dur
desin" diyerek sitem etti.
"Ramazan ayı içerisinde bari bize bu görevi versinler" diyen müzisyenler, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den kendileri için uygun bir vazife istediler.
Düğün salonları içerisine dahi giremediklerini, mahalle aralarında düğünlere
gidemediklerini ifade eden müzisyenler, birçok alanda kısıtlandıkları gerekçesi ile
sıkıntılarının gün geçtikçe artığını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7523
Erişim Tarihi: 19.07.2010

3.Kolordu Komutanının acı günü
Korgeneral Hulusi Akar'ın annesi Nimet Akar, kılınan cenaze namazı sonrasında
toprağa verildi
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3. Kolordu Komutanı Hulusi Akar’ın 84 yaşında vefat eden annesi Nimet Akar, kılınan
cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Hunat Canii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına 3. Kolordu
Komutanı Korgeneral Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Tümgeneral Özden Bayram
Argüz ve askeri erkan ile Akar ailesinin yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazı sonrasında Nimet Akar’ın cenazesi şehir mezarlığında
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7524
Erişim Tarihi: 19.07.2010

Mimsin'i denetleyemediler
Mimsin Konut Yapı Kooperatifi'ni denetime gelen kurul, kapıların kilitli olmasıyla
çileden çıktı
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Mimsin Konut Yapı Kooperatifi'ni denetime gelen kurul, kapıların kilitli olmasıyla
çileden çıktı.
Önce ki gün Mimsin Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Hökelek ile telefonda
konuşup ardından, denetim kurulu olarak geleceklerini ifade eden Denetim Kurulu
Başkanı Erdoğan Arslan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde geldikleri
denetlemede kapıda kaldı.
Bütün çalışanlarına izin vererek kapıları kilitleyip kayıplara karıştığı iddia edilen
Hökelek'in kaybolmasına anlam veremediklerini söyleyen Arslan, yapılan davranışın
yanlış olduğunu söyledi.
Arslan, yapılan yanlışın yasal yollarla çözeceklerini ifade ederek, kooperatif üyelerine
seslendi. Arslan, "Buradan 3 bin 500 üyemize sesleniyorum. Sizlerin haklarını yasal
yollarla savunacağım. Bizler Kooperatif denetçileriyiz. Ancak denetlemeye geldiğimiz
esnada kapıları kilitli bulduk. Ne yazık ki kooperatifi denetleyemiyoruz" diye konuştu.
Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü nezdinde, diğer yollarla yasal haklarını savunarak
gerekli tepkiyi koyacaklarını kaydeden Arslan, son olarak yapılan yanlışın ve yasal
hakların takipçileri olacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7525
Erişim Tarihi: 19.07.2010

Osmanlı Kayseri'de canlanıyor
'Ustalar, Alimler ve Sultanlar' isimli belgeselin çekimleri Kayseri'de yapılıyor
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Kayseri'de, 120 filminin yönetmenliğini yapan Murat Saraçoğlu, 'Ustalar, Alimler ve
Sultanlar' isimli belgesel çekimlerinin startını verdi. Belgeselde 5 haftada 2 bin figüran
oynayacak.
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Sultan Hanı köyünde gerçekleştirilen çekimlere
Tekden Film sponsor oldu. Murat Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, 120 filminin
yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Ustalar, Alimler ve Sultanlar'
belgeselinde 5 haftada 2 bin figüran oynayacak. Belgeselde 25 at, 50 kılıç, 70 kalkan
ve 100 miğfer kullanılacak. Sultan Hanı köyünün yaylasında çekilen belgeselde
Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık geçmişi 100 dakikalık sinema formatında anlatılmaya
çalışılacak.

35 TL YEVMĐYELĐK VEZĐR
Çekimlerine iki gün önce start verilen belgeselde yer alan figüranlardan 80
yaşındaki Mehmet Biltekin, ilk defa bir belgeselde rol aldığını belirterek, "Đki gündür
belgesel çekimlerine katılıyorum. Eşim sürekli cep telefonundan arayarak beni kontrol
ediyor. Galiba beni kıskanıyor" dedi.
Belgeselde padişahın yanındaki vezirlerden birini oynayacağını söyleyen 65
yaşındaki Rafet Onay ise, belgeselin yapımcıları ile bir kermeste karşılaştıklarını ve
gelen teklifi kabul ettiğini söyleyerek, "Böyle bir belgeselde rol almaktan çok
mutluyum" diye konuştu. Rafet Onay, rol aldığı belgeselde günlük 35 TL yevmiye
aldığını söyledi.
"KAYSERĐ BĐZĐM ĐÇĐN EN UYGUN ŞEHĐR"
Ustalar, Alimler ve Sultanlar belgeseli hakkında ĐHA'ya konuşan yönetmen Murat
Saraçoğlu, belgeselin Đstanbul'un 2010 Kültür Başkenti olması nedeniyle düzenlenen
etkinlikler kapsamında çekildiğinin altını çizerek, "Tekden Film tarafından
sponsorluğu üstlenilen belgeselde, bu topraklarda 600 yıl yaşamış olan Osmanlı
Devleti'ni görsel olarak anlatmaya çalışacağız. Bu belgesel, ele aldığı konu olarak ilk
değil ancak hacim ve görsellik bakımından diğer belgesellerden çok farklı bir formatta
olacak.Animasyonların da kullanılacağı belgesel oldukça iddialı olacak" dedi.
Çekim için Kayseri'yi seçmelerinde, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin iyi korunması
veya restore edilmesinin en önemli etken olduğunun altını çizen Saraçoğlu,
"Kayseri'de lojistik de çok iyi. Kayseri, Anadolu'nun merkezi ve çalışma olarak dağlar,
ovalar, şehir merkezine yakınlığı bizim açımızdan çok rahatlatıcı. Çekim öncesinde
bu şartları değerlendirdik ve Kayseri'yi seçtik" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7527
Erişim Tarihi: 19.07.2010

Çarptı, dövdü,kaçtı !
Hacılar'da bir sürücü çarptığı çocuğu azarlayıp dövdükten sonra olay yerinde
bırakarak kaçtı

Kategori
: Đlçeler
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 83
Tarih
: 19 Temmuz 2010 12:45

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüse yetişmek için koşan çocuğa otomobil çarptı.
Otomobil şoförü, azarladığı ve dövdüğü çocuğu olay yerinde bırakarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Seyfullah

Đ.'nin, şehri merkezine arkadaşları ile havuza gitmek için evden çıktığı öğrenildi.
Otobüsü kaçırmamak için durağa koşan Seyfullah Đ.'ye karşı şeritten gelen bir
otomobil çarptı. Kimliği belirlenemeyen otomobil şoförü iddiaya göre önce Seyfullah
Đ.'yi 'Hadi ölseydin' diyerek azarladı ve tokat attı. Seyfullah Đ.'yi olay yerinde yaralı
halde bırakarak kayıplara karışan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından
aranırken, Ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Seyfullah Đ.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7528
Erişim Tarihi: 19.07.2010

Ankara'ya Kayserili emniyet amiri
Zeki Çatalkaya 1956 ylında Kayseri'de dünyaya
geldi
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Kritik bölgelerde yaptığı başarılı görevlerle
isminden söz ettiren ve Ankara Emniyet
Müdürü'nün görevden alınmasıyla yerine
atanan Bursa Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya,
hedefinin yeni başarılar olduğunu söyledi.
ĐHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çatalkaya, "Başkentte görev yapmak büyük
onur ve gurur. Bu onur ve gururun yanında büyük bir sorumluluk isteyen bir görev.
Đnşallah başarılı oluruz, başarılı hizmetler veririz" dedi.
Bursa'daki görevi süresince yapılması gerekenleri başarıyla yaptıklarını ifade eden
Çatalkaya, "Bundan sonra gelen arkadaşlar devam ettirecektir" şeklinde konuştu.
ZEKĐ ÇATALKAYA'NIN ÖZGEÇMĐŞĐ
1956 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Çatalkaya, 1973 yılında Polis Koleji ve 1976
yılında Polis Akademisi'ni (Enstitüsü) bitirerek, komiser yardımcısı rütbesi ile Emniyet
Teşkilatı'nda göreve başladı. Sırayla değişik rütbelerde Malatya, Ankara, Đstanbul,
Kars, Đzmir, Đstanbul Emniyet Müdürlükleri'nde çalışan Çatalkaya, 1998-2002 yılları
arası Van Emniyet Müdürü, 2002-2005 yılları arası Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Başkanlığı'nda baş müfettiş, 17 Şubat 2005-25 Haziran 2009 yılları arası
Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaptı ve 2 Temmuz 2009 tarihinde Bursa'da
göreve başladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7529
Erişim Tarihi: 19.07.2010

Avusturya kampı başladı
Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Kayserispor'un, burada 4 hazırlık maçı
yapacağı belirtildi
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Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Kayserispor'un, burada 4 hazırlık maçı
yapacağı belirtildi.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Sarı-kırmızılı ekibin
kamp çalışmalarını 17-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği Avusturya'da
antrenmanlara başladığı bildirildi. 14 gün boyunca yapacağı antrenmanların yanı sıra
4 hazırlık karşılaşması oynayacak olan Kayserispor, 19 Temmuz 2010'da SV
Kapfenberg, 23 Temmuz 2010 Rad Belgrad, 26 Temmuz Korona Kielce, 29 Temmuz
2010'da ise Kazma Sporting Club ile hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7530
Erişim Tarihi: 19.07.2010

33 yıl sonra Ağustos'ta Ramazan
11 ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan, 33 yıl aradan sonra yine Ağustos ayında
başlayacak

Kategori
: Sürmanşet
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 73
Tarih
: 19 Temmuz 2010 14:48

11 ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan, 33 yıl aradan sonra yine Ağustos ayında
başlayacak.
33 yıl sonra tekrar Ağustos ayına denk gelen Ramazan ayını insan, ömründe en
fazla 3 defa görebilecek. Yazın artan aşırı sıcaklıktan dolayı bunalan insanlar
Ağustos ayında oruç tutacak. Yemek yemeden ve su içmeden saatlerce aç duracak
vatandaşlar, bu sıcak havaların etkisiyle de zor bir Ramazan geçirecekler.
Tüm müminlerin Allah rızası için bu sıcak havalarda bile rahatlıkla oruçlarını
tutacaklarını söyleyen Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, "Allah'a inanarak oruca
başlarız. Devamı kendiliğinden gelir. Đnanç bizi güzelliğe götürür. Bu yıl zor bir
Ramazan geçireceğiz. Sıcak havalardan dolayı bir zorluk yaşanacak. Ama Allah'ın
izniyle ve inançla bir sıkıntı yaşamadan oruçlarımızı tutacağız. Uzun günlerde oruç
tutmak dert değil. Böyle uzun günlerde oruç tutmak dünyada dengeyi sağlıyor. Biz
uzun tutarken, diğer yerlerde yaşayan mümin kardeşlerimiz kısa günlerde oruç
tutuyor. Böylece müminler arasında bir denge sağlanmış oluyor" dedi.
Sürekli saate bakarak oruç tutmanın doğru olmadığını vurgulayan Đşlek, "Oruç
tutarken gözünüz saatte olmasın. Unutun vakti. Yemek yemeği, su içmeyi ya da
sigara içmeyi aklınızdan çıkartın. Sahura kalktığınızda niyetinizi yapın. Deyin ki,
'yarın Allah rızası için oruç tutacağım.' Eğer beyninizi böyle şartlandırırsanız işiniz
daha da kolaylaşır. Eğer tahammül edemeyecek duruma gelirseniz, o zaman
orucunuzu bozar sonra kaza edersiniz. Zaten bazı durumlarda oruç tutulmaz. 7- 8 hal
var, hastalar, yolcular, bayanların özel durumları gibi bazı durumlarda oruç
tutmazsınız. Đlerde tutarsınız yoksa onun yerine tutmadığınız gün boyunca bir fakiri
doyurursunuz" şeklinde konuştu.
"ORUÇ VE HAC ĐBADETLERĐ AY SĐSTEMĐNE GÖRE YAPILIR"
Đslam'da hac ve oruç ibadetlerinin ay sistemine göre yapıldığını belirten Đşlek, "Bu
sistemde sene 354 gündür. 10 gün fark vardır. Oruç bu sisteme göre planlanmıştır.
Bunun amacı ise dünyanın her yerindeki Müslümanların aynı güzelliği yaşaması ve
aynı sıkıntıları çekmesi içindir. Biz Müslüman olduğumuz için pek de bir sıkıntı
çekmeyiz. Đnancımızı sağlam tutmalıyız" ifadelerini kullandı.
Tüm Müslümanların Ramazanı'nı şimdiden kutlayan Đşlek, bu Ramazan'ın birlik ve
beraberlik getirmesini, akan gözyaşlarının dinmesi için bir vesile olması isteğini
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7531
Erişim Tarihi: 19.07.2010

Çakmakoğlu'ndan Hükümet'e eleştiriler
MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini
ziyaret etti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili, Đçişleri ve Milli Savunma Eski
Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya'yı makamında ziyaret etti.
Cemiyet binasında Altınkaya'yı ziyaret eden Çakmakoğlu, Türkiye'nin geldiği süreç
içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin temel kurucusu olduğunu belirten
Çakmakoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde özel bir ordunun
düşünülemeyeceğini ifade etti. Çakmakoğlu "Özel eğitilmiş, ya da aylık ücret alarak
görev yapanlar kastediliyor ise bunun kanunu zaten benim zamanımda çıkarılmıştır.
Subay, astsubaylar, uzman çavuşlar, uzman onbaşılar zaten aylık ile çalışan
askerlerdir. Peki, amatör dediğimiz aylık ücret almayan çok cüzi bir harçlık alan
normal askerlerimiz vardır. Burada ki maksat yada benim kendimce yorumum. Terör
ile 30 seneye yaklaşan mücadele de içimizde ki ayrılıkları bitiremedik. Uzmanlaşmış
bir kadro gerektiği için 15 aylık askerleri 3-5 aylık eğitimden geçirerek, mücadele
etmenin güçlüğünü göstermek ve mücadele sırasında kaybettiğimiz şehitlerin
sayısını azaltmaktır ve bunun içinde, bu işi meslek edinmiş olanları ordunun içerisine
almaktır maksat. Yoksa ayrı bir ordu meselesi değildir" şeklinde konuştu.
Çakmakoğlu, hükümete yüklenerek, "Yasama organı ve yürütme organı '8 senedir
bu devleti yönetiyorum' iddiasında bulunan bu icra kadrosunun elinde. Yürütmenin
başı Cumhurbaşkanı da elinde olan bir gücün, dayatması ile yapılan anayasa
değişiklikleri bütün toplumun kabul edeceği ortak bir kurulda tartışalım.
Anlaştıklarımızdan bir metin çıkartalım dedik, fakat buna uyulmadı. Dediğim dedik
çaldığım düdük oldu" diyerek konuşmasına son verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7532
Erişim Tarihi: 20.07.2010

Erciyes Dağı Sultansazlığı Milli Parkı Doğa Okulu
ERCĐYES DAĞI
SULTAN SAZLIĞI MĐLLĐ PARKI
DOĞA OKULU
“EĞĐTĐCĐLERĐN EĞĐTĐMĐ” SLOGANIYLA
2010 YAZ DÖNEMĐNDE BAŞLIYOR
Başvurular Başlamıştır. Son Başvuru: 11 Temmuz 2010

TÜBĐTAK tarafından finanse edilen, gelecek nesillerimizi doğayı bilen ve seven
nesiller olarak şekillendirme amacıyla Erciyes Üniversitesinde yürütülen
“Erciyes Dağı ve Sultansazlığı Doğa Okulu” bu yıl ilk kez kapılarını ilgili gruplara
açtı. Projede gelecek nesilleri şekillendirecek öğretmenler, öğretmen yetiştiren
kurumlardaki bilim insanları ve diğer ilgi gruplarına Kayseri, Erciyes Dağı ve
Sultansazlığı Milli Parkını eğitim mekanı olarak kullanarak doğayı bilen,
etrafındaki doğal değerlerin farkında olan ve seven, ekosistemi öğrenmek için
gayret sarf eden ve koruyan, hayvanları seven ve koruyan bir neslin yetişmesi
için gerekli bilgiler, konusunda uzman 15 Öğretim Üyesince verilecek.
Katılımcılar, Erciyes Dağı ve Sultansazlığındaki endemik bitkiler, endemik böcek,
endemik kuş ve diğer hayvan türleri ile “Kızıl Şahin, Flamingo ve daha pek çok
vahşi, kuşu kendi yaşam alanlarında gözlemleyecekler, Sultansazlığı, Hürmetçi
sazlığı’nın kurutulmasının bölgesel etkileri ve çözüm yolları yerinde gösterilerek,
gelecek neslin “Ekolojik Okur Yazar” olarak yetişmesi için ne tür bilgilerin verilmesi
gerektiği, program boyunca katılımcılara anlatılacak. Erciyes Dağı ve Sultansazlığı
Doğa Okulu’nda bu yıl iki dönemde (19-29 Temmuz 2010 ve 30 Temmuz-09
Ağustos 2010) 25’er kişi olmak üzere toplam 50 katılımcı kabulü öngörülüyor.
“Doğa eğitiminin en kısa tarifi ‘doğanın dilinin öğrenilmesi’dir. Bu eğitimin
sonucunda, eğitim süresi kısa dahi olsa katılanların dünya görüşlerinde köklü
değişiklikler meydana gelir.
Projede, katılımcılarla birlikte doğa-insan ilişkilerinin de tartışılacağı, sorgulayıcı ve
doğa merkezli bir eğitim yöntemi uygulanacaktır. Ders ve ders dışı etkinlikler
paylaşımcı
bir
şekilde
öğrenci-öğretmen
hiyerarşisinden
arındırılarak
gerçekleştirilecektir. Doğayı tanıma, doğayı okuyabilme, doğadaki farklılıkları
keşfedebilme, kazırılması gereken temel beceriler olacak ve ders işleme yöntemleri
bu temel anlayışa uygun biçimde yapılacaktır”. Erciyes Üniversitesinde yürütülecek
PROJEYE KATILIM ÜCRETSĐZ OLUP TÜM MASRAFLAR TÜBĐTAK
TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR. Proje bilgilerine ve başvuru formuna proje
resmi web sitesi olan www.erciyesdogaokulu.com adresinden ulaşılabilir.

Proje Ekibi
Proje Yürütücüsü
* Doç. Dr. Murat Kibar

* Doç. Dr. Ayhan Düzler
* Yard. Doç. Dr. Evrim Karaçetin

Neler Yapılacak?
Doğa eğitiminin en kısa tarifi “doğanın dilinin öğrenilmesi”dir. Bu eğitimin
sonucunda, eğitim süresi kısa dahi olsa katılanların dünya görüşlerinde köklü
değişiklikler meydana gelir. Aynı süreli hiçbir eğitim kişinin evrene, doğaya,
hayvanlara, yaşama ve olaylara bakış açısında ekoloji temelli bir doğa eğitiminde
olduğu kadar köklü değişiklikler yapamaz. Gördüğümüz Doğa bir sentez ürünüdür.
Farklı disiplinlere ilişkin süreçler bir arada işlemiş, birbiriyle etkileşim içerisine girmiş
ve sonuçta farklı ekosistemler, farklı peyzajlar, farklı hayvan toplulukları oluşmuştur.
Her peyzaj değişik bir sentezi yansıtır. Bu nedenle doğa eğitimi, içeriği itibariyle çok
disiplinli bir karakter taşır. Projede, katılımcılarla birlikte doğa-insan, hayvan-insan
ilişkilerinin de tartışılacağı, sorgulayıcı ve doğa merkezli bir eğitim yöntemi
uygulanacaktır. Ders ve ders dışı etkinlikler paylaşımcı bir şekilde öğrenci-öğretmen
hiyerarşisinden arındırılarak gerçekleştirilecektir. Doğayı tanıma, doğayı
okuyabilme, doğadaki farklılıkları keşfedebilme, hayvanların yaşan tarzını anlama
kazırılması gereken temel beceriler olacak ve ders işleme yöntemleri bu temel
anlayışa uygun biçimde yapılacaktır. Projeye başvuran katılımcılara konu ile ilgili
program e-kitabının pdf formatındaki kopyasının www.erciyesdogaokulu.com adresi
ana sayfadan indirilip okunması önerilecek ve katılımcının proje içeriğinden
haberdar olması, projeye katılımla hedeflediği bilgi kazanımıyla, proje içeriğinde
paralellik olup olmadığını sorgulaması gerektiği bildirilecektir. Böylece başvuru
sahiplerini, proje içeriği ve beklenen kazanımlar hakkında ön bilgi edinmiş adaylar
olarak hazırlamak mümkün olacaktır. Ayrıca, başvuru sahipleri projeye kesin
katılımcı olarak seçildikten sonra 11 günlük program boyunca farklı zamanlarda
sunmak üzere 5 dakika ile sınırlı bir etkinlik gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik kendi
uzmanlık alanlarındaki ilginç bir bilginin sözlü ya da drama olarak sunumundan,
insan ilişkilerini geliştirmeye yönelik farklı tekniklerin küçük bilgi paketçiklerinin
anlatımına kadar değişebilen alanlarda olabilecektir (sunumların büyük kısmı
derslerin işlendiği yürüyüş esnasında ve doğada yapıldığından data projektör
kullanılmadan hazırlanan sunumlar tercih edilmelidir). Bundan beklenen asıl amaç
insanların toplum önünde bir konuyu kısa zama ve çarpıcı olarak ifade etme,
anlatma yetisinin gelişimidir. Katılımcılara program başlangıcından 3 gün önce
ulaşım bilgileri ve karşılama programı ayrıntılı olarak gönderilecektir. Tüm
katılımcılar ve ders verecek öğretim üyeleri ile projede çalışan tüm personel için
yaka kartları hazırlanacak ve tüm program boyunca bu kartların sürekli takılması
konusunda hassasiyet gösterilecektir.

ERCĐYES DAĞI
SULTAN SAZLIĞI MĐLLĐ PARKI
DOĞA OKULU
1. Grup (19-29 Temmuz)

Program 1. GÜN (19.07.2010-Pazartesi)
08.00 - 12.30 Otele ulaşım (Ayata Otel / Kayseri)
Kayıt - Kabul
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği (Otelde)
13:30 - 17:00 Kayıt- Açılış
Yaratıcı Drama Eşliğinde Katılımcıların Tanışması,
Tanıtılması Erciyes Üniversitesi Kampusü Gezisi
19:00-20:00 Akşam yemeği (Otelde)

Katılımcılara

Şehrin

Doğa Okulumuzun Açılış Töreni 19.07.2010’da saat 13:30’da Ayata Otel’de
Yapılacaktır.

Ayata Otel: Osman Kavuncu Caddesi No:100 Kayseri / TÜRKĐYE |
Tel: +90.352.330 58 60 (pbx) | Fax:+90.352.330 58 68
bilgi@hotelayata.com
Copyright © 2009 Hotel Ayata

Đletişim Bilgileri

Đnternet Sitesi: www.erciyesdogaokulu.com
Telefon: 0 352 3380006-123
FAX: 0 352 337 27 40
E-mail: kayit@erciyesdogaokulu.com
Đlan
16.07.2010
Tarihi :

Kaynak:
http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=GenelBilgiler&eru_sayfa=dhaberler&id=
1
Erişim Tarihi: 20.07.2010

Kılıçdaroğlu geliyor

Cumartesi günü Karaözü Beldesi'nde düzenlenecek festivale ve Felahiye Sıtmapınar
Şenliklerine katılacak

Kategori
: Siyaset
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 38
Tarih
: 20 Temmuz 2010 11:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 24 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye
geleceği öğrenildi.
CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Karaözü Beldesi'nde düzenlenen festivale ve Felahiye Sıtmapınar
Şenliklerine katılmak üzere Kayseri'ye geleceğini söyledi. Özdemir, Bünyan Yeni
Süksün Beldesini ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu'nun programına Kayseri halkının
davetli olduğunu sözlerine ekledi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7534
Erişim Tarihi: 20.07.2010
Heşey çınar ağaçları için
Develi Elbiz Caddesi üzerinde çınar ağaçlarını korumak için yol güzergahları
değiştirildi
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Kayseri'nin Develi Đlçesi'nde Đbrahimağa ve Yeni Mahalle arasındaki Elbiz Caddesi
üzerinde çınar ağaçlarını korumak için yol güzergahlarının değiştirildiği bildirildi.
Başlatılan yol çalışmalarında, 40-50 yıllık olan çınar ağaçlarına zarar verilmemek için

yol güzergahı Develi Belediyesi tarafından değiştrildi.
"Bir çınar için gerekirse yol güzergahını değiştiririm" diyen Develi Belediye Başkanı
Recep Özkan, "Sürücülerimiz trafik akışında biraz zorlukla karşılaşacak olsalar da
çevreye, ağaçlandırmaya verilen önem açısından güzel bir örnek arz etmektedir. Bu
nedenle yol güzergahını değiştirerek 2'si ayrı yerlerde 5 tanesi de bir arada olmak
üzere 7 çınar ağacı için yol güzergahlarımızı değiştirmiş bulunmaktayız" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7535
Erişim Tarihi: 20.07.2010

'Ustalar, alimler ve sultanlar'
Tekden Grup Yönetim Başkanı Kemal Tekden: Belgesel beklenen bir kalitenin
üzerinde yapılıyor
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Kayseri'de çekimine başlanan 'Ustalar, alimler ve sultanlar' adlı belgesel hakkında
bilgi veren Tekden Grup Yönetim Başkanı Kemal Tekden, belgeselin beklenen bir
kalitenin üzerinde bir kaliteyle yapıldığını söyledi.
Film şirketinin Đstanbul merkezli olduğunu ifade eden Tekden, "Uzun yıllardır kültürel
faaliyetlerle uğraşıyorum. Çok yoğun bir uğraş bu. Tüm toplumların tabanında kültür
seviyesi var. Bu seviyenin ileri şekilleri sinema, film, tiyatro oluyor. Çevremizde çok
yetenekli gençler var. Özellikle Mehmet Bozdağ Bey bu yetenekli insanların başında
geliyor. Senarist ve aynı zamanda yapımcıdır. Ben ona güvenerek ve onu
destekleyerek başladım bu işe. Şuanda geçtiğimiz yıl 2010'da Đstanbul'un Avrupa
Kültür Başkenti olması sebebiyle oraya bir proje sunduk. Bizde bu sebeple başladık"
dedi
"4 MĐLYON TL'LĐK SERMAYELĐ BĐR BELGESEL"
Bütün sermayenin 4 milyon TL olduğunu belirten Tekden, "Bütün sermaye 4 milyon
TL ama bunun yüzde 50'sini Kültür Başkenti Ajansı karşılıyor. Beklenenin çok
üzerinde bir kaliteyle bu işi yapıyoruz. Ustalar, alimler ve sultanlar eşliğinde
Osmanlının medeniyet grubu ayağında 3 insan grubunu anlatıyor. Osmanlının
kuruluşundan itibaren bir medeniyet anlatılıyor. Osman Gazi ile başlıyor. Fatih, Yavuz
ve Kanuni dönemlerini anlatıyor. Đşin püf noktası Osmanlının bir cihan devleti
olmasını anlatıyor. Belgeselin drama özelliği ağır basıyor. Bundan dolayı sinema filmi

olarak da gösterilecek" kaydetti.
"PROJE BĐZE ĐLHAM VERDĐ"
2010 Kültür Başkenti Projesi'nin kendilerine ilham verdiğini söyleyen Tekden,
sözlerine şöyle devam etti:
"Bu belgeselin Đstanbul temelli olmasını istedik. Bundan sonrada kendi kültürümüzü
ele alan bir belgesel yapmayı düşünüyoruz. Đnşallah birkaç seneye kadar bunların
temellerini ortaya koyacağız. Böylece güzel eserler ortaya çıkacak. Tekden Film
bunlarla kalmayacak. Kayseri'de bu işi yapmaya çalışmamızın asıl amacı, Kayseri'de
alt yapı ve lojistik destek bizim açımızdan kolay olacak. Çok maliyetli bir proje.
Gevher Nesibe Şifa iyesi, konaklar bizim için güzel merkezler. Açık alanlar da
çekimlerde kullanılıyor. Genelde bu alanlar kullanılacak. Kayseri'nin desteğini
aldığımızı düşünüyoruz. Milli Eğitim camiasınındı bize destek vereceğini
düşünüyorum. Halkın desteği ile bu alanda başarı göstereceğimize inanıyorum."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7536
Erişim Tarihi: 20.07.2010
SV Kapfenberg : 0 Kayserispor : 1
Avusturya'da kampa giren Kayserispor, yaptığı hazırlık maçında SV Kapfenberg
takımını 1-0 yendi
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Avusturya'da kampa giren Kayserispor, yaptığı hazırlık maçında SV Kapfenberg
takımını 1-0 yendi.
Kamp dönemini Avusturya'da geçiren Sarı-Kırmızılı ekip, Şota Arveladze
yönetiminde SV Kapfenberg takımı ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı takım maça, Gökhan
Değirmenci, Mehmet Eren Boyraz, Serdar Kesimal, Alexander Amisulashvili, Hasan
Ali Kaldırım, Selim Teber, Abdullah Durak, Andre Moritz, James Troisi, Cangele,
Semih Aydilek on biri ile çıktı.
Yeni transfer Andre Moritz'in de ilk on birde forma giydiği karşılaşmanın 30.
dakikasında Cangele'nin attığı gol ile Kayserispor, maçı 1-0 kazandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7537
Erişim Tarihi: 20.07.2010
Kocasinan Ülküspor açıldı

Açılışı MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu yaptı
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Kocasinan Ülküspor, Milli Savunma eski Bakanı MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin
Çakmakoğlu'nunda katılımı ile törenle açılışı yapıldı.
2'inci amatör kümede başarılı bir futbol sergileyen Kocasinan Ülküspor'un kulüp
binasının açılışına, Milli Savunma eski Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, MHP Đl
Başkanı Süleyman Korkmaz, Türk Eğitim-Sen 2'nolu Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk,
Kocasinan Ülküspor Kulüp Başkanı Osman Yeniay ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüde konuşan Kulüp
Başkanı Osman Yeniay, daha önce maddi yetersizlikten dolayı kapanmak zorunda
kalan kulübün, şimdi yeniden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye katkılarından
dolayı teşekkür etti.
Yeniay'ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Kayseri Milletvekili
Çakmakoğlu, yapılan katkıların Türkiye ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni
ederken, açılışa davet edilmenin sevinci yaşadığını kaydetti.
Kulüp binası önünde kesilen kurbanın ardından açılış yapılmak üzeri
Çakmakoğlu'nun önderliğinde kurdele kesimi yapıldı. "Hayırlı olsun" diyen
Çakmakoğlu, yeniden düzenlenen kulüp binasını gezdi.
Düzenlenen etkinliklerin ardından kulüp binası önünde toplu resim çekildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7538
Erişim Tarihi: 20.07.2010
Kayseri birliğine saldırı: 6 şehit 15 yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler askeri birliğe saldırı düzenledi

Kategori
: Sürmanşet
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 32

Tarih

: 20 Temmuz 2010 15:46

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler askeri birliğe saldırı düzenledi.
Çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu, 15 asker de yaralandı.
Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri, gece saatlerinde Kayseri'den gelen
birliğin bulunduğu Kavuşak köyü Hantepe mevkisinde konuşlu askeri birliğe saldırdı.
Askerlerin saldırıya karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Sabaha dek süren çatışmada ilk belirlemelere göre 6 asker şehit oldu. Çatışmada 15
asker de yaralandı. 1 terörist de öldürüldü.
Çatışmanın duyulmasıyla bölgede helikopter ve ambulans trafiği de yaşandı. Bölgede
operasyonlar devam ediyor.
Şemdinli ilçesinin Gediktepe mevkisinde askeri birliğe düzenlenen saldırıda 11 asker
şehit olmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7540
Erişim Tarihi: 20.07.2010

Kayseri Emniyetinden büyük operasyon
Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutuklandığı olayla ilgili 29 kişi
gözaltına alındı
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Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla
tutuklandığı olayla ilgili 10 ilde yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Đddiaya göre, Kayseri'de bir süre görev yapan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü
görevine atanan eski müdür Orhan Özdemir'in de tutuklandığı ''ihaleye fesat

karıştırma'' iddialı suçtan 10 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 29 kişinin Kayseri'ye getirildiği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandığı öğrenildi. Đfadeleri alınan 29 kişiden
19'unun serbest bırakıldığı, 10 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Soruşturmayı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve operasyonların süreceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7541
Erişim Tarihi: 21.07.2010
Đşçi Partisi de hayır diyecek !
ĐP Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan: Referandumda 'hayır' diyerek, Anayasa değişikliği
saldırısını sandığa gömelim
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Đşçi Partisi Kayseri Đl Başkanı Ali Özarslan, "Referandumda 'hayır' oyu vererek,
Anayasa değişikliği saldırısını sandığa gömelim" dedi.
Özarslan, yaptığı açıklamada, Anayasa değişikliğini onaylamadıklarını söyleyerek,
halkın 'hayır' oyu vermesini istedi. Özarslan, "Halkın malını talan edildi. Milli
ekonomimizi yıkıp mafya ekonomisini yarattılar. Milyonları işsiz, sanayiciyi, köylüyü
üretemez, esnafı siftahsız, emekliyi yaşayamaz hale getirdiler. Yargımıza saldırıp
üniversitelerimizi bitirdiler. Açılım diyerek milletin birliğini bozdular. Şimdi de
suçlarının cezasından kurtulmak için kendilerini yargılayacak olan yüce divanı ele
geçirmeye çalışmaktalar. Millet bunları daha fazla sırtında taşıyamaz. Referanduma
tabii ki, hayır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7542
Erişim Tarihi: 21.07.2010

Paraşütçünün hazin sonu
49 yaşındaki Fuat Menderes Koramaz havada dengesini kaybederek Ali dağı
eteklerinde dağlık araziye düştü
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Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Dağından yamaç paraşütü yapmak için atlayan 49
yaşındaki Fuat Menderes Koramaz havada dengesini kaybederek Ali dağı
eteklerinde dağlık araziye düştü. Dağlık alanda ağaçların üzerine düşen Koramaz' ı
bağevi sakinlerinin olay yerine tırmanışı da kurtaramadı.
Akşamüzeri arkadaşları ile birlikte Ali Dağına tırmanan Koramaz burada yamaç
paraşütü yapmak için atladı. Ali dağı semalarında bir müddet adeta süzülen Koramaz
sonrasında ters rüzgarın esmesiyle dengesini kaybetti. Dengesini kaybetmesiyle
birlikte Ali dağı eteklerinde bulunan dağlık arazide ağaçların üzerine düşen Koramaz
olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖRGÜ TANIKLARI ŞOKTA
Bağ evi sakinleri tarafından polise yapılan ihbarlarla yola çıkan polis dağlık arazide
acil servis ekipleri ile birlikte geniş bir arama başlattı. Uzun süren aramaların
ardından o mevkii de bağevinde konaklayan Aşkın Azgın isimli bir vatandaş
tarafından bulundu. Düşüş anını gördüğünü ifade eden Azgın" önce biraz
sendeledi.Sendelemenin ardından paraşütte bir dalgalanma oldu. Dalgalanma ile
birlikte yere çakılmaya başladı. Hemen evden çıkıp dağa doğru tırmandım.Onu
ağaca asılı bir halde buldum. Ağaçtan yere indirdim. Đndirdiğimde nefes alıyordu.
Ancak bilgisizlikten müdahalede bulunup zarar vermek istemedim. Sonrasında nefesi
kesilmişti" dedi.
DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ'NDE ÖĞRETĐM GÖREVLĐSĐYDĐ
49 yaşında olan Fuat Menderes Koramaz Dicle Üniversitesinde 1988 tarihinde
yüksek lisans yaptı.Burada bir müddet öğretim görevlisi olan ve 2005 yılından bu
yana hobi olarak yamaç paraşütü yapan Koramaz 2006 yılında yine havalandığı Ali
dağından sert iniş yaparak yaralanmıştı.
KENDĐ KURALINA UYMADI
Yamaç paraşütü aşığı olan Koramaz yaklaşık 10 gün önce yine Ali dağından yamaç
paraşütü ile atladı. Paraşütü ile birlikte Sakaltutan köyüne inen Koramaz burada
köylülere yamaç paraşütü ile atlamanın inceliklerini gösterirken yamaç paraşütü ile
atlamanın en uygun saatin 12.00 -13.00 arası olduğunu söylemişti. Ancak kendi
kuralına uymayan Koramaz bunun bedelini hayatı ile ödedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7543
Erişim Tarihi: 21.07.2010

ÜNĐKAYDER Kayseri buluşması
Üniversiteli Kayserililer Derneği genel merkezinin düzenlediği Kayseri buluşmasına
yoğun katılım
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Üniversiteli Kayserililer Derneği genel merkezi tarafından Kayseri'de düzenlenen
Kayseri buluşması yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve dünya'nın farklı
üniversitelerinden gelen onlarca Kayserili genç, deneyimlerini arkadaşları ile
paylaşma fırsatı buldular. Buluşmada üniversite öğrencilerinin sıkıntılarının ve
geleceğe dair planlarının tartışılmasına olanak sağlandı. Araştırmacı-Yazar
Burhanettin Akbaş, uluslararası ilişkiler ve özel hukuk uzmanı Mete Taştan ve
Kayseri halk kültürünün renkli simalarından, “Aslan Gayserilim” ismi ile de bilinen
Recep Çalkaner öğrencilere bilgilendirici ve renkli anlar yaşattılar.
(GENEL BAŞKAN ERHAN ÖZHAN'IN KONUŞMA METNĐ)
Saygıdeğer hocalarım ve çok kıymetli arkadaşlarım, Üniversiteli Kayserililer Derneği
tarafından düzenlenen bu tanışma organizasyonunda aramızda bulunduğunuz için
teşekkür ederim. Gelişinizle bizleri mutlu ettiniz, hoşluk getirdiniz, hoş geldiniz...
Değerli arkadaşlarım, tanışma ve tanıtma etkinliğimizi verimli bir şekilde geçirmeye,
tatil döneminde, günün erken saatleri sayılabilecek bir zamanda, vaktinizi ayırarak
buraya gelişinize değecek şekilde bir program gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.
Üniversiteli Kayserililer Derneği başkanı olarak, öncelikle sizlere kendimi tanıtmak
isterim. Daha sonra derneğimiz, yaptıklarımız ve de geleceğe dönük hedeflerimiz
hakkında kısa bilgilendirmeler ile programımızı sürdüreceğiz.
Sevgili dostlarım, ismim Erhan ÖZHAN, 1985 yılında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde
doğdum. Đlk ve ortaöğrenimimi Bünyan'da tamamladıktan sonra, üniversite eğitimimi
almak üzere Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Đngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümüne kaydoldum. 2010 yılında bu bölümden mezun olarak kendi aile
şirketimizde iş hayatına başladım.
Üniversite eğitimim sürecinde çeşitli öğrenci dernekleri ve klüplerinde aktif şekilde yer
alarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde görevler üstlendim. Birçok dergide ve haber
sitesinde, Türk gençliğinin geleceğine yönelik yazılar kaleme aldım. Yine bu süre
içerisinde Serdengeçti isimli bir kültür ve edebiyat dergisi çıkartarak genel yayın
sorumluluğunu üstlendim.
Üniversite eğitimimizi sürdürürken, devamlı olarak “fark yaratacak neler yapabiliriz?”
sorusunun cevabını aradık. Sohbetlerimizin ve tartışmalarımızın tamamı
“sıradanlaşmamış, farklı bir gençlik” profili üzerine gelişti. Kendimiz için

yapabileceklerimizi uygulamaya koyarken, kendimiz için yapamadıklarımızı bizden
sonraki nesile yaptırabilme, onların ufkunu genişletebilme çabasına giriştik. Bir
kimsenin ülkesini ve dünyayı tanıması, kendisini tanıması ile başlayacaktı. Bizim
derdimizde, herşeyden evvel, kendini tanıyan, kendi kaabiliyetlerine güvenen, artısı
olan farkı olan bireyler olabilmekti.
Çemberimizi genişletmek; kendisine, ailesine ve de topluma faydalı bireyleri biraraya
getirmek için çeşitli öğrenci klüplerinde çok farklı çalışmalara imza attık. Kişisel
gelişim seminerlerinden, ticaret kurslarına, uyuşturucu ile mücadeleden, tema vakfı
etkinliklerine, uluslarası ilişkilerden, tarih konferanslarına kadar çok farklı alanlarda
çok farklı deneyimlere sahip olduk. Ancak bütün bunları gerçekleştirirken, elimizde
olan tek bir güç vardı; o da birlik olmamızdı! Grup halinde hareket etmemiz, almış
olduğumuz seminerlerin, sertifikaların en önemli vesilesiydi.
Peki her üniversite öğrencisi kendisine hayırlı vesileler sağlayacak bir grup, bir
dernek, bir topluluk bulabilmekte mi? Maalesef ki hayır. Yapılan araştırmalar
göstermekteki Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yüzde 90'ından fazlası elinde
diploması haricinde ikinci bir sertifikası olmadan evine dönmektedir!
Đşte tam bu noktada, anlatmaya çalıştığımız durumu genelden özele indirerek, neden
ÜNĐVERSĐTELĐ KAYSERĐLĐLER DERNEĞĐ? Sorusunun cevabını bulabiliriz!
Değerli arkadaşlarım, üniversite hayatının en önemli dönemi, üniversiteye
kaydolduğunuz ilk senedir. Đlk senede genel olarak ortaya iki grup genç çıkmaktadır.
Birinci grup, müthiş korkularla gidilen farklı bir ortamda, tabiri caizse kendisini koruma
içgüdüsü ile elini suya seminere konferansa dokundurmadan, okulundan yurduna,
yurdundan okuluna giden kesimdir. Đkinci grup, üniversiteyi bir özgürlükler diyarı
olarak hayal edip, kendisini sözde “sosyalleşme” ile radikal, uç eğlence ve topluluk
hareketlerine kaptıranlardır. Birinci grup, derslerde başarılı ancak hayatın
gerçeklerinden uzak şekilde bütün yaşamını “korkular” üzerinde inşa ederken, ikinci
grubumuzda yer alanlar da hem üniversite yaşamlarını kaybedebilmekte, hem de
yaşamın gerçeklerinden uzak düşerek bir hayal aleminde kaybolup gitmektedirler.
Bizler ÜNĐVERSĐTELĐ KAYSERĐLĐLER DERNEĞĐ bünyesinde hayatın gerçeklerine
vakıf, hayatın acımasız rekabetine hazırlıklı, derslerinde başarılı, sosyal yaşamında
dengeli nesilleri bünyemizde yetiştirmek kaygısı ile yola çıktık arkadaşlar!
ÜNĐVERSĐTELĐ KAYSERĐLĐLER DERNEĞĐ'nin amacı öncelikli olarak Kayseri dışında
öğrenimini sürdürmekte olan Kayserili öğrencileri biraraya getirmek, bulundukları
şehirde birbirinden haberdar ve birbirine destek veren, nesilden nesile aktarılan bir
topluluk geleneğini ortaya koyabilmektir. Derneğimiz Kayseri dışında
organizasyonlarını sürdürürken, Kayseri'de bulunan üniversite öğrencileri içinde bir
faaliyet alanı oluşturacak, uzak şehirlerdeki Kayseri gençliğinin sesini Kayseri'de
duyuracaktır.
Yetiştirdiği iş adamları, devlet ve siyaset adamları, bürokratlar, öğretim üyeleri ve
hayatın her alanında ülkesi ve milleti için elini taşın altına koyan insanları ile
Kayserimiz bütün ülkenin imrenerek baktığı bir zirvededir.
Çağı yakalamış, çağdaşları ile her alanda rekabet edebilecek güçte olan Kayseri,
eğitim alanındaki atılımlar ile de göz doldurmaktadır. Erciyes ve Melikşah
Üniversiteleri'nin yanı sıra, önümüzdeki iki yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanan
Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversiteleri ile eğitim alanında da bir marka
konumuna yükselmekte, Orta Anadolu’daki öncülük vazifesini daha da
pekiştirmektedir.
Kayseri’nin artık herhangi bir alanda geri kalması, Kayseri halkının ve gençliğinin
gelişmeler karşısında duraklaması söz konusu olamaz. Kayseri, gıpta ile bakılan
konumunu yitirmemek adına, genciyle yaşlısıyla; iş adamıyla, işçisiyle; öğrencisi,

öğretmeni ile; kadını erkeği ile özelde memleketinin, genelde ülkesinin gelişimine
azami ölçüde katkısını yapmalıdır.
Bizler, bu anlayıştan yola çıkarak uzun süredir fikri alt yapı çalışmalarını
yürüttüğümüz bir organizasyonu Kayseri için ortaya koymuş bulunuyoruz. Hem
Kayseri’de ve özellikle Kayseri dışında okuyan KAYSERĐLĐ ÜNĐVERSĐTE
ÖĞRENCĐLERĐNĐN birlikteliğini kurmak, memleketimiz ve ülkemiz için kurmuş
olduğumuz hayalleri bu yapı içinde gerçekleştirmek için bu yola çıkmış, elimizi taşın
altına koymuş bulunuyoruz.
Bizler, ÜNĐVERSĐTELĐ KAYSERĐLĐLER DERNEĞĐ altında neleri hayal ediyor, ne
yapmak istiyoruz?
Derneğimiz gönüllü çalışma esasına dayalı bir yapıda olacaktır ve faaliyetlerimiz
Kayseri içi ve Kayseri dışı olmak üzere iki başlıkta gerçekleştirilecektir.
Kayseri dışında, gurbette olan hemşehrilerimiz için başlıca planlarımız şu şekildedir:
ÜNĐKAYDER GÖNÜLLÜ KAYSERĐ ELÇĐLERĐ
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Kayserili Üniversite öğrencilerinin her biri
GÖNÜLLÜ BĐRER KAYSERĐ ELÇĐSĐ, KENDĐLERĐNDEN SONRA BULUNDUKLARI
ŞEHRE GELEN KAYSERĐLĐLER ĐÇĐN GÖNÜLLÜ BĐRER DANIŞMANDIRLAR.
Derneğimiz çatısı altında, gönüllürimizle birlikte yapmayı planladıklarımıza gelince:
Üniversiteli Kayserililer, -özellikle- Kayseri dışında okuyan hemşehrilerinin biraraya
getirilip tanışıp, kaynaşmaları için organizasyonlar düzenleyecektir.
Daha önceden Kayseri dışında bir şehre yerleşmiş olan üniversite öğrencisi Kayserili
hemşehrilerimiz, üniversiteyi yeni kazanmış hemşehrileri için bir nevi rehberlik hizmeti
yapacaklardır. Bulundukları şehrin gezdirilmesine, okuduğu üniversitenin imkanlarının
tanıtılmasına kadar birçok paylaşım yapılacaktır. Farklı bir şehire gelmenin, farklı bir
ortama çıkmanın getireceği zorluklar, hemşehri öğrenciler arasındaki dayanışma ile
kısa sürede aşılacaktır. Gerçekletirilecek programlar sayesinde, 1-2 yılda ancak
öğrenilebilecek bir şehir 1 ayda öğretilecek, aileden uzakta kalma, yeni çevreye ve
kültüre alışma sorunları aşılarak okula ve eğitime en kısa sürede adapte olunması
sağlanarak başarı artırılacaktır.
Üniversiteli Kayserililer hemşehrilerinin “barınak” ve her türlü eğitim ihtiyaçları için,
bulunulan ildeki yetkililerle derneğimiz vasıtası ile resmi yollardan temasa geçip
birbirlerine destek olacaklardır.
ÜNĐKAYDER KAYSERĐ GÜNLERĐ
Üniversiteli Kayserililer, dernek şubesinin organizayonuyla, bulundukları illerde yılda
bir günü gerekli mercilerden izinleri alarak “Kayseri Günü” ilan ettirmek suretiyle,
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden üniversite öğrenimi için gelmiş gençlere ve üniversite
öğretim camiasına şehrimizin tanıtımını yapacaklardır. Gönüllü turizm elçiliği de
diyebileceğimiz bu etkinliklerde “Kayseri fotoğrafları sergisi, Kayseri’yi tanıtıcı
sinevizyon gösterileri, paneller ve imkanlar dahilinde Kayseri yemeklerinden örnekler
sunulacağı, Kayseri kültürüne ait değerlerin tanıtımı gerçekleştirilecektir.
Bu tür etkinliklerle şehrimizin tanıtımı yapılırken, aynı zamanda o organizasyonu
gerçekleştiren arkadaşlarımızın “özgüveni” artacak, arkadaşlarımızın iş yaşamı başta
olmak üzere, hayatın her alanında daha girişken olmaları ve etkin rol almalarını
sağlayacaktır.
Derneğimiz şehir dışı faaliyetlerini sürdürürken, Kayseri'de de önemli etkinliklere imza
atacaktır.
Bu süreçte en çok önemsediğimiz nokta Kayseri gençliğine ve halkına gönüllü
danışmanlık hizmeti de verilmesidir.
ÜNĐKAYDER GÖNÜLLÜ EĞĐTĐM DANIŞMANLARI

Üniversiteli Kayserililer, üniversite tercih dönemlerinde şehrin merkezi noktalarına
rehberlik noktaları kurarak, farklı şehirler okuyan Kayserililerle, o şehirlerde okumayı
planlayan lisesi gençleri ve ailelerini biraraya getireceklerdir.
Üniversiteli Kayserililer kitap okuma kampanyaları vb sosyal etkinliklerle, Kayseri’nin
kültür sanat alanında gelişmesine katkı sağlayacaklardır. Şehrimizin ücra köşelerinde
kalmış köylerindeki eğitim faaliyetlerine gönüllü olarak destek vereceklerdir.
Üniversiteli Kayserililer alanında önemli noktalara ulaşmış büyüklerimizi, Kayserili
gençlerle buluşturarak, ufuklarının aydınlanmasına, ideallerinin şekillenmesine
katkıda bulunacaklardır.
Üniversiteli Kayserililer milli ve manevi değerlerimize, örf ve adetlerimize sahip
çıkarak; şehit ve gazi aileleri, çocuk esirgeme kurumu, huzurevi ziyaretleri ile
milletimizin geçmişine ve geleceğine sahip çıkacaklar, milleti millet yapan hisleri
daima canlı tutacaklardır.
ÜNĐKAYDER CV BANK
Üniversiteli Kayserililer iş adamları ve öğrenciler arasında koordinasyon sağlayarak,
staj ve iş imkanları için organizasyon yapacaklardır. DERNEĞĐMĐZ BÜNYESĐNDE
KURULMASINI PLANLADIĞIMIZ CV BANK SĐSTEMĐ ĐLE ÜYELERĐMĐZĐN CVLERĐ
ORGANĐZE EDĐLEREK, HEM ĐŞ ADAMLARIMIZIN ĐHTĐYAÇ DUYDUKLARI STAJER
VE ÇALIŞAN ĐHTĐYAÇLARI GĐDERĐLECEK, HEM DE KAYSERĐLĐ ÜNĐVERSĐTE
ÖĞRENCĐLERĐNĐN ĐŞ ARAMA YÜKÜ HAFĐFLETĐLECEKTĐR.
Üniversiteli Kayserililer kişisel gelişim seminerleri düzenleyerek gençlerin hayata
daha sağlam tutunmalarını sağlayacaklar.
Derneğimizce, gençliğin fikri gelişimi için alanlarında uzman sivil toplum kuruluşları ile
ortak çalışmalar yapılacak, örneğin uyuşturucu ile mücadele gibi çağımızın en
korkulan konularında ehil kişi ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütülecektir.
Bütün bu ve benzeri planlarımızla, Kayseri'nin geleceği olan gençlerimizin daha
kaliteli bir öğrenim hayatı geçirip, öğrenim dönemleri içerisinde sosyal ve kişisel
gelişimlerini en üst düzeyde tamamlayarak, hayata sağlam adımlarla başlamalarını
hedefliyoruz.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7544
Erişim Tarihi: 21.07.2010

Çocukları camiden kovmayın !
Müftü Şaban Đşlek: Ramazan ayındaki iftar vakti ile recep ve şaban ayındaki iftar vakti
aynı değil
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Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, "Ramazan ayındaki iftar vakti ile recep ve şaban
ayındaki iftar vakti aynı değil" diyerek uyarıda bulundu.
Ramazan ayın da iftar vaktinin diğer aylarda tutulan oruçların iftar vaktiyle aynı
olmadığını vurgulayan Đşlek, "Recep ve şaban ayındaki iftar vakti farklıdır. Bu
alaylarda oruç ezanla başlıyor. Bu aylarda takvimim imsak vaktine göre oruç
başlamalı. Ramazan dışında ezanlar 1 saat önce okunuyor. Namaz vaktini imsaka
göre ayarlıyoruz. Şuan okunan ezan vaktiyle, ramazan ayında okunacak ezan vakti
farklı. O aylarda oruç tutanlar yaklaşık 1 saat erken oruçlarını açıyorlar. Doğal olarak
da boşuna oruç tutmuş oluyorlar. Ramazan dışındaki diğer aylar da oruç ibadetlerini
imsak vaktine bakarak yapmalılar" şeklinde konuştu.
"ÇOCUKLARIN CAMĐĐLERE GĐRMELERĐNE ENGEL OLMAYIN"
Teravih namazlarında, camilerde 'çocuklar gürültü yapıyorlar' diye cemaatin
çocuklara sert tepki göstermelerinin yanlış olduğunu belirten Đşlek, "Çocuklar
camilere gelmeli. Gürültü yapıyorlar diye cemaatin sert tepki vermesi doğru değil.
Çocukların camilerden çıkartılmasına Allah razı olmaz. Orucun sevabını alamazlar.
Çocuklar aileleriyle gelmeli. Aileleri çocuklarına sahip çıkmalı. Diğer vatandaşların
ibadetlerine engel olmamalı. Diğer vatandaşların ibadetlerini bozdurmaya engel
olmalı. Camiden çocukları kovmanın vebali ödenmez" dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7545
Erişim Tarihi: 21.07.2010

Keşke arkadaşlarımız kalsaydı !
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Apo'nun talimatıyla açılıma destek için gelen
teröristlerin geri dönüşünü değerlendirdi
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AKP hükümetinin kürt açılımı olarak başlattığı sonra demokratik açılım son olarak
milli birlik ve kardeşlik projesi olan açılım politikasının en kritik dönemeci pkklı
teröristlerin Habur’dan gelişleri oldu.
Terörist başı Apo’nun talimatıyla bir grup terörist hükümetin açılım politikasına destek
için Habur’dan Türkiye’ye girdi.
Davul zurnayla karşılanan teröristler yine Habur’da kurulan mobil mahkemece
serbest bırakıldı.
Oysa bu teröristler Apo’nun talimatıyla gediklerini ve pişmanlık yasasında yararlanma
gibi bir niyetlerinin olmadığını açıklamıştı.
Bu görüntüler büyük infiale neden olurken iç işleri bakanı Beşir Atalay aylar sonra 'yol
kazası' yorumunu yaptı.
Aradan geçen süreçte bu teröristlerden bazıları yeniden yargılandı ve tutuklandı.
Diğerleri ise sessiz sedasız geldikleri yere döndü.
Teröristlerin bazıları sınırdan kaçak çıkış yaptı, bazıları da Habur’dan Türkiye’yi terk
etti.
Bu terk edişe en dikkat çekici yaklaşım Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den geldi.
Bakanlar kurulu toplantısının ardından Hükümet sözcüsü sıfatıyla konuşan Ergin
“keşke bu arkadaşlarımız kalıp sürece destek verseydi” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7546
Erişim Tarihi: 21.07.2010
Kayserispor startı ĐBB maçıyla veriyor
2010-2011 sezon planlamasına göre, Süper Lig'de yeni sezon 15 Ağustos'ta
başlayacak
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2010-2011 sezon planlamasına göre, Süper Lig'de yeni sezon 15 Ağustos'ta
başlayacak.
Ligin ilk devresi 19 Aralık'ta oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek.
Đkinci devresi 23 Ocak 2011'de başlayacak olan Süper Lig'de 2010-2011 sezonu, 22
Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek.

Đşte ilk yarının fikstürü.
1. HAFTA
Fenerbahçe - Antalyaspor
K. Karabükspor - Manisaspor
Đstanbul BŞB - Kayserispor
Ankaragücü - Trabzonspor
Bucaspor - Beşiktaş
Gaziantepspor - Kasımpaşa
Eskişehirspor - Gençlerbirliği
Bursaspor - Konyaspor
Sivasspor - Galatasaray
2. HAFTA
Manisaspor-Ankaragücü
Konyaspor-Eskişehirspor
Gençlerbirliği-Gaziantepspor
Kasımpaşa-Bucaspor
Kayserispor-Karabükspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Antalyaspor-Sivasspor
Beşiktaş-ĐBB
Galatasaray-Bursaspor
3. HAFTA
Sivasspor-Bursaspor
Ankaragücü-Kayserispor
Bucaspor-G.Birliği
Fenerbahçe-Manisaspor
Karabükspor-Beşiktaş
ĐBB-Kasımpaşa
Eskişehirspor-Galatasaray
Antalyaspor-Trabzonspor
Gaziantepspor-Konyaspor
4. HAFTA
Kasımpaşa-Karabük
Kayserispor-Fenerbahçe
Bursaspor-Eskişehirspor
Gençlerbirliği-Đstanbul BB
Beşiktaş-Ankaragücü
Manisaspor-Antalyaspor
Trabzonspor-Sivasspor
Konyaspor-Bucaspor
Galatasaray-Gaziantepspor

5. HAFTA
Fenerbahçe-Beşiktaş
Trabzonspor-Manisaspor
Antalyaspor-Kayserispor
Sivasspor-Eskişehirspor
Ankaragücü-Kasımpaşa
Karabükspor-Gençlerbirliği
ĐBB-Konyaspor
Bucaspor-Galatasaray
Gaziantepspor-Bursaspor
6. HAFTA
Kayserispor-Trabzonspor
Manisaspor-Sivasspor
Galatasaray-ĐBB
Gençlerbirliği-Ankaragücü
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Beşiktaş-Antalyaspor
Eskişehirspor-Gaziantepspor
Bursaspor-Bucaspor
Konyaspor-Karabükspor
7. HAFTA
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
ĐBB-Bursaspor
Manisaspor-Kayserispor
Ankaragücü-Konyaspor
Karabükspor-Galatasaray
Bucaspor-Eskişehirspor
Trabzonspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Gaziantepspor
8. HAFTA
Galatasaray-Ankaragücü
Kasımpaşa-Trabzonspor
Bursaspor-Karabükspor
Gençlerbirliği-Antalyaspor
Beşiktaş-Manisaspor
Kayserispor-Sivasspor
Gaziantepspor-Bucaspor
Eskişehir-ĐBB
Konyaspor-Fenerbahçe
9. HAFTA

Karabükspor-Eskişehirspor
Kayserispor-Beşiktaş
Antalyaspor-Konyaspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Ankaragücü-Bursaspor
ĐBB-Gaziantepspor
Manisaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Sivasspor-Bucaspor
10. HAFTA
Eskişehirspor-Ankaragücü
Konyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Manisaspor
Kasımpaşa-Kayserispor
Beşiktaş-Sivasspor
Bucaspor-ĐBB
Gaziantepspor-Karabükspor
Bursaspor-Fenerbahçe
11. HAFTA
Kayserispor-Gençlerbirliği
Manisaspor-Konyaspor
Sivasspor-ĐBB
Fenerbahçe-Eskişehirspor
Ankaragücü-Gaziantepspor
Karabükspor-Bucaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
Trabzonspor-Galatasaray
Antalyaspor-Bursaspor
12. HAFTA
Bucaspor-Ankaragücü
Eskişehirspor-Antalyaspor
Konyaspor-Kayserispor
Galatasaray-Manisaspor
Gençlerbirliği-Beşiktaş
Kasımpaşa-Sivasspor
ĐBB-Karabükspor
Gaziantepspor-Fenerbahçe
Bursaspor-Trabzonspor
13. HAFTA
Fenerbahçe-Bucaspor
Manisaspor-Bursaspor

Trabzonspor-Eskişehirspor
Ankaragücü-ĐBB
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Galatasaray
Antalyaspor-Gaziantepspor
Sivasspor-Karabükspor
14. HAFTA
Karabukspor-Ankaragücü
ĐBB-Fenerbahçe
Konyaspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Beşiktaş
Gençlerbirligi-Sivaspor
Bucaspor-Antalyaspor
Gaziantepspor-Trabzonspor
Eskişehirspor-Manisaspor
Bursaspor-Kayserispor

15. HAFTA
Fenerbahçe-Karabükspor
Beşiktaş-Bursaspor
Trabzonspor-Bucaspor
Ankaragücü-Sivasspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Kayserispor-Eskişehirspor
Manisaspor-Gaziantepspor
Antalyaspor-ĐBB
Konyaspor-Gençlerbirliği
16. HAFTA
ĐBB-Trabzonspor
Eskişehirspor-Beşiktaş
Sivasspor-Konyaspor
Galatasaray-Gençlerbirliği
Ankaragücü-Fenerbahçe
Karabükspor-Antalyaspor
Bucaspor-Manisaspor
Gaziantepspor-Kayserispor
Bursaspor-Kasımpaşa
17. HAFTA
Fenerbahçe-Sivasspor
Kayserispor-Bucaspor
Antalyaspor-Ankaragücü

Gençlerbirliği-Bursaspor
Kasımpaşa-Eskişehirspor
Beşiktaş-Gaziantepspor
Manisaspor-ĐBB
Trabzonspor-Karabükspor
Konyaspor-Galatasaray
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7547
Erişim Tarihi: 21.07.2010

Kaybis nasıl kullanılır ?
Kayseri Bisiklet projesi çerçevesinde, bisikletlerin ilk 20 dakika ücretsiz olarak
kullanılabileceği bildirildi
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Kayseri'de uygulamaya konulan Kayseri Bisiklet projesi (KAYBĐS) çerçevesinde,
bisikletlerin ilk 20 dakika ücretsiz olarak kullanılabileceği bildirildi.
KAYBĐS KART38 ĐLE KULLANILABĐLECEK
Geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan KAYBĐS projesi ile ilgili olarak ĐHA muhabirine bilgi
veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı
Arif Emecen, “24 istasyonda 300 bisiklet orantılı olarak dağıtıldı” dedi. KAYBĐS
projesi çerçevesinde 30 kilometre gidiş, 30 kilometre geliş olmak üzere 60
kilometrelik yolda alt işaretlemelerin bittiğini, dikey işaretlemelerin de önümüzdeki
hafta içinde biteceğini bildiren Emecen, “Bu bisikletleri kullanabilmek için Kart38'e
sahip olmak gerekiyor. Vatandaşlarımız Kart38'i, paso vize merkezlerimizde olan
sözleşmeleri imzalayarak alabilirler” diye konuştu.
ABONE KAMPANYASI BAŞLATILACAK
Önümüzdeki hafta içerisinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Alparslan Parkı'nda abone
kampanyası düzenleyeceklerini açıklayan Arif Emecen, “Vatandaşlar KAYBĐS'i nasıl
kullanacaklarını bu kampanya çerçevesinde öğrenecek. Kayseri yeniliklere açık bir
şehir olduğu için bu yeniliğe de hemen alışacaktır. Bu sayede biz de belirlediğimiz
hedeflere çok rahat ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.
20 DAKĐKA ÜCRETSĐZ KULLANILACAK
KAYBĐS'in çevreci olduğunun altını çizen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Arif Emecen, “Vatandaşlar, bisikletleri ilk 20

dakika ücretsiz olarak kullanacak. Bu ilk 20 dakikada bir insan rahatlıkla 100 veya
200 kalori yakabilecek. Bu sayede vatandaşlar spor yapmış olacaklar” ifadesinde
bulundu.
BĐSĐKLET YOLLARINA PARK YASAK
Bisiklet yollarında gerekli önlemlerin alındığını anlatan Emecen, “Bisiklet yollarında
öncelik KAYBĐS'i kullanan vatandaşlarındır. Araçların durması veya bisiklet yollarına
park etmesi yasaklandı. Bu konuda Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile de görüşmeler
yapıldı. Bisiklet yollarına araç park edenlere gerekli cezalar kesilecek” diye konuştu.
BANKA KARTLARI ĐLE DE KULLANILABĐLECEK
KAYBĐS'in kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli projeler hazırladıklarını
söyleyen Arif Emecen, birkaç banka ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek,
“Bankalarla yapılan anlaşmalar neticesinde, KAYBĐS banka kartları ile de
kullanılabilecek. Ücretlendirme ise KAYBĐS'i kullanan vatandaşın banka hesabından
gerçekleştirilecek” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7548
Erişim Tarihi: 21.07.2010

Teröriste şehit diyen milletvekili var !
Ali Yavuz: Siyasetçilerin koltuk sevdaları yüzünden yüzlerce ailenin ocağı söndü
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Türkiye Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, siyasetçilerin koltuk sevdaları yüzünden yüzlerce ailenin ocağının söndüğünü
ileri sürdü.
Kimsenin bu ülkeyi düşünmediğini belirten Yavuz, "Herkes koltuk sevdasına düşmüş.
Bu kadar şehit oluyor ama kimse bir şey yapmıyor. Siyasetçiler sadece koltuklarının
derdinde. Yerlerini kaybetmek istemiyorlar. Bu yapılanlara bir tepki yada cevap veren
yok. Parti liderleri ben terörü bitiririm, diğeri vatan haini gibi birbirlerini eleştirmekten
başka bir şey yaptıkları yok. Bir bütün olmuyorlar" şeklinde konuştu.
2009 yılında da aynı yerde 6 şehit verildiğini hatırlatan Yavuz, "Gecen yılda
Hakkari'de aynı yerde 6 şehit vardı. Bu yılda aynı yerde ve yine 6 şehit var. Bu
demek oluyor ki, kimse terör için bir şey yapmıyor. Her şey aynı. Beklide seneye de
aynı yerde yine 6 şehit olacak. Bizim siyasetçilerimiz böyle davranmaya devam
ederlerse daha çok evin ocağı söner" kaydetti.

"NEDEN BĐR PAŞANIN OĞLU ŞEHĐT OLMUYOR"
Şehit olanların genelde fakir aile çocukları olduğunu vurgulayan Yavuz sözlerine
şöyle devam etti:
"Bir paşanın, bir milletvekilin, bir valinin çocuklarından hiç şehit olan yok. Şehit
olanların hepsi fakir aile çocukları. Paşa çocukları rahat. Keyifleri yerinde. Dün şehit
olan askerler Kayseri'den giden birlikten. Şehidin biri Nevşehirli ve çok fakir bir ailenin
oğlu. Topraktan evde oturan bir aile. Bakarsanız, hep bu durumdaki ailelerin
çocukları şehit oluyor."
"TERÖR LEŞLERĐNE ŞEHĐDĐM DĐYORLAR"
Terör leşlerine 'şehidim' diyen milletvekillerinin olduğunu belirten Yavuz, "Bazı
milletvekili açık açık terör leşlerine 'şehidim' diyor. Kimse buna bir tepki göstermiyor.
Đfade özgürlüğü var ama bu kadar da olmaz. Bazı milletvekilleri açıkça terörü
desteliyor ve savunuyor. Bunu da herkesin gözü önünde yapıyor. Ama kimse kalkıp
da bir tepki göstermiyor" dedi.
"GÜNDE 100 ŞEHĐT VERDĐĞĐMĐZ ZAMANLARDA OLDU"
Tüm parti liderlerini birbirini kötülemekten vazgeçsin diyen Yavuz,"Tüm parti liderleri
bir araya gelmeli. Bu terör için bir çözüm bulmalılar. Açılım bahane. 80'li yıllarda
günde 100 şehit verdiğimiz zamanlar oluyordu. O zamanda mı? Açılım vardı. Terörün
nedeni sadece açılım değil. Herkes birlik olmadıkça bu sorun bitmez" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7549
Erişim Tarihi: 21.07.2010

Tramvay kazası : 1 yaralı
Hareket halindeki tramvayı fark etmeyen 28 yaşındaki genç, tramvayın altında
kalmaktan son anda kurtuldu
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Kayseri'de hareket halindeki tramvayı fark etmeyen 28 yaşındaki genç, tramvayın
altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, Sivas Caddesi Alparslan Tramvay
istasyonu yakınlarında meydana geldi. 28 yaşında ki Cennet E., yaya geçidi olmayan
yerden kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmek istedi. Hareket halindeki
tramvayı fark etmeyen Cennet E.'ye raylı sistem aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3
metre sürüklenen Cennet E.'nin sol ayağı kırıldı. Diğer ayağında da zedelenmeler

olduğu tespit edilen Cennet E., olay yerine çağrılan ambulans ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7550
Erişim Tarihi: 22.07.2010

Kayseri'de dünya satranç şampiyonası
Puanlama usulüne göre gerçekleştirilecek olan şampiyona 10 gün boyunca devam
edecek
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Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde
düzenlenen törenle başladı.
Törende konuşan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, "Keşke dünyadaki savaşlar da
satrançtaki gibi olsa da emanet aldığımız dünyayı çocuklarımıza huzur içinde
bıraksak" dedi.
Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'ndeki açılışa katılan Vali Mevlüt Bilici,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Türkiye Satranç Federasyonu Ali
Nihat Yazıcı çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat
Yazıcı, 33 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun şampiyonaya katıldığını belirterek,
"Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Hayrunnisa Gül'ün himayesinde gerçekleştirilen bu
organizasyon bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Bu organizasyonun
gerçekleşmesinde bize destek veren Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kayseri'nin son günlerde büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını bildiren
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Okullar Arası
Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kayseri gün
geçtikçe gelişen bir şehir. Geçtiğimiz günlerde Erciyes'te 16 tesisin temelini aynı
anda attık ve Kayseri ileriki yıllarda Türkiye'nin en önemli kayak merkezi olacak"
dedi.
Satrancın 'Krallar Savaşı' olarak adlandırıldığını söyleyen Vali Mevlüt Bilici, "Satranç
eşsiz bir spor. Kültürel ve sanatsal boyutu ile evrensel bir dildir. Şiddete yer
vermeyen bir ve zihinsel bir savaşın yaşandığı, farklı fikirlerin savaştığı bu oyunda
kazanan tek bir kişi oluyor. Keşke dünyadaki savaşlar da satrançtaki gibi olsa ve
emanet aldığımız dünyayı çocuklarımıza huzur içinde bıraksak" dedi.
Konuşmaların ardından 350 sporcunun katıldığı satranç şampiyonası Vali Mevlüt
Bilici'nin hamlesi ile başladı.
Puanlama usulüne göre gerçekleştirilecek olan şampiyona 10 gün boyunca devam
edecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7551
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Haziran'da kaç firma açıldı, kapandı ?
Açılan Firma sayısında geçen yılın aynı ayında açılan firma sayısına göre % -6.87
oranında gerileme oldu

Kategori
: Ekonomi
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 72
Tarih
: 22 Temmuz 2010 12:27

BASIN BÜLTENĐ

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali KĐLCĐ Ticaret Sicil
Memurluğu verilerine göre Kayseri’de Haziran ayı itibariyle açılan ve kapanan
firma istatistikleri hakkında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır;
KURULAN VE KAPANAN ŞĐRKET ĐSTATĐSTĐKLERĐ
2010 yılı Haziran ayında 122 Firma kuruldu.
Açılan Firma sayısında geçen yılın aynı ayında açılan firma sayısına göre
% -6.87 oranında gerileme olmuştur.
2010 Haziran ayında açılan firma sayısında, 2009’un aynı ayında açılan firma
sayısına göre % -6.87 oranında gerileme kaydedilmiştir. Haziran ayında yeni kurulan
122 firmadan 6 adedi Anonim Şirketi, 67 Adedi Limited Şirketi, 45 Adedi Şahıs
işletmesi ve 4 Adedi de Kooperatif işletmesinden oluşmuştur.
01.07.2008 – 33.06.2009 Tarihleri arası 1 151 firma kurulurken, 01.07.2009 –
30.06.2010 Tarihleri arası kurulan firma sayısı % 27.54 oranında artarak 1 468 firma
seviyesine yükselmiştir.
01.07.2008 – 30.06.2009 Tarihleri arası 491 firma kapanırken, 01.07.2009 –
30.06.2010 Tarihleri arası kapanan firma sayısı % 5.49 oranında artarak 518 firma
seviyesine çıkmıştır.
18.06.2010 – 16.07.2010 Tarihleri arasında 618 Firma Statü değişikliği
yapmıştır.
Bu dönem içerisinde 70 adet Genel Kurul, 129 adet sermaye artırımı, 18 adet
sözleşme tadili, 88 adet hisse devri, 183 adet temsilci tescili, 72 adet adres değişikliği,
7 Adet Karar tescili, 17 adet tasfiyeye giriş, 17 adet acentelik tescili, 1 adet Acentelik
Feshi, 1 Adet Nev-i Değişikliği Tescili işlemi gerçekleştirilmiştir.
Aynı dönem içerisinde 15 adet şahıs işletmesinde sicil değişikliği meydana
gelmiştir.

2010 Haziran ayında 28 Firma Kapandı.
2010 Haziran ayında kapanan firma sayısında, 2009’in aynı ayında kapanan
firma sayısına göre % -28.80 oranında gerileme kaydedilmiştir
2010 yılı Mayıs ayında kapanan 28 firmanın 5 adedi Anonim Şirketi 5 adedi
Limitet Şirketi, 17 adedi şahıs işletmesi ve 1 Adedi Kooperatif işletmesinden
oluşmuştur.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7553
Erişim Tarihi: 22.07.2010

Ülkücülerden Erdoğan'a sert tepki !
Şehit ailelerini arayıp sormayan bu zihniyetin geliştirmiş olduğu söylemler, en hafif
manasıyla "ahlaksızlıktır" !
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Kayseri Ülkü Ocaklarının Terör Saldırıları ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Sözlerine Đlişkin yapmış olduğu basın açıklaması aşağıda yer
almaktadır:
Hakkari ve Van’da güvenlik güçlerimizi hedef alan hain terör saldırıları sonucunda 7
askerimiz şehit düşmüş, 16 askerimiz de yaralanmıştır. Bu menfur saldırılar
sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve Türk
milletine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.
Ülkemizde giderek artan terör olaylarına rağmen, siyasi iktidarın gündemini açılım ve
referandum süreçlerinin oluşturduğu görülmektedir. AKP, milletimizin beklentilerini
karşılamaktan uzak bir halde, toplumsal gerilimleri arttırıcı ve beraberinde ülkeyi
‘evet/hayır’ ikileminde kutuplaştırmış bir siyaset anlayışı içerisinde politika
gütmektedir.
Başbakan Erdoğan, gerginlik siyasetinden nemalandığı iktidar süreci boyunca, ağır
ithamlarda bulunduğu kişi ve kurumları, çıkarları doğrultusunda propaganda
malzemesi yapmaktan kaçınmamıştır.
Bu bağlamda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis grubunda 20 Temmuz 2010
tarihinde yaptığı konuşmasında, referandum sürecine ilişkin açıklamaları ve tavırları
hepimizi şaşkınlık içerisinde bırakmıştır.
Ülkücüler için geçmiş dönemlerde ‘faşist, eli kanlı, mafya bozuntusu’ gibi ağır
ithamları ve iftiraları düşünmeden sarf eden Erdoğan, bugün ‘Ülkücü Şehitleri’ politika
malzemesi yapmak suretiyle siyasi çıkar amacı gütmektedir. Đnce düşünceden uzak,
timsah gözyaşlarıyla, şehitlerimizin ailelerine yazdıkları duygu dolu metinleri

kullanarak, Ülkücülerin referandumda ‘evet’ demesini istemek riyakar, istismarcı
siyasetin zirve noktasıdır.
Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, şehitlerimiz Mustafa Pehlivanoğlu ve
Hüseyin Karamahmutoğlu’nun isimleri, Erdoğan’ın söylemlerinde kullanabileceği
sıradan isimler değildir.
Bu isimler, milletimizin karanlık dönemlerinde ‘umut ışığı’ gibi parlayan, varlıkları ve
mücadeleleriyle tarihimize altın harflerle geçen kahramanlarımızın isimleridir.
Erdoğan’ın bu kahramanları, ödüllü aktörleri aratmayacak bir oyunculuk başarısıyla
politik malzeme haline getirmesi gayri ahlaki bir tutumdur.
30 yıldır Ülkücü şehitlerimizin isimlerini ağızlarına almayan, onların şehitliklerini dahi
tartışmaya açan, şehit ailelerini arayıp sormayan bu zihniyetin geliştirmiş olduğu
söylemler, en hafif manasıyla “ahlaksızlıktır” !
Açılım adı altında, milletimizin aleyhinde bölücülük faaliyetleri yürütenlerle el sıkışan,
onlarla yakın dostluklar ve ticari ortaklıklar kuranların ağızlarına Ülkücü şehitlerimizin
isimleri yakışmamaktadır !
Başbakan’ın Milliyetçileri karalamak için sık sık dile getirdiği “şehitler, kan ve gözyaşı
üzerinden nemalanıyorlar” söylemleri adeta AKP zihniyetini tarif etmektedir. Yapılan
grup toplantısında sarf edilen sözler de bunu ayan beyan ortaya çıkarmıştır.
Öte yandan başta Kenan Evren olmak üzere, 12 Eylül 1980 darbesini yapanları
birçok davette kapılarda karşılayan AKP, TBMM çatısı altında ‘darbecileri
yargılayalım ve zaman aşımını ortadan kaldıralım” diyen MHP’nin önerisini kabul
etmemiştir.
Yeni Anayasa paketi hakkında AKP ve Başbakan yalan söylemektedir !
Bu noktadan hareketle bir kez daha yinelemek istiyoruz; Erdoğan’ın Ülkücülere
kabul ettirmek için uğraş verdiği Anayasa paketinde darbeciler
yargılanamayacaklardır. Bunun yanı sıra Anayasa’da değiştirilmek istenen
maddelerin AKP’nin gayri milli politikalarına hizmet ettiği açıktır !
Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylemekten çekinmeyenler, Ülkücü
camianın oyuna muhtaç durumda tüm pişkinlikleriyle siyaset yapmaktadırlar.
Ülkücü şehitlerimizin, camiamızın istismar edilmesine göz yummamız mümkün
değildir.
Başbakan girmiş olduğu bunalımdan bir an önce çıkmalı, ülkemizin gerçek
meselelerini görmeli, Ülkücü Camia ile uğraşmaktan SAKINMALIDIR !

Kayseri Ülkü Ocakları Đl Başkanı
Đsmail ÜLGER
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7554
Erişim Tarihi: 22.07.2010

Hala umutla bekliyorlar !
Geçen yıl Ramazan Bayramının ikinci günü kaybolan çocuklarla ilgili arama
çalışmaları devam ediyor
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Geçen yıl Ramazan Bayramının ikinci günü şeker toplamak için evden ayrılan ve hâla
kendilerinden haber alınamayan kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları devam
ediyor. Bu arada polisin çıkan dedikoduları bile değerlendirdiği belirtildi.
Talas ilçesinde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun bir kapıcı tarafından yurt dışına
satıldığı iddiaları şehir efsanesi haline dönüşmüştü. Birçok aileyi tedirgin eden bu
haberler üzerine bilgi veren emniyet yetkilileri, 'dedikodu' dahil her türlü bilgileri
değerlendirdiklerini söyledi.
Bir kapıcının kaçırdığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu, bahsi geçen bina
görevlisinin ifadesinin alındığını ve çıkan dedikoduların gerçek dışı olduğunu
vurgulayan yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kaybolan çocuklardan Dilruba ve Ahmet Tuna'nın babası Hamza Tekin, çocukların
bulunduğuna yönelik çıkan dedikodular sebebiyle rahatsız olduklarını belirterek "Her
an kapı çalınıp evlatlarımız kapıdan içeri girerek bize sarılacak diye sabırlı
bekleyişimizi sürdürüyoruz. Đnşallah çocuklarımız bulunur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7555
Erişim Tarihi: 23.07.2010
Yol kenarındaki ağaca çarptı
Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik
kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde Cumali
T.'nin kullandığı 38 AH 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpma sonucu ters dönen otomobildeki sürücü Cumali T. (35) ve arkadaşı Zeynep
A. (30) yaralandı.
Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına
alınan Cumali T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Zeynep A.'nın ise
ayağında kırık oluştuğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7556
Erişim Tarihi: 23.07.2010
AKP'de il yönetimi belirlendi
AKP Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, il yönetim kurulu listesinin belli olduğunu
bildirdi
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, il yönetim kurulu listesinin belli olduğunu
bildirdi.
AK Parti ĐL Başkanı Ömer Dengiz, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim
kurulu isim listesinin belli olduğunu, bir sorun olmadığını ifade etti.
Liste için tüm işlemlerin tamamlandığını Genel Merkezin onayına kaldığını belirten
Dengiz, "Listedeki adaylar yönetim tarafından kabul edildi. Bir sorun yok. Her şey
tamam. Sadece AK Parti Genel Merkez'in onayına kaldığını" şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7557
Erişim Tarihi: 23.07.2010

Sarı nokta hastalığına dikkat
Prof. Dr. Ertuğrul Mirza, yaşa bağlı sarı nokta hastalığını anlattı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Mirza, yaşa bağlı sarı nokta, tıbbi ismiyle makula
hastalığının erken tanı ve tedavi yapılmaması durumunda ciddi görme kayıplarına yol
açacağını söyledi.
Prof.Dr. Ertuğrul Mirza, yaptığı açıklamada, sarı nokta, tıbbi ismiyle makula
hastalığının oluşması durumunda özellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde ciddi görme
kayıpları oluşabileceğini belirtti. Prof.Dr. Mirza, "Makula, göz küresinin görme ile ilgili
olan retina tabakasının merkezinde yer alan küçük ama en kıymetli bölümüdür. Bu
bölge tüm görmenin yüzde 90'nından sorumlu olmakla kalmayıp, merkezi görme,
keskin görme, renkli görme, gündüz görme ve yakın görme (okuma gibi) ile ilgilidir.
Bu bölge ile ilgili tüm hastalıklar ciddi görme kaybı ile sonuçlanabilir. Yaşa bağlı
makula dejenerasyonu (YBMD) özellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde ciddi görme
kaybına yol açan makula hasarı ile karekterize bir göz hastalığıdır ve hastaların
görsel yaşamını önemli derecede etkiler. YBMD merkezi görme kaybına neden olsa
da periferal görüşü genellikle etkilemez ve hastalar hayatlarının geri kalan kısmını
yetersiz de olsa bu alanla devam ettirirler. Yaş ve kuru olmak üzere iki tip YBMD
vardır. Kuru tip daha çoğunlukla yavaş ilerler ve daha sık görülür, yaş tip ise daha
hızlı ilerler ve daha ciddidir. Yaş tipte anormal kan damarları gelişimi sonucu kan ve
sıvı sızıntısı ortaya çıkar ve önemli görme kaybına neden olur. YBMD'nin başlıca
belirtileri düz çizgileri dalgalı, kırık veya silik görme, okumada ve diğer yakın
aktivitelerde zorlanma, görüş alanının ortasında siyah noktalar görme, yüzleri
tanımada güçlük, bulanık görme, renk görmede azalma ve daha fazla aydınlatma
ihtiyacıdır. Bunlardan biri veya birkaçı varsa gecikmeden göz doktoruna
başvurulmalıdır. Tedavide erken tanı ile tedaviye erken başlanılması çok önemli
olduğu kadar düzenli takip de çok gereklidir. Güncel tedavilerle YBMD'ye bağlı görme
kayıpları azaltılabilir hatta arttırılabilir ancak kronik bir hastalık olduğu için takibi
şarttır. YBMD hastaları görmelerini korumak için düzenli olarak kontrollerine gitmeli,
kareli kağıt testiyle görmelerini düzenli olarak takip etmeli, kesinlikle sigara içmemeli

(sigara içenlerde 3 kat fazla), gözlerini güneş ışığından korumalı, balık ve fındık gibi
tohumlardan omega-3 yağını almaları, antioksidan ve luteinden zengin taze sebze
ve meyve yemeli, aşırı kilodan kaçınmalı ve kollesterollerini kontrolde tutmalıdırlar"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7558
Erişim Tarihi: 23.07.2010
Trende uyutarak soydular !
Soyguncular ilaçlı kolayı içirdikleri Rahmi Kurudirek'in cebinden 25 TL para,100 TL
değerindeki cep telefonu aldı
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Erzurum'dan Kayseri'ye tren ile gelen 59 yaşındaki Rahmi Kurudirek, tanımadığı
kişiler tarafından verilen ilaçlı kolayı içince, peron içerisinde uyudu. Soyguncular ilaçlı
kolayı içirdikleri Rahmi Kurudirek'in cebinden 25 TL para, 100 TL değerindeki cep
telefonu ile tespihini alarak kayıplara karıştılar.
Rahmi Kurudirek, 1 hafta önce torunlarını ziyaret etmek için Kayseri'den Erzurum'a
gitti. Torunları ile hasret giderdikten sonra tekrar Kayseri'ye gelmek için tren
seferlerini seçen Kurudirek, peron içerisinde 2 kişi ile tanıştı. Burada tanıştığı kişiler
tarafından ikram edilen kolayı içen Kurudirek, peron içerisinde uyuya kaldı.
Kayseri'ye geldiğinde tren istasyonu çalışanları tarafından uykusundan
kaldırılamayınca sağlık görevlilerine haber verildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılan
Kurudirek, soyulduğunu anladı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tren içerisinde ilaçlı kola ile uyutulan
Kurudirek'i soyan şüpheliler bulunamadı. Hastanede tedavi altına alınan ve midesi
yıkanan Kurudirek, daha sonra polis ekiplerine durumu bildirdi.
Polis olay ile ilgili tren içerisinde olabilecek durumlar karşısında yolculuk eden
yolcuları uyarırken dikkatli bir çalışma başlattı.
Olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7559
Erişim Tarihi: 26.07.2010

Hayat arkadaşına son kez baktı
Đnşaattan düşen 40 yaşındaki Halil Đbrahim Çağlar hastaneye kaldırılırken yolda
hayatını kaybetti
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Kayseri'de, inşaattan düşen 40 yaşındaki Halil Đbrahim Çağlar hastaneye kaldırılırken
yolda hayatını kaybetti. Acı haberi alan hayat arkadaşı Ayşe Çağlar (37) kefene
sarılarak ambulansa konulan eşine sonkez arkasını dönerek bakabildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi
Fazıl Say Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Halil Đbrahim Çağlar'ın (40)
dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştüğü öğrenildi. Ağır yaralanan Halil
Đbrahim Çağlar'ın ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı
sırada yolda hayatını kaybettiği bildirildi.
Halil Đbrahim Çağlar'ın acı haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Halil Đbrahim
Çağlar'ın kardeşi Mehmet Çağlar acı haberi alır almaz gözyaşlarına boğularak olduğu
yere oturdu. Đnşaat işçisi Çağlar'ın hayat arkadaşı Ayşe Çağlar'ın feryatları hastanede
yankılanırken, Ayşe Çağlar, kefene sarılarak ambulansa konulan eşine son kez
bakabildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7560
Erişim Tarihi: 26.07.2010
2.sıradan 32. sıraya düştük !
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata:
"başarısızlık" olarak nitelendirilmemesi gerekir
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Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 2 ay önce yapılan sınavda Türkiye 2.'si
olan Kayseri'nin şimdiki sınavda 32. olma nedenini "başarısızlık" olarak
nitelendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Nitelendirilen başarısızlık ÖSYM'nin 12
puan türünde hesaplamasından kaynaklanıyor" dedi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, düzenlediği basın toplantısında, başarı veya
başarısızlığın çok kısa süre içerisinde değişkenlik göstermesinin imkansız olduğunu,
2003 yılından itibaren başarıda ivme kazanan Kayseri'nin bir anda düşüş
yaşanmasının mümkün olmayacağını belirtti.
Bir öğrencinin 12 puan türünde sınava girdiğini hatırlatan Ayata, "Fen lisesi
öğrencisinin TS alanında da puan hesaplaması yapılması ve bu hesaplamanın genel
ortalaması alınması puan durumunu etkilemektedir. Tüm öğrenci sayısının yüzde
47'sinin meslek lisesi öğrencisi olmasına rağmen 2003 yılından beri başarı ivmesini
yükselten Kayseri'nin bir anda düşüş yaşandığı söylentilerinin gerçeği yansıtmıyor.
Normalde bir ilde ne kadar meslek lisesi öğrencisi fazla olursa sınavlarda o kadar
başarı düşer ancak buna rağmen başarı çıtasını yükseltiyoruz. Yapılan yeni
hesaplama sisteminden ötürü, imam hatip lisesi, fen lisesi veya meslek lisesi
öğrencisi kendi alanı haricinde de puan hesaplamalarına tutuluyor ve buda ilin
başarısını etkiliyor. Herhangi bir ilin öğrencileri 2 ay önce girdiği sınavda il yüksek
derece elde ettiği halde 2 ay sonra ikinci sınava girdiğinde gerilemesi ÖSYM'nin
yaptığı puan hesaplamasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
Kayseri'nin başarı çıtasının düşmeyerek aksine yükseldiğini anlamanın tek yolunun
öğrencilerin fakültelere yerleşmesinden anlaşılacağının altını çizen Ayata,
"Kayseri'nin eğitimdeki başarı çıtası yükselmeyi sürdürecektir" diyerek sözlerini
tamamladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7561
Erişim Tarihi: 26.07.2010
Açılım başarıya ulaştı !
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz gündemi değerlendirdi

Kategori
: Siyaset
Yorum Sayısı : 7

Okunma
Tarih

: 132
: 23 Temmuz 2010 14:01

AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz,'timsah gözyaşları' yapılıyor şeklindeki
açıklamalara cevap vererek, "Bu tepkilerin nedeni demokratik açılımın başarıya
ulaşmasıdır" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Eylül'de idam edilen Mustafa
Pehlivanoğlu'nun ailesine yazdığı mektubu okuyup göz yaşlarını tutamaması üzerine
diğer parti genel başkanlarının ve il başkanlarının, Başbakan Erdoğan'ın göz yaşları
için 'timsah göz yaşları' denmelerine Kayseri AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'den
tepki geldi.
"Başbakan hazine bulup çıkarmış değil, var olan bir şeyi okudu" diyen Dengiz, "Bu,
Türkiye'nin bir realitesidir. Hepimiz 80'li yılları gördük. Yapılanları inkar etmek
gerçeklerle bağdaşmaz. Referandumda 'evet', 'hayır' kurumu kurulmuştur. 'Evet'
diyenler neden 'evet' dedi, 'hayır' diyenler neden 'hayır' diyorlar, gerekçelerini
göstermeleri gerekir. Neden karşı çıkıyorlar bilmiyorum. Bu, beni düşündürüyor.
Herkes hürdür. Bu hür iradenin sonucunda referandum vardır. Bu referandum
partilerle alakalı değildir. Bu referandum, Türkiye'de demokrasinin göstergesi ve
gelişmesidir. Bu, referandumda halk doğru kararı verecektir" şeklinde konuştu.
"PROPAGANDA YAPMAK ÇOK HOŞ DEĞĐL"
Propaganda yapmanın hoş olmadığını vurgulayan Dengiz, "Proje üretmeyenlerin
yorumu 'hayır'dır. Neden 'hayır' dediklerini kendileri de bilmiyor. Propaganda
yapıyorlar. Ama bu hoş değil. Biz neden 'evet' dediğimizi biliyoruz. Nedenlerimizi
halka açıklıyoruz. Diğerleri ise eleştirmek amacıyla 'hayır' diyorlar. Yapılan emeklere
amaçsızca 'hayır' demek doğru değil. Bunları yorum hatası olarak görüyorum.
Türkiye, bu durumu açması gerek. Herkes kendi projelerini yapmalı" dedi.
"AÇILIMIN BAŞARIYA ULAŞTIĞINI GÖRENLERĐN TEPKĐSĐ BU TEPKĐLER"
Hakkari'de şehit olan askerler için çok üzüldüklerini ifade eden Dengiz, şöyle devam
etti:
"Şehitlerimiz için dua ediyoruz, ona bile 'yalan' diyorlar. Olaylar son dönemlerde
artmış durumda. Ama bu açılımdan kaynaklanmıyor. Açılım başarılı bir şekilde
hayata geçirilirse çok iyi olacak. Yapılan bu tepkiler, demokratik açılımın başarıya
ulaşmasından kaynaklanıyor. Referandum öncesi tepkiler bunlar. Terörizmi
destekleyenler, devam etmesini isteyenler başarıya ulaşamayacaklar. Halk,
gerçekleri görüyor. Biz, toplumun huzur içinde yaşamasına devam etmesini
istiyoruz."
"MEYDAN SAVAŞI KALMADI, EKONOMĐK SAVAŞ VAR ARTIK"
Türkiye'nin son zamanlarda ciddi bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Dengiz,
"Gelişmişlik istatistikleri Türkiye'nin ciddi bir gelişmekte olduğunu gösteriyor. Krizden
bile çok az etkilendik. Faizlerin düşmesi, borç stoklarının düşmesi, işsizlik oranının
azalması, üretimin ve ihracatın artması gibi durumlar gelişmelerin göstergesidir. Bu
gelişmelerden rahatsız olan birtakım mekanizmalar iç savaşlar çıkartmaktalar.
Türkiye'nin gelişimini önlemek için çıkan savaşlar artıyor. Ama bunun üstesinden

geleceğiz.
Artık, savaşlar meydanda verilmiyor, ekonomik olarak savaş veriliyor. Bu savaşlardan
başarıyla çıkacağız" kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7562
Erişim Tarihi: 26.07.2010
Tüpten sızan gaz yangın çıkardı
Kayseri'de, mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonrasında yangın çıktı
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Kayseri'de, mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonrasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 36. Sokak'ta meydana gelen olayda, mutfak
tüpünden sızan gazın parlaması sonrasında yangın çıktığı öğrenildi. Đtfaiye ekiplerinin
yangına kısa sürede müdahale etmesi sonrasında evin sadece mutfak bölümünde
hasar meydana geldi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında yapılan
incelemelerde, mutfak tüpünden sızan gazın parlaması nedeniyle yangının çıktığı
belirlendi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7563
Erişim Tarihi: 26.07.2010
Bulmacayı çöz bedava bin !
Gasteray, bulmacayı çözen okuyucuları arasından seçtiği 5 kişiye 100'er binişlik bilet
hediye ediyor
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Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından çıkarılan Gasteray, bulmacayı çözen okuyucuları
arasından seçtiği 5 kişiye 100'er binişlik bilet hediye ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Arif
Emecen, Gasteray'ın Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından çıkarıldığını belirterek, “Aylık
yayın yapan Gasteray yaklaşık 6 bin adet basılıyor ve istasyonlarda vatandaşlara
dağıtılıyor. Önümüzdeki günlerde, raylı sistem duraklarına stant koyacağız ve
vatandaşlarımız buralardan Gasteray'ı alabilecekler” diye konuştu.
Gasteray'da bir de bulmaca köşesi bulunduğunu bildiren Arif Emecen, “Bu
bulmacaları çözen vatandaşlarımızın gazeteyi işletmemize göndermelerini istiyoruz.
Bulmacayı doğru çözenler arasında seçim yapıyoruz. Seçtiğimiz 5 kişiye de 100'er
binişlik bilet hediye ediyoruz” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7564
Erişim Tarihi: 26.07.2010

AKP'de yönetim krizi !
Ömer Dengiz'in il yönetim listesinin halen açıklanamaması partililer tarafından
tepkilere neden oluyor
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Yaklaşık 15 gün önce AK Parti Kayseri Đl
Başkanlığı'na atanan Ömer Dengiz'in il yönetim
listesinin halen açıklanamaması partililer
tarafından tepkilere neden oluyor.
AK Parti Kayseri Đl Teşkilatı kurucularından olan aynı zamanda AK Parti Kayseri Đl
Başkanlığı eski aday adayı Hasan Hüseyin Uzkülekçi, AK Parti'nin referandum ve
genel seçimde Kayseri'de büyük bir yara almaması için kucaklayıcı bir listenin
oluşturulması gerektiğini söyledi.
Uzkulekçi ĐHA Muhabirine yaptığı açıklamasında "AK Parti Genel Merkezinin
çabalarına rağmen partiye emeği geçen ve partimizin çıtasını nasıl yükseltiriz
niyetinde olan kişilerin görüşüne başvurmadan teşkilatları hazırlama telaş ile
gayretleri devam etmektedir" diye konuştu.
"Kayseri Đl teşkilatının oluşumunda, halkımızı kucaklamaktan yoksun bir anlayış ile
teşkilatını oluşturma gayreti içerisine girdiklerini üzülerek görüyor ve karşı çıkıyoruz"
diyen Uzkulekçi, "Bu tutum ve davranışın devam etmesi ve il teşkilatının bu zihniyet
doğrultusunda oluşturulmasının, partimizin referandum ve genel seçimde Kayseri'de

büyük bir yara alacağı kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.
AK Parti Đl Yönetiminin Kayseri'de kusursuz olması gerektiğine dikkat çeken
Uzkulekçi, "Partimizin çıtası her daim yüksek olması gerekir. Bu yüzden yapılacak
çalışmalara bu açıdan bakmak gerekir" diye konuştu.
Uzkulekçi, "Ateşi Kayseri'de yanan ve bütün ülkeye sirayet eden partimizin geleceği
adına, yapılacak çalışmaların bu yönde olması hususunda dikkat edilmesi gerekir"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7565
Erişim Tarihi: 26.07.2010

Alevi köylerine cami yapılmasın !
Kayseri Alevi Kültür Merkezi Başkanı Rüstem Gümüş'ten ilginç açıklamalar
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Kayseri Alevi Kültür Merkezi Başkanı Rüstem Gümüş, "Eğer sorunları çözmek
istiyorsanız, Alevi köylerine cami yapılması politikanızdan vazgeçin" dedi.
Alevilerle ilgili yürütülen politikaya yönelik olarak açıklamalarda bulunan Başkan
Gümüş, "Benim Kabem Đnsandır" diyen Alevilerin kendine özgü yaşam biçimleri ve
ibadetleri olduğunu hatırlattı. Gümüş, "Yüzyıllardır bu topraklarda farklı inançlarla
beraber iç içe yaşamış olan Aleviler ne yazık ki tarihin birçok döneminde yok
edilmeye ya da asimile edilerek mevcut anlayış içerisinde eritilmeye çalışılmıştır.
Osmanlı döneminde padişaha sunulan fermanlarda "Alevi köylerine acilen cami
yapılmalı ve bu köylere şeriat konusunda bilgili ve azimli hocalar gönderilmeli"
denmektedir. Günümüzde de aynı uygulamalar büyük bir gayretle devam etmektedir.
Alevi köylerine zorla cami yaptırarak, zorunlu din dersleri uygulatarak, Alevilikte
olmayan birçok uygulamayı Aleviliğin özü gibi göstererek ve bunun gibi uygulamalarla
Alevilik katledilmeye çalışılmaktadır" şeklinde konuştu.
"ALEVĐ KÖYLERĐNE CAMĐ YAPILMASI POLĐTĐKANIZDAN VAZGEÇĐN"
"Devlet Alevilere bir salkım üzüm uzatmıştır" diye konuşan Gümüş, "Gözü aç, gönlü
aç birçok unsur da bu salkımın çekiciliğinden midir, kendi zayıflıklarından mıdır, nedir
bilinmez o salkıma uzanmaktadır. Hatta yarış etmektedirler. Devlet kuramlarının
çeşitli rüşvetler karşılığında, yol ve altyapı yapımı gibi çeşitli sözlerle cami yapılması
için baskı yapması kabul edilemez. Yapması gereken görevleri hak olarak değil de bir

kültürün asimile edilmesi karşılığında yapması kesinlikle kabul edilemez. Alevi
çalıştayları düzenleyerek Alevilerin sorunlarını çözme iddiasında olan hükümete
sesleniyoruz. Alevilerin sorunlarını çözmek istiyorsanız eğer bu girişimleri seçim
yatırımı olarak görmekten vazgeçin ve eğer samimi iseniz Alevi köylerine cami
yapılması politikanızdan vazgeçin, cemevlerimizi ibadethane olarak kabul edin" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7566
Erişim Tarihi: 26.07.2010
Kılıçdaroğlu Cumartesi Kayseri'de
Đşte CHP Liderinin Kayseri programı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz
Cumartesi günü geleceği Kayseri'de şenliklere katılacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kayseri programı ile ilgili bir açıklama yapan Đl
Başkanı Enver Özdemir, hazırlıkları tamamladıklarını ve Kayseri'nin büyük bir coşku
ile genel başkanı karşılayacağını söyledi.
2 gün boyunca Kayseri'de şenliklere katılacak olan Kılıçdaroğlu'nun Bünyan Yeni
Süksün Beldesi'ni de ziyaret edeceği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kayseri programı ile ilgili ayrıntıların belli
olduğunu söyleyen CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, “Kılıçdaroğlu 24 Temmuz
Cumartesi günü Saat :18.30 sularında Malatya'dan özel uçakla Erkilet Havalanı'na
inecek. Burada partililer tarafından karşılanacak ve şehir merkezinde vatandaşları
selamlayacak. Aynı gün Sarıoğlan Karaözü Beldesi'nde düzenlenecek şenliğe
katılacak olan CHP lideri geceyi Kayseri'de geçirecek. 25 Temmuz Pazar günü ilk
olarak Tomarza Dadaloğlu Beldesi'ne gidecek CHP liderinin Dadaloğlu şenliklerine
katılacak ve ardından Bünyan Yeni Süksün Beldesi'ni ziyaret edecek. Ardından
Felahiye'ye geçecek olan Kılıçdaroğlu, Sıtmapınar Şenlikleri'ne katıldıktan sonra
Kayseri'den ayrılacak" dedi.
CHP Liderinin Kayseri'ye gelişiyle ilgili olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını
belirten Đl başkanı Özdemir, genel başkanın katılacağı programlarda ülke gündemine
ilişkin konularda önemli konuşmalar yapacağını ifade etti. Özdemir, CHP Lideri
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri programına Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay ve
Parti Meclis Üyesi Süheyl Batum'un da katılacağı belirtildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7567
Erişim Tarihi: 26.07.2010
Kültepe'de tarih canlanıyor
6 bin yıllık Kaniş Höyüğü'ne düzenlenen turlar ile oyunla canlanan tarih, geziye
katılanları adeta büyülüyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 bin yıllık Kaniş Höyüğü'ne düzenlenen
turlar ile oyunla canlanan tarih, geziye katılanları adeta büyülüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tarihe Yolculuk" adı altında Kültepe
Kaniş-Karum'a düzenlenen kültür turları sürüyor. Burada yaklaşık iki bin yıl öncesinde
bölgede yaşayan halkın günlük hayatını anlatan bir tiyatro oyunun sahnelenmesi,
geziye
katılanları
adeta
o
döneme
götürüyor.
Rehberler eşliğinde Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesini gezen, bölgede medeniyet
kurmuş kavimlerin sosyal ve kültürel yaşamları ile ekonomileri hakkında bilgi edinme
fırsatı bulan katılımcılardan Arkeolog Bilgehan Köhler, çok önemli tarihi merkezin
tanıtılmasının önemli olduğunu belirtti. Kendisinin Almanya'da doğup büyüdüğünü ve
Đsviçre'de meslek hayatını sürdürdüğünü söyleyen Köhler, "Binlerce yıllık tarihi
geçmişi olan Kaniş Höyüğü'nde o dönemi anlatan tiyatro oyununu çok sevdik. Böyle
bir durum başka Avrupa ülkelerinde yapılamıyor. Bu anlamda Büşükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan ise,
Kayseri'nin yaklaşık 6 bin yıllık geçmişi olan ve birçok uygarlığın bulunduğu bir şehir
olduğunu söyledi. "Eğer arkeolojik bir çalışma yapılacaksa, Kültepe'yi bir milat kabul
etmeden yapılacak ayrı bir çalışmanın bilimsel bir temeli olmaz" diyen Durukan,
"Anadolu insanının yazı ile tanıştığı ilk yer olan Kültepe, bu coğrafyada yapılacak
arkeolojik çalışmalar için bir mihenk noktası olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda
Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
sadece Kayseri değil, tüm Türkiye'nin tarihi dokusunu koruyup, onun yaşatılması ve
gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Bizden
de Kültepe'yi, buranın geçmişini halkımıza tanıtılması noktasında bir görev verdi. Bu
bölgenin tanıtımı açısından biz de ücretsiz kültür turları düzenliyoruz. 'Tarihe
Yolculuk' adlı kültür turumuzdaki en büyük sürprizimiz ise yaklaşık iki bin yıl
öncesinde bölgede yaşayan halkın günlük hayatını anlatan bir tiyatro oyunun
sahnelenmesi oluyor" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7568
Erişim Tarihi: 26.07.2010

3 kaza , 52 yaralı !
Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 50 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 50 kişi yaralandı.
Đlk kaza, Keykubat Mahallesi Şeker Fabrikası karşısında yaşandı. Oğuzhan K.
yönetimindeki 48 TTSL Hollanda plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi
belirlenemeyen 25 FK 006 plakalı otomobil çarpıştı. Gurbetçi aileyi taşıyan Hollanda
plakalı otomobilde bulunan Mustafa K.(44), Rabia K.(41), Merve K.(17), Murathan
K.(14) ve otomobili kullanan Oğuzhan K. hafif şekilde yaralanırken, Diğer otomobilde
bulunan anne Tülay E. ve 15 aylık K.E. ağır yaralandı.
Diğer bir kaza ise, Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasında 23. kilometrede
sabah saatlerinde meydana geldi. Đzmir'den Elazığ'a giden Mehmet T. yönetimindeki
34 EZ 8925 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Yolculardan 43 kişi yaralanırken, yaralılar olay
yerine gelen ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, meydana gelen her iki kaza
ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZASI: 2 YARALI
Kayseri'de ehliyetsiz genç motosikleti ile kaza yaptı.
Đlk kaza, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Kasabası'nda meydana geldi. M.D. (15) yeni aldığı
plakasız motosikleti ile arkadaşı S.P.'yi (14) alarak balık tutmak için yola çıktı.
Gözüne sinek kaçmasıyla hakimiyetini kaybeden M.D.'nin kullandığı motosiklet
devrildi. Ehliyetsiz ve kasksız olduğu öğrenilen M.D. ile arkadaşı S.P. yaralanırken,
olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başından darbe aldığı ve ayaklarında ezilmeler meydana geldiği öğrenilen M.D.'nin
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, S.P.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7569
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Kayserispor:2 Hannover: 0
Kayserispor, Avusturya'da yaptığı hazırlık maçında Hannover 96 takımını 2-0 mağlup
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Kategori
: Kayserispor
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 59
Tarih
: 25 Temmuz 2010 12:38

Kayserispor, Avusturya'da yaptığı hazırlık maçında Hannover 96 takımını 2-0
mağlup
etti.
Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı ikinci hazırlık
maçında Alman ekibi Hannover 96 ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takımın ilk 11 inde,
Souleymanou Hamido, Mehmet Eren Boyraz, Hamza Çakır, Alexander Amisulashvili,
Serdar Kesimal, Hasan Ali Kaldırım, Selim Teber, Abdullah Durak, Andre Moritz,
James Troisi, Yaser Hacımustafaoğlu yer alırken, golleri penaltıdan Antre Moritz ile
Abdulkadir Özgen attı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7570
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Taş atan çocuklar yasasına tepki
Yavuz: Çocuk, eline silah dahi alsa yine terör suçlusu muamelesi görmeyecek. Bu da
işlerine gelecek
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Kayseri Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz,
Doğu'da polise ve askerlere taş atan çocuklar için çıkarılan yasanın teröre verilen bir
taviz olduğunu ileri sürdü. Ali Yavuz, "Türkiye 2. bir Habur olayını kaldıramaz" dedi.
Yavuz, yaptığı açıklamada, polise ve askere taş atan çocuklar için çıkarılan yasanın
teröre taviz olduğunu iddia ederek şöyle konuştu: "Çocuklarla ilgili önleyici yasa
çıkarılmalı. Terör örgütü tarafından kullanılan çocuklar için bir koruma yasası değildir.
Doğu'daki çocukları terör örgütünden korumak için daha iyi yasalar çıkarılmalı.
Çocuklar, polise ya da askere taş atarken tüm esnafa zarar veriyor. Devlet bu yasayı
korumak
için
çıkardıysa,
sonucundan
nasıl
emin
olabilecek."
Taş atan çocuklar için çıkarılan yasanın pek yararlı bir yasa olmayacağını ifade
eden Yavuz, şunları söyledi: "Bu yasanın pek faydalı olacağını düşünmüyorum. Taş
atan çocuklar, ailelerinden alınmalı. Asıl suçlu ailedir. Onlar cesaret vermeseler,
çocuklarda taş atamaz. Taş atan çocukların devlete yararlı birer çocuk olmasını
istiyorlarsa, bu çocukları ailelerinin ellerinden alsınlar. Çocukların yerine anne,
babaları tutuklansın. Devletin kendi yetiştirsin. Yoksa, bu yasa ile bir sonuca
varılmaz."
Bu yasanın terör örgütüne verilen bir taviz olduğunu vurgulayan Yavuz, sözlerine
şöyle devam etti: "Polise ve askere taş atan çocuklar için çıkan yasa terör örgütüne
verilen bir taviz olmuştur. Bu onları daha çok güçlendirecek. Doğu'daki vatandaşın,
çocukların can güvenliğini sağlayacak, onları terör baskısından kurtaracak bir yasa
çıkartılmalıdır. Terörle mücadele yasası çıkarılmalıdır. Bu yasa ile güç bulacaklardır.
Taş atan çocuklar, terör suçlusu görülmeyecek. Çocuk, eline silah dahi alsa yine
terör suçlusu muamelesi görmeyecek. Bu da, elbette onların işine gelecektir."
Bu yasayı destekleyici bir yasanın daha çıkması gerektiğini söyleyen Yavuz, şunları
söyledi: "Bu yasa sonucunda 2. bir Habur olayına dönebilir. 2. bir Habur olayını
Türkiye kaldıramaz. Onların Türkiye'ye girmesiyle yaşanan rezaleti gördük. Şimdi ise,
küçük çocuklar için yasa çıkarttılar. Habur'dakilerine verilen tavizlere benziyor. Şimdi
soruyorum yetkililere, 'Taş atan çocuklar, polisimizi, askerimizi şehit etseler yine aynı
yasadan mı yaralanacaklar?"
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Ünlü tarihçiden önemli mesajlar
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu: Asıl ırkçılığı 'Ne Mutlu Türküm' demeyenler yapıyor
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Kayseri'de 'Dadaloğlu, Avşar, Yerelden Ulusala Avşar Kültürü' paneline katılan Prof.
Dr. Yusuf Halaçoğlu, "Asıl ırkçılığı 'Ne Mutlu Türküm' demeyenler yapıyor" dedi.
Şehir Tiyatrosu'nda yapılan panele Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Đl
Başkanı Ömer Dengiz, MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Dadaloğlu Vakfı Başkanı
Necati Eravşar, Prof. Dr. Đsmail Görkem, Doç. Dr. Mustafa Aksoy ve çok sayıda
dinleyici
katıldı.
Panelde konuşan Dadaloğlu Vakfı Başkanı Necati Eravşar, "1988 yılından beri
kültürel faaliyetler yapıyoruz. Bu zamana kadar Türkiye tarafından bilinen birçok bilim
adamını misafir ettik. Biz Türk milletinin özüyüz. Temel unsuruyuz. Bizi kimse başka
yere koyamaz. Devletimize başka ortak kabul etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin yedide birini Avşarların oluşturduğunu belirten Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, "Avşarlar çok dağınık yaşıyor. Irkçılık yapılmıyor.
Asıl ırkçılığı 'Ne Mutlu Türküm' demeyenler yapıyor. Hiçbir zaman Türk milleti ırkçı
olmamıştır. Olsaydı, imparatorluk kuramazdı. Farklı milletleri bünyesinde barındırmış
bir devlettir. Avşarlar, yaşadıkları devlete yanlış yapmazlar. Ancak, kültürlerine çok
sahip çıkarlar ve rahat yaşarlar. Pek emir dinlemezler. Bu yüzden Dadaloğlu'nun
dediği gibi,' Ferman padişahınsa, dağlar bizimdir' düşüncesiyle hareket ederler.
Avşarlar, kendi halindedir" ifadelerini kullandı.
- GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞR. ÜYESĐ PROF. DR. YUSUF HALAÇOĞLU:
- "DEMOKRASĐ, BELĐRLĐ GURUPLARA VERĐLEN ÖZGÜRLÜKLER DEĞĐLDĐR"
Ünlü Tarihçi ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,
Dadaloğlu Şenliklerine katılmak amacıyla Kayseri'ye geldi.
Yörtürk Vakfı Kayseri Şubesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Halaçoğlu, "Türkiye'de gittikçe artan bir ayrımcılık ve bölünme yaşanmakta.
Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanmasından Yörtürk gibi sivil toplum örgütlerinin
çok büyük bir önemi vardır. Kitabım 3 ay gibi kısa bir sürede tamamen bitti. Đnşallah
yeniden basılacak. Đlginç olan hazırlanan siteye IP olarak 875 bin kişi girdi, aynı IP'yi
kullananları saymıyorum. Sadece ABD değil dünyanın her tarafından siteye girip
kendi geçmişleriyle karşılaşan insanlar var. Ticaret odamızın önderliğinde sadece
Kayseri aşiretlerini bir kitap haline getiriyorum. Ticaret odamızın yayını olarak
çıkacak. Đnsanlar kendilerini tanıdıkça adetlerini ve kültürlerini yaşatırlar. Kendi
benliğini kaybetmek kültürünü kaybetmekle başlar. Yörük dediğimiz Türkmen
dediğimiz zaman Türkiye'de herkes farklı farklı guruplarmış gibi anlıyor" dedi.
Açılım kelimesinin bile hoş olmayan bir kelime olduğunu savunan Halaçoğlu,
"Birilerine hak vermemişseniz, dağa çıkmasını meşru kabul etmeniz gerekir. Acaba
hak mı verilmedi yoksa Türkiye'de bütün insanlar mı bazı haklardan mahrum.
Demokrasi dediğimiz şey belli guruplara verilen özgürlükler değildir" dedi.
Konuşmanın ardından Yörtürk Vakfı Kayseri Şubesi yetkilileri ve Kayseri Ticaret
Odası Başkanı Hasan Ali Kilci'nin de katıldığı törenle Cumhuriyet Meydanı'na çelenk
bırakıldı.
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Gül'e ve iktidara pankartlı tepki
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MHP Kayseri Đl Başkanlığı binasına, "Hani güzel şeyler olacak idi?" yazılı pankart
asıldı.
Kayseri Đl Başkanlığı'na asılan pankartta, ''Hani güzel şeyler olacak idi'' ve ''Ne mutlu
Türk'üm diyene'' yazılarının yanında "Askerimize kurşun sıkanı davul zurna ile
karşıladılar ve dönüşler sürecek" gibi yazılar da bulunuyor. Pankartta ayrıca
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kuzey Irak
Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani ve ABD Başkanı Barack Obama ile
çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.
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Kılıçdaroğlu'nu eziyorlardı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de katıldığı Karaözü şenliklerinde
ezilme tehlikesi geçirdi. Korumalara rağmen ezilme tehlikesi yaşayan Genel Başkan
Kılıçdaroğlu, parti otobüsüne kendisini zor attı.
Özel bir uçakla Kayseri'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıoğlan
ilçesi Karaözü beldesinde yapılan şenliklere katıldı. Burada kürsüye gelerek halka
hitap eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 12 Eylül referandumunda halkın 'hayır' oyu
vermesini istedi.
Türkiye'nin sağlıklı yönetilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Đşçiler mutsuz, çiftçiler,
emekliler, sanayici mutsuz, bu düzenden kimse mutlu değil. Bu kadar insanın mutsuz
olduğu bir yerde bir tek mutlu olan var, oda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
yandaşlarıdır. Bunun için önümüzde bir fırsat var. 12 Eylül referandumu geliyor. O
tarihte AK Parti'nin baskıcı anayasına 'hayır' demeye davet ediyorum. Bu anayasa
değişikliği yolsuzluğa, çiftçilerin sorunlarını, esnafın ve sanatkarın sorununu
çözmüyor. O zaman 12 Eylül'de hepimiz 'hayır' diyeceğiz" dedi.
12 Eylül tarihine kadar ikinci bir görevlerinin daha olduğunu belirten Kılıçdaroğlu,
"Bizim dışımızda da insanlar var. O insanlara da ulaşacağız. Onlara da
referandumun bir fayda vermediğini, değişikliğin millete bir şeyler yedirmediğini
anlatacağız. Onlarında desteğini isteyeceğiz. Lütfen sizde 'hayır' deyin, ülkeyi
karanlıktan çıkarıp aydınlığa ulaştıralım" ifadelerini kullandı.
Tek umudunun halk olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Haktan yana halk ile
yürüyerek iktidara gideceğiz" dedi. Karaözü şenliklerine katılan vatandaşlar, zaman
zaman CHP Lideri'nin sözünü keserek, "Başbakan Kemal" şeklinde sloganlar attı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmasının ardından kürsüden inerek parti otobüsüne
ilerlerken ezilme tehlikesi geçirdi. Korumaların dahi müdahalede zorlandığı arbedede
Kılıçdaroğlu
otobüse
kendisini
zor
attı.
Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz Pazar günü Dadaloğlu Şenlikleri, Bünyan Đlçesi
Yeni Süksün belde ziyareti, Felahiye Sıtmapınar Şenlikleri'ne katıldıktan sonra
kentten ayrılacak.
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90 yaşındaki kadın 8. kattan düştü
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Kayseri'de 8. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 90 yaşındaki
yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt
mahallesi Sıra Söğütler caddesi Deniz sokak Umut apartmanın 8. katında yaşandı.
Evde yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Hamide B., balkonda parmaklıklardan
tutunurken dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde can veren Hamide B.'yi
komşuları fark ederken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polis, Hamide B.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri
inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Hamide B.'nin cesedi otopsi için
hastaneye kaldırıldı.
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CHP Lideri Dadaloğlu şenliklerinde
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Kayseri'de Dadaloğlu şenliğine katılmak için partilileri ile beraber yola çıkan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolda köylülerle bir süre sohbet etti. Gazi Soner
Çankaya, "Terör silahla değil, siyasetle çözülür" dedi.
Kayseri'de Dadaloğlu şenliklerine katılmak için partilileri ile yola çıkan CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolda bir süre Kamer köyünde köylüler ile sohbet etti.
Kemal Kılıçdaroğlu köylülerle yaptığı sohbette, "Sadece devletin eğil halkın
zenginleşmesini sağlayacak politikalar üzerinde duruyoruz. Çalışmalarız bu durum
içerisinde devam edecek" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de sorunları çözmemiz lazım ama sorunları çözmemiz için
bizim iktidar olmazm lazım. Bizi iktidar olma yolun açın nasıl çözülüyor bakın görün.
Bu olay bir tek dış politika ile çözülcek bir olay değil dış yönleride var. Arkamızdan
vuranları afişe ederseniz, mücadele dahada kolay olur. Biz ezilenlerin yanındayız"
diye konuştu.
Sohbet sırasında gazi olduğu öğrenilen Soner Çankaya, "Ben gittim bu vatan için
gazi oldum. Ama şimdi neyim var. Arabam var onu da kendi paramlar aldım. Terör
silahla çözülmez siyasi yollardan çözülmesi gerekiyor. Sizlerin siyasiler olarak bir
araya gelip ortak görüşmeler ile soruna çözüm bulması gerekir silahla yapılcak iş
değil" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7576
Erişim Tarihi: 26.07.2010
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AKP Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri'de konuştu
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel başkanlığın şaşkınlığı içinde. Yaptığı tüm şeyler
şaşkınlık
alameti"
dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şuur altındaki doğruları ifade ederken
aslında bir şaşkınlığın içinde olduğunu ileri süren AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş, "Đlk defa Karaözü beldesinde söylediği şey doğrudur. Anayasa
referandumuna 'Evet' diyeceği şeklindeki sözleri, bu güne kadar ki söylediği en doğru

sözlerdir. Bu güne kadar söylediği hep 'Hayır' söylemi şaşkınlığın alametidir" diye
konuştu.
"Đnşallah Kayseri gibi güzel insanların bulunduğu, çeşitli kültürlerin mozaik
oluşturduğu bir ilde, şaşkınlıktan kurtulup doğru yolu bulur. Bu hem Cumhuriyet Halk
Partisi hem de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için önemli bir gelişme olacaktır" diyen
Mustafa Elitaş, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:
"Balyoz operasyonu ile ilgili söylediği sözler şahsi görüşü mü yoksa tüzel kişiliğin
görüşü mü o konuda henüz kanaat oluşmamış. Mesela bir açıklamasında 'Başörtülü
olsun olmasın herkes üniversiteye girebilecek' şeklinde bir demeç verdi. Akşam da
verdiği demeci yalanlamak zorunda kaldı. Parti meclisinden bir kısım milletvekilleri 'O
kendi şahsi düşüncesidir' deyince mecburen çark etmek zorunda kaldı.
Bundan bir hafta önce seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesi için
kanun teklifi verdiler. Birkaç gündür de Türk Silahlı Kuvvetleri Đç Hizmet Kanunu'nun
35. Maddesi'nin değiştirilmesiyle ilgili hükümeti göreve çağırdılar. Başbakanımız
yaptığı konuşmasında, 'Samimi iseniz verin kanun teklifini' dedi. Ama Kılıçdaroğlu,
'Đktidar onlar. Onlar versin' dedi. Yani kaçmanın, kaçak güreşmenin kimseye bir
faydası yok. Kayseri'deki söylemlerle doğru söyleme alışkanlığını kazanırsa, 'Ben
popülizm yaptım' diyebilir.
Seçim barajı için kanun teklifi verme cesaretinde bulunanlar Türk Silahlı Kuvvetleri
Đç Hizmet Kanunu'nun 35. Maddesi'nin değiştirilmesi için de kanun teklifi verme
cesaretinde bulunabilirler. Siyasetçi samimi olmalı."
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Đmalatçılara 129 konut
Sadık Yakut: Şehitlerimiz olduğu sürece bağımsızlığımız sürecektir

Kategori
: Siyaset
Yorum Sayısı : 1
Okunma
: 61
Tarih
: 25 Temmuz 2010 14:48

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Başkan
Vekili Sadık Yakut, Kayseri Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçılar Odası üyeleri için
yaptırılan 129 konutun anahtar teslim töreninde, "Şehitlerimiz olduğu sürece
bağımsızlığımız sürecektir" dedi.
Kayseri Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçılar Odası üyeleri için yaptırılan 129 konutun
anahtar teslim töreni TMBB Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan ile
terziler
ve
konfeksiyoncuların
katılımı
ile
gerçekleştirildi.
Törende konuşan TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin daha önce 150 şehit ailesine ev teslim ettiğini belirterek, "Başkanımızın

talebiyle TOKĐ'den 80 tane ev daha alındı. Bu evlerin anahtar teslimleri,
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'yi ziyaretinde gerçekleştirilecek"
dedi.
Anahtar teslim töreninde ilk anahtarı Şehit Birol Mutlu'nun annesi Zümrüt Mutlu'ya
veren TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, "Türkiye bu günlerin üstesinden gelecektir.
Bazı kişiler, bölünme ve bölme gibi söylemler içinde bulunuyorlar. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan bir insanın bu gibi düşünceleri dile getirmelerine
şaşıyorum. Bunlar bana net bir şekilde ifade ediyorum fikri sapıklık içindedirler.
Şehitlerimiz olduğu sürece bağımsızlığımız sürecektir" diye konuştu.
Törende, TOKĐ'deki evlerin anahtarları Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan ile Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Kenan Aslan
tarafından dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7578
Erişim Tarihi: 26.07.2010

Siyasiler suni gündemle uğraşıyor !
Çelik- Đş Sendikası Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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Çelik- Đş Sendikası Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan
Çelik- Đş Sendikası Şube Başkanı Yunus Değirmenci, "Siyasiler suni gündemle
uğraşıyor,
terör
işini
yapıyor"
dedi.
Mustafa Kemal Can'ın Divan Başkanlığını yaptığı toplantıda konuşan Çelik-Đş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Değirmenci, "Ülkede yaşanan bu günlerde ezilen
dar gelirli insanlardır. Sorunların çözümünü yapacak olanlar, dar gelirli aileleri oksijen
tüpüne mahkum bırakmışlardır. Hükümet bu zamana kadar bir adım atmadı. Her
hükümet iktidara gelmeden bir şeyler yapacağını söylüyor. Ama başa geldikten sonra
yapmıyor. Đlk 4 yılda yapılan çalışmalar iyiydi. Sonraki yıllarda gelir adaleti
sağlanamadı. Zengin ile fakir arasındaki uçurum arttı. Đstenilen adım atılmıyor.
Çalışanlar, ekmeğini koruma adına birçok fedakarlık yapıyor ve korkuyorlar. Bu

ülkede genç nüfusun yüzde 25 işsiz. Siyasiler, suni gündemle uğraşıyorlar. Siyasiler,
kavga içerisindeyken terör işini yapıyor. Yargının bağımsızlığı tartışılır hale gelmiştir"
şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinde başörtülü kızların hala üniversiteye
giremediğini belirten Değirmenci, "Suç oranları rekor kırıyor. Boşama oranları artıyor.
Dünyanın en büyük krizini de yaşadık. Bu krizden çok etkilenen sendikacılar da oldu.
Sayın çalışma bakanı geldiğinde işçilerle ilgilenmedi, işverenlerle ilgilendi. Sayın
bakanın yaptığı hareket bizi üzdü. Biz yine de gelecekten ümitsiz değiliz." Đfadelerini
kullandı.
Toplantıda konuşan Çelik- Đş Sendikası Genel Mali Sekreteri Mustafa Kemal Can,
"Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Kardeşlik ortamına mayın döşemeye
çalışanlar derslerini alacaklar. 27 Mayıs'ta 7 gemilik filoya yapılan saldırı insanlık
dışıdır. Kadın, çocuk demeden, devlet eliyle saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıyı
kınıyoruz.
Dünya genelinde 212 milyon işsizlik oranı var. Türkiye'de 3 milyon işsiz var. 21.
yüzyıl Türkiye'sine yakışmayan bu gerçekler hala varlığını sürdürmekte. Tüm
çalışanların sendika haklarına sahip olduğu bir Türkiye istiyoruz. Kıdem tazminatı
hakkına dokunulmasın. 12 Eylül'ü unutmak istiyoruz. 80'li yılları unutmak istiyoruz.
Şehir istemiyoruz" kaydetti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7579
Erişim Tarihi: 26.07.2010

Müftüden 61 gün uyarısı
Đslam dininde keyfi olarak bozulan bir orucun yerine 61 gün keffaret orucunun
tutulması gerekir
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Đslam dininde keyfi olarak bozulan bir orucun yerine 61 gün keffaret orucunun
bildirildi.
tutulması
gerektiği
Orucun farklı bir ibadet olduğunu belirten Kayseri Đl Müftüsü Şaban Đşlek, "Đnsanlar

kendini oruca vermeli. Hiçbir mazeret olmadan başlanan oruç ibadetlerini bozan
insanlar, bozdukları orucun yerine 61 gün keffaret orucu tutmak zorundalar. Keffaret
orucu ceza gibi görünse de öyle değil. Allah keffaret orucunu vermekle, bilerek
bozulan ibadetin cezasının affedileceğini bildiriyor. Bu olay hadislerde de var.
Peygamber Efendimiz, bilerek bozulan orucun yerine buyurmuştur ki 'Eğer gücünüz
yetiyorsa bir köleyi serbest bırakın ya 61 fakiri doyurun yada 61 gün oruç tutun.' Bu
da gösteriyor ki dinimizde keffaret orucu var. Bu söylediklerim benim söylediklerimdir.
Elbette farklı fikirler söyleyen insanlar olacaktır. Ancak, bilerek birden fazla oruç
bozuluyor ise 2 kere 61 keffaret orucu tutmaya gerek yoktur. Keffaret orucu 1 defaya
mahsustur. Sadece keffaret orucu günahın affı için yetmez. Tevekkül etmeleri de
gerekir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7580
Erişim Tarihi: 26.07.2010

CHP'den 35.madde atağı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay Kayseri'de açıkladı
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın TSK Đç Hizmet Kanununun 35.
maddesi ile ilgili olarak "Seçim barajı için kanun teklifi verme cesaretinde bulunanlar,
35. madde için kanun teklifi vermeye cesaret edebilir" açıklamasına CHP Genel
Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay'dan yanıt gecikmedi. Okay, ''CHP grubu olarak
önümüzdeki
hafta
içinde
kanun
teklifi
vereceğiz''
dedi.
Hakkı Süha Okay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri gezisi
sırasında parti otobüsünde bulunan gazetecilere açıklamalar yaptı.
TSK Đç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş'ın açıklamalarını değerlendiren ''Đktidarın yüreği yetiyorsa bunu
Hükümet tasarısı olarak getirsin, ama getiremez'' dedi.
Hakkı Süha Okay açıklamalarında şunları söyledi:
''CHP'nin arkasına saklanarak, böylece siyasette yeni polemiklere girmek istiyorlar.
CHP grubu olarak önümüzdeki hafta içinde kanun teklifi vereceğiz. Ondan sonra da
açıkça şunu söyleyeceğiz; 'var mısın, yok musun? Laf çevirme, laf ebeliği yapma'
diyeceğiz. Eğer meclisi toplayacaklarsa derhal toplasınlar. En kısa sürede içinde TSK
Đç Hizmet Kanunun 35. maddeyi yeniden revize ederek veya kaldırarak, yeni bir
düzenleme haline gelmesine, eğer hükümetin yüreği yetiyorsa gelsin katkı versin.''

CHP'li bir belde belediye başkanının Bingöl'de referandumda ''evet'' oyu vereceğine
ilişkin açıklamalarını değerlendiren Okay, ''Bir belediye başkanımız Bingöl'de Recep
Tayyip Erdoğan'ın şovunun parçası olmuş. Bir belediye başkanının Başbakan'a
nezaket çerçevesinde elini sıkması, onunla beraber olması olağandır, ama
Başbakan'ın siyasetinin malzemesi olması partinin kimliğiyle, CHP'nin anlayışıyla
bağdaşmaz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7581
Erişim Tarihi: 26.07.2010

Piknik dönüşü kene kontrolü yapın
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Kontrol
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine Alp Meşe uyardı
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon
Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine Alp Meşe, Nisan-Ekim ayları arasında
görülen kenelere karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyerek, piknik dönüşü
herkesin evde kendisini keneye karşı muayene etmesi gerektiğini belirtti.
Doç. Dr. Emine Alp Meşe, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında
bilgiler vererek, vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirdi. Đlk
olarak 1944 yılında Kırım'da görülen ve Kırım Kanamalı Ateşi olarak tanımlanan
hastalığın 1956 yılında Kongo'da görüldüğünü belirten Meşe, 1969 yılında Kırım
Kanamalı Ateşi ile aynı olduğunun farkına varılması ile hastalığın bu tarihten itibaren
KKKA ismiyle anılmaya başlandığını söyledi. KKKA'nın bulaşmasında Hyalomma
soyuna ait kenelerin daha büyük bir yere sahip olmakla birlikte 30 kene türünün bu
hastalığı bulaştırabileceğini söyleyen Doç. Dr. Meşe, "Keneler otlaklar, çalılıklar ve
kırsal alanlarda yaşayan küçük oval şekilli, 6-8 bacaklı, uçamayan, sıçrayamayan
hayvanlardır. Hayvan ve insanların kanlarını emerek beslenirler ve bu sayede
hastalıkları insanlara bulaştırabilirler. Henüz ergin olmamış Hyalomma soyuna ait
keneler, küçük omurgalılardan kan emerken virüsleri alır, gelişme evrelerinde

muhafaza eder. Keneler, insan veya hayvanlardan kan emerken virüsleri de
bulaştırırlar. Halen Sahra altı Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da endemiktir.
Ülkemizde ilk kez 2002 yılında görülen ve 2003 yılında tanımlanan hastalık, her yıl
Nisan-Ekim ayları arasında görülmekte ve Haziran-Temmuz aylarında pik
yapmaktadır. Đlk kez Tokat yöresinde görülen hastalık, ağırlıklı olarak Đç Anadolu
Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin güneyi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin
kuzeyinde görülmektedir. Hastalığın yoğun olarak görüldüğü başlıca iller
Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Çorum,
Çankırı, Bolu, Kastamonu, Karabük gibi illerimizdir. Son yıllarda hastalığın görüldüğü
alan genişlemiş olup, hemen hemen ülkemizin her bölgesinden sporadik vaka
bildirimi yapılmaktadır. Ülkemizde ihbarı zorunlu C grubu hastalıklar arasında yer
almaktadır" dedi.
KKKA RĐSKĐ ALTINDA BULUNANLAR
Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, kasaplar, mezbaha çalışanları,
sağlık personeli, kamp ve piknik yapanlar, askerler ve korunmasız olarak yeşil
alanlarda bulunanların risk altında olduğunu kaydeden Doç. Dr. Meşe, kene ısıran
kişide kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, kanama, pıhtılaşma mekanizmalarının bozulması
sonucu yüz ve göğüste kırmızı döküntüler ve gözlerde kızarıklık, gövde, kol ve
bacaklarda morluklar, burun kanaması, dışkıda ve idrarda kan görüldüğünü ifade etti.
Keneler tarafından KKKA hastalığı virüsü bulaştırılan hayvanlarda hastalığın
insanlara nazaran daha hafif bir şekilde atlatıldığını ve ölümcül bir seyir taşımadığını
vurgulayan Doç. Dr. Meşe, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden korunmak öncelikle
hastalığa neden olan virüsü taşıyan kenelerden uzak durmakla mümkündür. Kene
yönünden şüpheli ve tehlikeli olan bölgelerden uzak durulmalıdır. Hayvanlarla
gereksiz temaslardan kaçınılmalıdır. Riskli alanlarda (piknik alanları, hayvan
barınakları gibi) bulunulan zamanlarda kenelerin elbiselerin altına girebileceği
muhtemel açıklıkları kapatmak çok önemlidir. Uzun kollu kapalı elbiseler giymek ve
pantolon paçalarını çorapların içine sokmak, basit görünse de hayli etkili bir önlemdir.
Elbiselerin açık renkte olması, gelen kenelerin kolayca görülmesini sağlar. Her 2
saatte bir vücudu kene yönünden gözden geçirmek, akşamları eve gelindiğinde
vücudu tamamen muayene etmek, kenelerin henüz hastalık etkenini vermeye
başlamadan bulunması ve uzaklaştırılması bakımından oldukça önemlidir. Vücut
belirli aralıklarla kene yönünden muayene edilmeli, vücuda yapışan keneler kesinlikle
ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir pensle sağa sola oynatarak, çivi
çıkarır gibi) alınmalıdır. Kenelerin üstüne kimyasal dökülmesi, kibrit ile yakılması gibi
işlemler kenelerin hastalık etkenlerini aktarma riskini artırabilir. Bu tarz
uygulamalardan kaçınılmalıdır. Ormanlarda çalışan işçilerin ve ava çıkanların lastik
çizme giymeleri veya pantolonlarının paçalarını çorap içine sokmaları kenelerden
koruyucu olabilmektedir. Keneden korunmada en etkili yöntemlerden birisi de
insektisit akarisit (böcek öldürücü) emdirilmiş elbiselerin giyilmesidir. Sentetik
piretroid grubu bir insektisid olan permethrin, yüzde 0,5 yoğunlukta sprey tarzında
elbiselere uygulandığında, kenelere karşı birkaç hafta süren çok etkili bir koruma
sağlamaktadır. Ancak bazı sentetik tekstil ürünlerine ve plastik malzemelere zarar
verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır" ifadelerini kullandı.
KKKA hastalığına karşı henüz bir aşı olmadığını ancak çalışmaların hızlı şekilde
sürdüğünü belirten Doç. Dr. Meşe, hastalığın kesin bir tedavisinin bulunmadığını
ancak hastaya verilen destek tedavisinin hayati önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7582
Erişim Tarihi: 26.07.2010
Alem'in kralı Kayseri'de !
70 yaşındaki Yaşar Benli, çırak olarak başladığı alemcilik mesleğini 20 yıldan uzun
süredir devam ettiriyor
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Kayseri'de 70 yaşındaki Yaşar Benli, çırak olarak başladığı alemcilik mesleğini 20
yıldan uzun süredir devam ettiriyor.
Đslamiyet'in ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren süregelen ve en eski el işçiliği
mesleklerden biri olarak kabul edilen alemciliğin Kayseri'deki temsilcisi olan Yaşar
Benli, mesleğe çıraklıktan başladığını söyledi. Benli, "Mesleğin, minare alemciliği,
minber alemciliği ve kubbe alemciliği gibi çeşitleri vardır. 20 seneyi geçkin süredir bu
mesleği yapıyorum. Çırak olarak başladım, şimdi de kendim devam ettiriyorum" diye
konuştu. Metal levhaların şekillendirilip üst üste getirilmesi sonucu, bugün camilerde
gördüğümüz alem denilen süslerin meydana geldiğini kaydeden Benli, "Çeşitli
ebatları var. Hangi ebada denk geliyorsa ona göre şekillendirip oluşturuyoruz.
Şekillendirilmiş levhalar üst üste konduktan sonra yaldız boya kullanarak boyuyorum"
dedi.
"ALEMCĐLĐK BÜYÜK BĐR CAMĐ KÜLTÜRÜ"
"Alemcilik büyük bir cami kültürü" diyen Benli, "Ne yazık ki Kayseri'de bu işi yapan bir
iki kişi kaldı. Eskiden burada 200 kadar kişi, bu ve buna benzer el işçiliği ürünler
yapıyordu. Aramıza bir başkası giremezdi. Ama zamanla bazıları mesleği bıraktı ve
az sayıda kişi kaldık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7583
Erişim Tarihi: 26.07.2010
Geleceğin kentleri Kayseri çalıştayı
Uluslararası su kuruluşu IWA'nın 'Geleceğin
Şehirleri' çalıştayı Kayseri'de başladı
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Uluslar Arası Su Kuruluşu IWA'nın 'Geleceğin Şehirleri' çalıştayı Kayseri'de
başladı.
Novotel'de düzenlenen çalıştayın açılışına IWA yöneticileri, Đstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Su
Kirlenmesi ve Araştırmaları Türk Milli Komitesi üyeleri, Çevre ve Orman Bakanlığı
uzmanları, KASKĐ yetkilileri, DSĐ 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, çalıştayın
Kayseri'de düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu
çalıştay, Kayseri'nin geleceği açısından bir ön çalışma olacak. Burada çıkacak
olan
tavsiyeleri
uygulama
garantisi
veriyorum”
diye
konuştu.
Su Kirlenmesi Araştırmaları Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Rüya Tatlı ise
konuşmasında, Kayseri'de su temini ve korunması konusunda başarılı
çalışmaların gerçekleştirildiğinin altını çizerek, “Yapılacak olan çalıştay ve
önümüzdeki yıllarda uygulanacak olan projelerle hem Kayseri'nin hem de
Türkiye'nin su kapasitesini genişletmeyi amaçlıyoruz. O nedenle bu proje
Türkiye'de Kayseri, Đstanbul ve Trabzon şehirlerinde uygulanacak. Çalışmalar,
profesyonel ve uluslar arası akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Başarılı projeler, Đstanbul'da gerçekleştirilecek olan 'Başarılı Hikayeler'
toplantısında tanıtılacak. Bu projeler, tüm dünyada uygulanabilecek başarılı
metodolojiler
olacak”
dedi.
Türkiye'de alt yapı yatırımlarının daha çok olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tatlı,
“Kayseri, Đstanbul ve Trabzon şehirlerinde 6 stratejik çalışma olacak. Ortaya
çıkarılacak
olan
projelerin
de
takibi
yapılacak.
Burada tüm gün 2 ekip halinde çalışılacak. Ortaya çıkacak potansiyel stratejilerin
çevresel sorunları, bütçesi, uygulaması ve halka nasıl yansıyacağı konuları da
ele alınacak. Haziran 2011'de projelerin nasıl uygulanacağı konusunda kararlar
verilecek. Kayseri'de başarılı çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye
konuştu.
IWA yetkilisi Glen Daigger ise, Türkiye'nin 'Geleceğin Şehirleri' projesine büyük
destek verdiğini belirterek, “Kayseri'nin bu projelerden faydalanması için
elimizden geleni yapacağız. Atıksuyun daha iyi değerlendirilmesi için güzel
fikirlerin
ortaya
çıkacağını
tahmin
ediyorum.
Yapılacak olan çalıştaylarda bir kitap ortaya çıkarılacak ayrıca dünya çapındaki
uzmanlar ile Türkiye'deki uzmanlar arasında bir bağ kurulacak. Çalışmalar 3 yıla
yayılacak”
dedi.
KASKĐ'nin ev sahipliğini yaptığı çalıştayda uzmanlar teknik saha gezisinde

bulunarak, Çalık Tesisleri, OSB Atıksu Arıtma Tesisi, Dokuz Pınarlar Pompa
Đstasyonu, Tekir Yaylası'nda incelemelerde bulunacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7584
Erişim Tarihi: 26.07.2010

Berat Kandiliniz mübarek olsun
1 yıl içinde nelerin olacağının tespit edildiği kritik gece..

Kategori
: Sürmanşet
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 45
Tarih
: 26 Temmuz 2010 12:30

Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav) Efendimizin hürmetine bizlere verilmiş
çok özel bir gece olan, temize çıkmak manasına gelen; Berat gecesine ulaşmanın
heyecanını yaşamaktayız.
Berat Gecesi’ni idrak eden herkes, Yüce Allah’ın(cc); “Ey kendilerine kötülük edip
aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün
günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” (Zümer,
39/53) müjdesinin farkına varmalıdırlar.
Đnsanoğlu olarak sürekli isyan ve günahla karşı karşıya bir hayat yaşadığımız için
temize çıkmak manasında olan Berat gecesine özel bir önem vermek zorundayız.
Bir hadis-i şeriflerinde Resulullah(sav): “Şaban ayının onbeşinci gecesi olunca, onu
ibadet ve taatla geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Zira Allah’u Teâla o gece dünya
semasına rahmetiyle tecelli eder ve: Yok mu tevbe eden, onu affedeyim. Yok mu rızık
isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir hastalığa müptela olup şifa isteyen, afiyet
vereyim. Yok mu daha başka isteği olan. Yerine getireyim” der. Bu hal tâ sabaha
kadar devam eder,” buyurmuşlardır.( Đbn Mace, ikame 191)
Yukarıdaki hadisi şerifte beyan edildiği üzere, mademki; “Yok mu rızık isteyen, ona
rızık vereyim. Yok mu bir hastalığa müptela olup şifa isteyen, afiyet vereyim. Yok mu
daha başka isteği olan. Yerine getireyim” gibi çok açık bir müjde içeren haberi duyup
ta bu geceyi gaflet ve delaletle geçirmek kadar abes bir iş olmasa gerektir. Madem
insanoğlu menfaatine düşkündür. Bundan daha büyük menfaat olurmu? O zaman
akıl sahipleri bu gecenin kıymetini bilmeli ve ona göre davranmalıdırlar.
Peygamber Efendimiz (sav) bu geceyi Hz. Âişe validemize şöylece anlatmıştır:
"Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin
koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk
koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile

münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki
içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118).
Đnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi
mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibadet ve tâatla
geçirmek ve namaz kılmak sevaptır. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi
ibadetle geçirmiş ve Allah’a şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana
sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen
seni sena ettiğin gibi yücesin. " (et-Tergib, II, 119, 120).
Berat gecesi namazı
Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz; yüz rekâttır. Bu namazın her
rekâtında, Fatihadan sonra on kere ihlâs süresi okunur. Yüz rekât kılan kişi bin defa
ihlâs
süresini
okumuş
olur.
Bu namaza “hayır namazı” da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde
cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanamayacak
kadarda çok sevabı vardır.
Hasan-ı
Basri
Rahmetullahı
Aleyh’den
gelen
rivayete
göre:
"Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: "Her kim bu namazı, berat
gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda,
kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala’nın
mağfiretidir. Bu namazın kılınması müstehap olup, kılabilenler fazilet ve sevabından
istifade ederler. (Gunyet’üt Talibin / sayfa: 580 / Abdulkadir Geylani)
Bu gecede Peygamberimizin(sav) secdesi çok uzun iki rekât namaz kıldığı da Hazreti
Aişe validemiz tarafından haber verilmiştir.
-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende
Şöyle
buyurdu:
-"En
iyisini,
Allah
ve
Resulü
bilir."
dedim.
-"Bu gece Şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka
arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları
sayısı
kadardır.
Bu
gece
bana
izin
verir
misin"?
-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini
okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha
sonra ikinci rekâta kaktı. Ayakta iken, birinci rekâtta okuduğu kadar bir şey okudu.
Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı.
Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi
uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini
görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:
"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım.
Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."
Sonra kendisine sordum: "Ya Resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu
duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine,
bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi"? Bu sorusuna karşılık: "Evet" deyince, şöyle
buyurdu:
"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."(a.g.e./ sayfa: 575)
Yenimesaj Gazetesi - Uğur Kepekçi
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Đşte AKP'nin yeni il yönetimi
AKP Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu
üyelerini basına tanıttı
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, düzenlediği basın toplantısında yönetim
kurulu üyelerini basına tanıttı.
Elmacıoğlu Đskender'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan, AK Parti Kayseri Đl
Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti Đl Teşkilatı'nın bugüne kadar yaptığı çalışmaların,
elde ettiği başarıların tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, Kayseri'nin parti
içerisinde
ön
planda
yer
aldığını
söyledi.
Dengiz, AK Parti'nin 8 yıllık iktidarı boyunca herkesi kucaklamaya, ülkenin her
köşesine barış, demokrasi, kalkınma, refah, adalet, güvenlik, ve kardeşlik götürmeye
gayret ettiğini ifade ederek, "Husumetleri, ayrımcılığı bir kenara bırakan bir siyaset
anlayışı ile herkesi kucaklamaya çalışan partimiz, geçtiğimiz 8 yılda bunun en güzel
şekilde başarmıştır. Partimiz milletimizin tamamını hiçbir ayrıma tabii tutmadan bir
aynı görmektedir" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulanan iç ve dış politikaların
Türkiye'yi bölgesinin tartışmasız lider ülkesi konumuna getirdiğini söyleyen Dengiz,
ekonomik ve sosyal gelişmeler vatandaşların, gurur duyacağı seviyeye geldiğini
kaydetti.
Dengiz, önümüzdeki günlerde çok önemli bir referandum süreci bulunduğuna işaret
ederek, bu süreçte Kayseri'den rekor bir başarı geleceğine inandıklarını belirtti.
Kayseri halkından gelecek başarıyı boşa çıkarmayacaklarını dile getiren Dengiz,
basına açıkladıkları isim listesinde bulunan üyelerin bir an önce çalışmalarına
başlayarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Dengiz, yaptığı konuşmasının ardından kamuoyuna yönetim kurulunu tanıttı.
Đl Başkanı Ömer Dengiz başkanlığındaki il yönetimi şu şekilde:
"Ahmet Çolakbayraktar, Ahmet Külahçıoğlu, Ahmet Selim Hasözler, Alaaddin
Keykubat, Ali Oğuz Önder, Aysen Okur, Bilal Neşeliler, Bülent Ünsal, Cafer Nalbant,
Cemal Erkoç, Cihad Kitir, Erhan Köklü, Filiz Ertürk, Fuat Sinan Somyürek, Gökhan
Taşdemir, Gaökmen Akgül, Halis Arık, Hande Uzun, Hasan Odabaşı, Kahraman
Akbal, Kemal Murat Benk, Kubilay Hasan Gürcan, Leman Bolat, Levent Büyükkeçeci,
Mahmut Çeçen, Mehmet Çavdaroğlu, Mehmet Çiftçi, Mehmet Akif Kum, Mehmet
Hami Elibüyük, Mehmet Sena Kösedağ, Mehtap Ulu, Mevlüt Çakmak, Murat Kalem,

Mustafa Ay, Mustafa Mermerkaya, Naim Tiritoğlu, Nesibe Büyükmutlu, Nihat Çeviker,
Osman Endirlik, Remzi Eroğlu, Rıdvan Çeçen, Rıfat Yelkenoğlu, Saliha Betül Akkan,
Şükrü Köksoy, Tuba Akpınar, Tuba Çolak, Yakup Arslan, Yunus Değirmenci. Đl
Disiplin Kurulu Hamdi Öksüzkaya, Ahmet Oğuz, Ali Macit, Fuat Büyükkiraz, Şükrü
Şenkürtüncü, Parti Đçi Demokrasi ve Hakem Kurulu Necmettin Bakır, Kazım Nuralan,
Ragıp Dost."
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Santana 3 yıllık imza attı
Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Kayserispor, karşılaştığı Korona Kielce takımı ile
0-0 berabere kaldı
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Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Kayserispor, karşılaştığı Korona Kielce takımı ile
0-0
berabere
kaldı.
Avusturya'da üçüncü hazırlık maçında Korona Kielce takımı ile karşılaşan Sarıkırmızılı ekip, 90 dakika boyunca iyi mücadele göstermesine rağmen 0-0 berabere
kaldı.
Sarı kırmızılı ekip, Korona Kielce takımı karşısına şu ilk 11 ile çıktı:
"Souleymanou Hamido, Mehmet Eren Boyraz, Volkan Dikmen, Alexander
Amisulashvili, Hasan Ali Kaldırım, Selim Teber, Abdullah Durak, Andre Moritz, James
Troisi,
Franco
Dario
Cangele.
Abdulkadir
Özgen"
Karşılaşmada, Gökhan Değirmenci, Serdar Kesimal, Yaser Hacımustafaoğlu,
Furkan Özçal, Uğur Albayrak, Mehmet Bezircioğlu ise yedek kulübesinde
karşılaşmayı izledi.
- ARJANTĐNLĐ SANTANA KAYSERĐSPOR'DA
Arjantinli orta saha oyuncusu Jonathan Santana, Kayserispor'la 3 yıllık sözleşmeye
imza
attı.
Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, Almanya'nın Energie Cottbus
takımında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jonathan Santana ile 3 yıllık
imzaladı.
sözleşme

Kayserispor resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Arjantinli Jonathan
Santana'nın Sarı-kırmızılı takıma 3 yıllık imza attığı duyuruldu.
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15 yıllık gözyaşı durdu
Yaklaşık 15 yıldır çektiği göz yaşarması sebebiyle sıkıntılar yaşayan 55 yaşındaki
hasta, sağlığına kavuştu
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Yaklaşık 15 yıldır çektiği göz yaşarması sebebiyle sıkıntılar yaşayan 55 yaşındaki
hasta, özel hastanede yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.
55 yaşındaki Emine Karataş, uzun süredir gözündeki çapaklanma ve sulanma
nedeniyle günlük hayatında sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, özel bir hastanede
yapılan ameliyatla 15 yıldır çektiği rahatsızlığından kurtulduğunu belirtti.
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkırış, tarafından yapılan muayenede
Karataş’a 'kronik dakriosistit' tanısı konulduğunu ve gözyaşı kanalındaki tıkanıklığın
ameliyatla açılabileceğinin tespit edildiğini söyledi. Hastanın 30 dakika süren
ameliyat sonrası tüm şikayetlerinden kurtulduğunu söyleyen Özkırış, "Hasta Karataş,
gözündeki sorunların bitmesiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını
söyledi ve bizde bu mutluluğu paylaştık" dedi.
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Ufukta halk iktidarı var !
CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri gezisini değerlendirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonunda Kayseri'de
gerçekleştirdiği geziyi değerlendiren Đl Başkanı Enver Özdemir, gezinin son derece
yararlı geçtiğini ve ufukta CHP iktidarının göründüğünü söyledi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Kayseri ziyaretinde
vatandaşların gösterdiği ilgi ve partililerin heyecanı ile CHP'nin iktidara çok yakın
olduğunu
belirtti.
Özdemir, "Genel Başkanımız iki gün boyunca Karaözü, Dadaloğlu, Pazarören, Yeni
Süksün, Bünyan, Özvatan ve Felahiye'de vatandaşlarımızla buluştu. Bu gezide
vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve partililerimizin heyecanı CHP iktidarının çok yakın
olduğunu gösterdi. Genel Başkanımız tüm Türkiye'yi karış karış dolaşmaya,
vatandaşlarla kucaklaşmaya devam etmektedir. AKP'nin korkulu rüyası haline
gelmiştir. Ufukta görünen CHP iktidarını, bu çatı altında kenetlenen halkımızla birlikte
kurmaya hazırız. Türkiye'nin sorunları halkla beraber çözülecektir. Öncelikli olarak
genel başkanımızın da her yerde ifade ettiği gibi AKP Anayasası'na 'hayır' diyerek
başlayacağız. Bu anayasanın bir dayatma olduğunu, halkın sorunlarına çözüm değil,
Başbakanı yüce divandan kurtarma anayasası olduğunu yılmadan anlatacağız.
Türkiye'nin karanlıklara götürülmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız. Ve ilk
genel seçimde de halkın beklentisi olan halk iktidarını kuracağız" dedi.
Özdemir, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kayseri programı boyunca emek veren parti
üyelerine, kadın ve gençlik kollarına, ilçe başkanlarına, basın mensuplarına,
programın sağlıklı ve güvenlik içerisinde gerçekleşmesine katkı sağlayan Vali Mevlüt
Bilici'ye, Emniyet müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ve personeline teşekkür
etti.
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250 yıllık tarihi sandığa büyük ilgi
2. Mahmut zamanında yapılmış olan sandığın üzerinde Türk ve Osmanlı Bayrakları
bulunuyor
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Kayseri'de 250 yıllık tarihi sandık büyük ilgi görüyor.
Meşrutiyet Dönemi 2. Mahmut zamanında yapılmış olan, üzerinde Türk ve Osmanlı
Bayrakları bulunan, dönem padişahının Osmanlı turası ve arması olan ve üst
kısmında 1224 Hicri yılında yapıldığı yazan tarihi sandık, yerli yabancı turistlerin ilgi
odağı oldu. Üzerinde 1224 Hicri yılında yapıldığı yazılan sandığın miladi yıla göre
hesaplandığında
250
yıl
önce
yapıldığı
ortaya
çıkıyor.
Tarihi sandığı elinde bulunduran Antikacı Mustafa Gelve, "Tarihi sandık Meşrutiyet
zamanına ait bir sandık. 2. Mahmut Dönemi'nde yapılan bu sandık üzerinde devrin
padişahının ve Osmanlı Devleti'nin armasını ve turasını taşıyor. Üzerinde Omsalıca
olarak Meşrutiyet Dönemine ait olduğunu gösteren yazı var. Ayrıca 1224 Hicri yılında
yapıldığını gösteren tarih var. Bu sandık, daha önce Talas'ta tarihi bir konakta
bulunuyordu. Birkaç senedir benim elimde" şeklinde konuştu.
Evlerinde şark köşesi yapmak isteyen insanların sandığa büyük ilgi gösterdiğini
belirten Gelve, "Böyle temiz tarihi eserler bulmak zor. Bu asırlık sandığa Ürgüp'ten
tutunda Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen turistler talip oluyor. Ben,
antikacılığı hobi olarak yapıyorum. Sandığa ilgi çok. Kayseri halkı antikalara çok
değer veriyor. Son zamanlarda ilgi gittikçe artmaya başlamakta. Antika eşya almak
vatandaşlarda bir hobi ve alışkanlık haline gelmeye başladı" dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7594
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Kayseri'nin en büyüğü "Şeker"
ĐSO ilk 500 listesinde 14 Kayserili firma yer aldı
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Đstanbul Sanayi Odası (ĐSO) tarafından her yıl hazırlanan "Türkiye'nin Đlk 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu" araştırma sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre ĐSO ilk 500
listesinde
14
Kayserili
firma
yer
aldı.
Sıralamaya giren Kayserili firmaları kutlayan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak,
geçen yıl 118. sırada olan Kayseri Şeker Fabrikası'nın bu yıl 58. sıraya yükselmesini
büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sıralamaya girmenin firmalar
açısından önemli olduğunu ancak bu firmaların hayatiyetlerini devam ettirmelerinin
daha da önemli olduğunu söyledi.
Kayseri'nin kendi emsallerine göre iyi bir konumda olduğunu ancak bunu yeterli
görmediklerini ifade eden Başkan Boydak, "Kayserimizin daha iyi yerlerde olmasını
isteriz ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de ekonomik bir daralmadan geçti.
Đlimizin sanayi potansiyelinin daha da artması için var gücümüzle çalışıyor, 2010
verilerinin
2009'dan
daha
iyi
çıkacağına
inanıyoruz"
dedi.
Artık Kayseri'de sanayi kültürünün yerleştiğini ve bunun tabana yayılması gerektiğini
belirten Başkan Boydak, sıralamaya giren tüm Kayserili firmaları kutlarken,
başarılarının
devamını
diledi.
Geçen yıl ilk 500'de yer alan Saray Halı A.Ş. ve Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş. bu yıl listede yer almazken, Karsu Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Form
Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. ilk 500'e girmeyi başardı.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci ise, Kayserili
firmalarının başarılarıyla bu sıralamaya girmeyi bir gelenek haline getirmesinin tüm
söyledi.
Kayseri
halkını
mutlu
ettiğini
Kilci, "Đstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan, Türkiye'nin en büyük sanayi
kuruluşu arasında bu yıl hukuki merkezi Kayseri olan 14 Kayseri firmasının
bulunması bizleri yine gururlandırmıştır. Bu firmalarımızı can-ı gönülden tebrik
ediyoruz.
Kayserililerin ünlü girişimcilik ve verimlilik özelliklerini bir kez daha ispat eden
firmalara başarılarının artarak devam edeceğine olan inancımızla, yöneticilerini ve
personelini tebrik ediyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak en büyük dileğimiz,
Kayserimizden daha çok firmamızın bu listeye girmesi ve başarılı işlere imza
atmasıdır" diye konuştu.
Đlk 14'e giren firmalar ise, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Boytaş Mobilya San. Ve
Tic. A.Ş., Hes Hacılar Elektrik San ve Tic. A.Ş., Merkez Çelik San ve Tic. A.Ş.,
Orta Anadolu Tic. ve San. Đşl. T.A.Ş., Đstikbal Mobilya San. Ve Tic. A.Ş.,
Keskinkılıç Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Boyteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Boyçelik
Metal San. Ve Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Kumtel Dayanıklı
Tüketim Malları Plastik San. Ve Tic. A.Ş., Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic A.Ş.,
Karsu Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7595
Erişim Tarihi: 28.07.2010

Korkmaz AKP'yi topa tuttu !

MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Anayasa referandumunda halkın 'hayır'
oyu vermesini istedi

Kategori
: Siyaset
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 35
Tarih
: 27 Temmuz 2010 17:12

MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşecek
olan Anayasa referandumunda halkın 'hayır' oyu vermesini istedi.
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, AK Parti'nin yargıyı ele geçirmek için araç
olarak kullandığı ve ihanetlerinin, yolsuzluklarının hesabını vermekten kurtulmak için
son ümit olarak gördüğü Anayasa Değişikliği paketinin 12 Eylül 2010 tarihinde millet
iradesi tarafından oylanacağını iddia etti. Korkmaz, "AK Parti'nin 'evet' oyunu
çıkartmak için her yola başvurduğu ve her türlü imkanı seferber ettiği günümüzde,
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizlerde 'hayır' oylarının Türk Milleti'ne hayırlar
getireceği inancı ile halkımızı bilgilendirme ve şuurlandırma çalışmalarımızı aralıksız
sürdürmekteyiz. Halkımızın gösterdiği ilgiden ve son yayınlanan referandum
anketlerinden AK Parti'nin büyük bir 'Hayır' tokadını yiyeceği anlaşılmaktadır. Türk
milleti referandumda 'Evet' oyunun sadece AK Parti'ye değil, sözde Kürdistan'ı ilan
etmek için fırsat kollayan AK Parti dostu Barzani ve Talabani'ye yarayacağını,
bölgede hedefi olan ABD'ye ve bu küresel güçlere taşeronluk yapan PKK'ya
yarayacağının
farkındadır"
dedi.
"O bize uzatılan el, kirli bir zihniyetin temsilcisi olduğu için elimizi kirletmek istemedik"
diyen Korkmaz, "Her fırsatta ülkücülere ve liderimiz Devlet Bahçeli'ye ukalaca ve
haddini bilmeden hakaret eden, saldıran ama PKK'lı Osman Baydemir'in kendilerine
yönelik dümdüz giden küfürleri karşısında süt dökmüş kedi gibi duran, çıtı çıkmayan
bu AK Parti'li zat'ın uzattığı samimiyetsiz, ikiyüzlü ve riya kokan ellerini tutmak bizim
için zül olurdu" diye konuştu.
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Maden sektörü para basıyor
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"
çalışması, madencilik sektörü ile ilgili önemli
bilgileri gözler önüne serdi
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AKP Hükümetinin çıkardığı Maden Kanunu uyarınca on binlerce hektarlık maden
sahası ruhsatı alan özel sektöre ait maden şirketleri para basıyor. Bazı şirketlerin
toplam satışlarının yarısından fazlası kar!
RECEP BAHAR - ĐSTANBUL
Đstanbul Sanayi Odası'nın kamuoyuna açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu - 2009" çalışması, madencilik sektörü ile ilgili önemli bilgileri gözler önüne
serdi.
Çalışmaya göre başta demir çelik sektörü olmak üzere kimi sektörler zarar ederken
ya da düşük karla yetinirken, madencilik sektöründe karlar, bazı şirketler açısından
toplam satışların yüzde 50'sini aştı.
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 124. sırada yer alan Ciner Grubu'na
ait Park Teknik Elektrik Madencilik A.Ş., 2009'da 394 milyon 860 bin TL net satış,
123 milyon 495 bin TL dönem karı açıkladı. Böylece şirket, toplam cirosunun yüzde
31'i oranında kar elde etti.
Eldorado Gold'dan rekor kar
Uşak'taki Eşmedağ ile Đzmir'deki Efemçukuru altın madenlerini işleten Kanada şirketi
Eldorado Gold'un iştiraki olan Tüprag Metal Madencilik ise, 359 milyon 401 bin TL
ciro ile Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 137. sırada yer aldı.
Şirket 223 milyon 576 bin TL kar açıkladı. Böylece Tüprag, kriz yılı 2009'da toplam
cirosunun yüzde 62.1'i oranında kar elde etmiş oldu.
2008'de ilk 500 içinde 250. sırada olan Tüprag, bir yıl içinde 113 basamak birden
yükseldi. Tüprag Metal Madencilik, Kurumlar vergisi Türkiye sıralamasında, 45 milyon
TL ile 38. sırada yer almıştı.
Koza Altın da sıçradı
Gümüşhane'deki altın madenini işleten Koza Altın da, 2009'da yüksek kar elde eden
maden şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. 2009'da 342 milyon 381 bin TL net satış
rakamına ulaşan şirket, 194 milyon 395 bin TL kar elde etti. Şirket böylece toplam
cirosunun yüzde 56.7'si kadar kar elde etti.
Kamu da kar ediyor
Türkiye'nin en büyük madencilik şirketi olan bir 'kamu kuruluşu' konumundaki Türkiye
Kömür Đşletmeleri Kurumu da, önemli oranda kar açıkladı. 1 milyar 604 milyon 942
bin TL'lik net satışla Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 18. sırada yer
alan Türkiye Kömür Đşletmeleri Kurumu, 424 milyon TL kar açıkladı. Böylece kurum,

toplam cirosunun yüzde 26.4'ü oranında kara ulaştı. Yine bir kamu kuruluşu olan Eti
Maden Đşletmeleri Müdürlüğü'nün 2009'daki üretimden satışları 694 milyon 859 bin
TL olarak gerçekleşti. Đlk 500 arasında 56. sıraya oturan Eti Maden'in karı ise 315
milyon 684 bin TL olarak gerçekleşti. Eti madenin kar / ciro oranı da yüzde 45.4...
Kütahya'da kurulu bulunan özel sektöre ait Eti Gümüş'ün 2009 cirosu 255 milyon 966
bin TL olarak gerçekleşti. Listede 195. sırada yer alan şirketin karı ise 72 milyon 622
bin TL. Kar / ciro oranı ise yüzde 28.3! Yine Đnebolu'da bulunan özel sektöre ait ETĐ
Bakır AŞ de 181 milyon 921 bin TL satış, 14 milyon 753 bin TL kar açıkladı. Đlk 500
içinde 265. sırada yer alan şirketin kar / ciro yüzde 8...
Kütahya'da bulunan ve listede 363. sırada yer alan özel şirkete ait KÜMAŞ - Kütahya
Manyezit Đşletmeleri'nin 2009 yılındaki net satışı 137 milyon 865 bin TL olarak
gerçekleşti. 24 milyon 847 bin TL kar açıklayan şirketin kar / satış oranı yüzde 18.
Elazığ'da bulunan ve listede 434. sırada yer alan ETĐ Krom da 2009'da 114 milyon
881 bin TL'lik satışa, 24 milyon 576 bin TL kara ulaştı. Şirketin kar / satış oranı yüzde
21.3...
Sivas'ta bulunan Erdemir Madencilik ise 201 milyon 170 bin TL'lik üretimden
satışlarla listede 243. sırada yer aldı. Özel sektöre ait olan şirket 78 milyon 606 bin
TL kar açıkladı. Kar / satış oranı yüzde 39.07...
Sadece TTK zarar etti
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 12 madencilik ve
taşocakçılığı şirketinden sadece Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) zarar açıkladı.
263 milyon 809 bin TL satış gerçekleştiren TTK, listede 189. sırada yer aldı. TTK'nın
2009 zararı ise dudak uçuklatıyor: 386 milyon 106 bin TL. TTK'da 10 bin 979n kişi
çalışıyor ve kurum Türkiye'de en fazla çalışan istihdam eden 4. şirket!
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7597
Erişim Tarihi: 28.07.2010
Batı Şark Projesinden vazgeçmedi !
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Kayseri'nin
Talas ilçesinde konuştu

Kategori
: Siyaset
Yorum Sayısı : 0
Okunma
: 51
Tarih
: 27 Temmuz 2010 17:32

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş yurt turuna
Kayseri’yle devam etti. Kayseri’nin şirin ilçelerinden Talas’ta düzenlenen programa
katılan Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasında Türkiye üzerine oynanan küresel
oyunlara dikkat çekti. Okyanusun ötesinin “Türkiye’de muazzam yer altı kaynakları
var. Bütün bu kaynakların benim elime geçmesi lazım” diye planlar kurduğunu
söyleyen Prof. Dr. Haydar Baş, Türkiye’yi yöneten siyasilerin tehdit algılamasının
tarihi gerçeklerle örtüşmediğini dile getirdi. Konuşmasında Anayasa referandumu
konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Baş, “Hayır’la kalmanızı, hayırla
yaşamanızı istiyorum” sözleriyle vatandaşlardan 12 Eylül’de yapılacak referandumda
‘hayır’ oyu vermelerini istedi.
Batı Şark Projesi’nde pes etmedi
Batı dünyasının Türkleri Anadolu coğrafyasından çıkarma emelinden hiçbir zaman
vazgeçmediğini dile getiren BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “Geçmişte
Şark Projesi olan bu plan yeni adlar altında günümüzde de en sinsi şekilde devam
ediyor” dedi. Prof. Dr. Baş şöyle konuştu: “Afrika’yı yediler, Asya’yı ve Uzakdoğu’yu
yediler. Bunlar doymuyorlar ye babam ye… Şimdi bunların gözleri Türkiye’de
haberiniz olsun. Türkiye’yi yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Evvelden beri malumunuz bu
coğrafyadan bizleri çıkarıp kendilerinin burayı işgal etmesi için birçok savaşlar
yaptılar. Şark Projesi’yle beraber burasını bizim elimizden almaya çalıştılar. Ama
yüce milletimiz tarihin hiçbir döneminde buna müsaade etmedi. Fakat o gün savaşla
yapamadıklarını şimdi barış zemininde yapmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği ve
Amerika, kim bunlar biliyor musunuz? Zamanında şu ülkeyi işgal etmek isteyen
adamlar. Onların dedeleri Çanakkale’de, Đnönü’de Dumlupınar ve Sakarya’da
ülkemizi işgal edip, elimizden bu vatanı almak isteyen adamlardı. Akdeniz’den,
Ege’den Karadeniz’den gelen işgal güçleriyle beraber bu ülkeyi işgal edenlerdi.”
Tehditler unutturuldu
Türkiye’yi yönetenlerin tehdit algılamasının tarihi gerçeklerle örtüşmediğini söyleyen
Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakınız, kış şartlarında
Akçaabat’ın kurtuluşu, Trabzon’un kurtuluşu, Rize, Artvin ve Erzurum’un
kurtuluşunun yıl dönümleri her yıl kutlanıyor. Bu illerimiz işte o bahsettiğimiz
işgallerden kurtuldular. Kimin işgalinden kurtuldular? Bugün beraberiz dediğimiz
insanların işgalinden biz kurtulduk. Şimdi barış zamanında öyle bir ortam oluşturdular
ki, millet olarak biz bu tehditleri unuttuk. Sanki bu insanlar bizim ezeli dostlarımız,
bunlarla kardeş olmamız şart, din beraberliğimiz var, maneviyat ve kültür
beraberliğimiz var, siyaset beraberliğimiz var diye inanarak bunu hayata geçirmek
isteyen bir zümre başımıza geldi. Bunlar tarihi, siyasi, kültürel ve manevi derinliği
olmayan maalesef yozlaşmış bir anlayışın vücuda getirdiği bir anlayıştır.
‘Dört dörtlük Anayasa’yı biz yaparız’
Anayasa referandumu gündemine de değinen Bağımsız Türkiye Partisi Genel
Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş şunları söyledi: “Millet ‘açım’ diyor. Lütfen bana iş bul,
benim karnımı doyur, ben senden bunu istiyorum. Bırak tiyatro oynamayı, diyor. Đyi
bir Anayasa bütün milletin mutabakatını temin eden, her türlü kesimin ihtiyacına
cevap veren, can emniyetini, namus, mal, seyahat, eğitim, geçim emniyetini, din ve
vicdan emniyetini teminat altına alan dört dörtlük bir Anayasa istiyor musunuz? Đyi

bilin ki böyle bir Anayasa ancak Bağımsız Türkiye Partisi iktidarı döneminde, Haydar
Hoca’yla beraber vücut bulacaktır. Bundan kuşkunuz olmasın.”
Hayır, demeye var mısınız?
Halkın arzu ettiği milli Anayasa’nın ancak Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıyla
mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş vatandaşlardan 12 Eylül’de
yapılacak referandumda ‘hayır’ oyu vermelerini istedi. BTP Genel Başkanı şunları
söyledi: “Oyun şu Anayasa’yla beraber bir yolunu bulup istediklerine bunu aktarma
oyunudur. Onun için var gücümüzle hayır demeye var mısınız? Yüce milletime
sesleniyorum, sakın ha öyle gelirler senin önünde ağlarlar, bunlar tiyatrocudur sakın
inanma. Öyle ağlarlar ki, sen de bunların çok şeyini kaybettiğini sanarsın. Hayır’la
kalmanızı, hayırla yaşamanızı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7598
Erişim Tarihi: 28.07.2010

Bin TL'ye kurban bulamayız !
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, et ithalatının zamanında
yapılmadığını söyledi
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, et ithalatının zamanında
yapılmadığını
söyledi.
Et fiyatlarındaki engellenemeyen yükselmenin ardından, Tarım ve Köy Đşleri
Bakanlığı tarafından Et ve Balık Kurumu'na verilen et ithalatı yetkisiyle Arjantin ve
Uruguay gibi Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen sığır cinsi angusların ülkeye
girdirildiğini söyleyen Ünlü, angusların et fiyatlarına yapacağı etkiye yönelik olarak
açıklamalarda bulundu.
Angusların, son olarak 8 bin 200 tane olarak Mersin Limanı'na getirildiğini söyleyen
Ünlü, "Mersin Limanı'na gelen anguslar Adana, Diyarbakır ve Ankara et balığına
teslim edildi. Yükselme durdu ama devlet ithalatı tam manasıyla yapmadı. Genellikle
Arjantin ve Uruguay'dan getiriliyor. Henüz Kayseri'ye tam manasıyla gelmedi.
Đlerleyen zamanlarda gelmesini bekliyoruz. Ben hep şunu söyledim 7. ve 8. ayda
gelmiş olsaydı. Bugün bu kadar darlık yaşanmazdı" dedi.

Koyun etinde yaşanan darlığın çok daha büyük boyutlarda olduğunu ifade eden Ünlü,
"Eğer hükümet tedbir almazsa Kurban Bayramı'na kadar bin TL'ye aldığımız koyunu
bulamayız. 70'den beri yapıyorum, 40 senelik tecrübem var. Ortada bir gerçek var.
Hayvan sayısı azalıyor. Bunların göz önüne alınması lazım. Koyun hiç yok, çok
azaldı. Koyun etinde pahalanma var. Şimdiden tedbir alınması lazım" diye konuştu.
Et fiyatlarındaki yükselmenin ciddi boyutlarda düzelmesi için uzun vadede bir takım
çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Ünlü, "Hem kesimlik, hem besilik gelirse
sorun düzelir. Besilik hayvan hiç gelmedi. Biran önce gelmesi gerekir. Ahırlar
boşalıyor" ifadesini kullandı.
Et fiyatlarının şu an için mevcut değerini koruduğunun altını çizen Ünlü, "Ramazan
dolayısıyla fiyatlarda değişiklik olmadıysa da, et satımında belirgin bir hareketlilik var"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7599
Erişim Tarihi: 28.07.2010

1 Metrelik yılan paniği
Kömürlüğüne yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılanın girdiği ihbarını alan itfaiye,
alarma geçti
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Kayseri'de bir ikametin kömürlüğüne yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılanın girdiği
ihbarını alan itfaiye, alarma geçti.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde
bulunan bir ikamette yaşandı.
Ev sahibi M.A., kömürlüğe yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan girdiğini söyleyerek,
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa bir sürede gelen Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri, yılanı
çıkarmak için kömürlüğü boşaltmak istedi. Ancak M.A.'nın annesi C.A.'nın isteği
üzerine kömürlükte bulunan yılanın yerinde kalmasını, kömürlüğün boşaltılmasına

gerek
olmadığını
ifade
etti.
Đtfaiye ekipleri C.A.'nın isteği üzerine kömürlükte kalan 1 metrelik yılanı bırakarak
normale döndü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7600
Erişim Tarihi: 28.07.2010

Aşk engel tanımadı
Kayserispor Tekerlekli Basketbol takımı oyuncusu K.Yılmaz Taşçı Taylandlı
Sangotaga adlı kızla evlendi
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Adana'da, Kayserispor Tekerlekli Basketbol takımı oyuncusu Kadir Yılmaz Taşçı
(31), bir maç için gittiği Tayland'da gönlünü kaptırdığı Wijttrea Sangotaga adlı genç
kızla evlendi. Taşçı ile evlenen genç kız müslüman olarak "Ayşe" ismini aldı.
Bebekken yanlış iğne sonucu belden aşağısı tutmayan Kadir Taşçı ile Taylandlı
Wijttrea Sangotaga'nın aşkı engel tanımadı. Taşçı, 1.5 yıl önce bir turnuva için gittiği
Tayland'da bir takımın başında liderlik yapan Sangotaga ile tanıştı. Turnuva boyunca
arkadaşlıkları ilerleyen Taşçı ve Sangotaga, 1,5 yıl da MSN üzerinden
arkadaşlıklarını sürdürdükten sonra evlenmeye karar verdi.
Taşçı, bir hafta önce Tayland'a ikinci kez giderek Sangotaga'yı Türkiye'ye gelin
olarak getirdi. Türk ve Taylandlı çiftin nikahı Çukurova Belediyesi Evlendirme
Dairesinde kıyıldı. Damat, nikah törenine eşi ile birlikte kendi sürdüğü arabayla geldi.
Önce gelin araçtan inerek damadın araçtan inip tekerlekli sandalyesine binmesine
yardımcı oldu. Ardından tekerlekli sandalyeyi sürerek eşini nikah salonuna getirdi. Bu
arada gelinin boynundaki "Kadir" yazılı altın kolye dikkat çekti.
Gelin ve damadın nikah salonuna gelmesinin ardından Çukurova Belediye Başkan
Yardımcısı Yaşar Deniz, Cumali Kaya ve Bahattin Kara şahitliğinde nikahı kıydı.
Sangotaga, belediye başkan yardımcısının "Taşçı ile evlenmek istiyor musunuz ?"
sorusuna Türkçe "Evet" diye cevap verdi. Damat ise evet dedikten sonra
arkadaşlarının patlattığı konfeti nedeniyle bir an korktu. Nikah kıyıldıktan sonra
belediye başkan yardımcısı evlilik cüzdanını geline verdi.
Damat Taşçı, Sangotaga'nın kendisini çok sevdiği için müslüman olmak istediğini ve
"Ayşe" ismini begendiğini belirterek şöyle konuştu: "Ben tekerlekli basketbol

oyuncusuyum. Yaklaşık 1.5 yıl önce Tayland'a maça gitmiştik. Orada tanıştık. Daha
sonra ben Türkiye'ye dönüş yaptım ama biz msn'den görüşmeye başladık ve
kendisine aşık olduğumu söyledim. O da benden hoşlandığını söyledi. Bu yıl kısmet
oldu gittim getirdim ve evlenmeye karar verdik. Mutluyum iyi ki gidip getirmişim. Çok
sevdiğim için 10 bin kilometre giderek onu getirdim. Kendisi benim müslüman
olduğumu biliyor. Ben ona müslüman ol demedim ama o gelip bana müslüman
olmak istediğini söyledi. Đsmini de değiştirmek istediğini belirtti. Ayşe ismini beğendi
ve o ismi aldı."
Gelin Ayşe Taşçı ise eşini çok sevdiğini ve evlendiği için çok mutlu olduğunu
vurgulayarak, "Bana çok iyi bakıyor ve değer veriyor. Onunla evlendiğim için çok
mutluyum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7601
Erişim Tarihi: 28.07.2010
Tahtakurusu yerine kendini öldürüyordu
Banyodaki tahtakurusunu öldürmek isteyen bir kişi sıktığı ilacın dumanından
boğulmak üzereyken kurtarıldı
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Kayseri'de banyodaki tahtakurusunu öldürmek isteyen bir kişi sıktığı ilacın
dumanından boğulmak üzereyken kurtarıldı.
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erdal A. (35) isimli
şahıs, yalnız yaşadığı evinde sayıları hızla artan tahtakurularını öldürmek için bir
çeşit ilaç aldı. Akşam saatlerinde almış olduğu ilacı, banyodaki tahtakurularının
üzerinde kullanmak isteyen Erdal A. ilacı banyoya bırakıp kapısını kapattı. Evin
oturma odasına geçip televizyon izlemeye başlayan Erdal A. birden evin içinin hızla
dumanla kaplandığını gördü. Dumanın nerden geldiğini anlayamayan Erdal A. doğal
gaz kaçağından şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis
ekipleri bina sakinlerini tahliye etmeye başladı. Polis ekipleri ihbar doğrultusunda
Kayseri Gaz ekiplerini de olay yerine çağırdı. Kayseri Gaz ekipleri ise binada
herhangi
bir
gaz
kaçağının
olmadığı
tespit
etti.
Yapılan araştırmalar üzerine evi kaplayan dumanın böcek ilacından kaynaklandığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7602

Erişim Tarihi: 28.07.2010
Apo asılsaydı böyle olmazdı !
ayseri Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkan Vekili Süleyman
Özdemir'den açıklama
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Hatay'da teröristler tarafından yapılan saldırıya tepki gösteren Kayseri Harp Malulü
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkan Vekili Süleyman Özdemir, "Terörist
lideri Abdullah Öcalan 5 yıldızlı otellerde ağırlanacağına, idam edilse bu durumlar
yaşanmaz"
dedi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Payas beldesinde teröristler
tarafından devriye görevi yapan polis otosuna yapılan saldırıyla şehit düşen 4 polis
memurunun yakınlarına başsağlığı diledi.
Terör olaylarının son zamanlarda artış göstermesiyle şehit ailelerinin daha fazla
üzüldüğünü belirten Özdemir, "Biran önce caydırıcı önlemler alınmalı. Hainler
yakalanmalı ve gerekli cezaları verilmeli. Terörist lideri Abdullah Öcalan 5 yıldızlı
otellerde ağırlanacağına, idam edilse bu durumlar yaşanmaz. Taş atan çocuklara
ödül verildi. Yasada, çocukların ailelerine de yer verilmeliydi. Bu yasa, çocukları suç
işlemeye teşvik ediyor. Devlet ıslah yollarına gitmeli" şeklinde konuştu.
"TAŞ ATAN ÇOCUKLARIN KEMĐK YAŞI BELĐRLENMELĐ"
Taşa atan çocukların kemik yaşlarının belirlenmesi gerektiğin vurgulayan Özdemir,
"Doğu'daki çocukların yaşları küçük yazdırılıyor. Normal yaşlarından 3-4 yaş küçük
görünüyorlar. Taşa atan çocukların kemik yaşları öğrenilmeli. Nüfusta 18'den küçük
görünebilirler ama kemik yaşlarına bakılsın gerçek yaşları ortaya çıkar. Aklı başında,
yetişkin çocuklar, nüfusta küçük göründükleri için yasa, onların işine yaradı" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7603
Erişim Tarihi: 28.07.2010
Sarız'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişide
yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişide
yaralandı.
Đlk kaza, Sarız ilçesi Afşin Yolu 4. kilometrede yaşandı. Hasat T. (21) yönetimindeki
27 D 6069 plakalı traktör ile Durmuş T. (51) idaresindeki 07 RN 326 plakalı traktörün
çarpışması sonucu, sürücü D.T. hayatını kaybederken, diğer sürücü H.T. ise
yaralandı.
Diğer kaza ise, merkez Kocasinan ilçesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. 30
yaşındaki bayan sürücü Z.D. yönetimindeki 38 VD 791 plakalı otomobil, yolun
karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki M.Z.'ye çarptı.
Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen
M.Z., tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7604
Erişim Tarihi: 28.07.2010
Kapuzbaşı dünyaya tanıtılacak
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kapuzbaşı takım şelaleleri ve Derebağı şelalesinde
incelemelerde bulundu
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Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, şehrin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapuzbaşı
takım şelaleleri ve Derebağı şelalesinde incelemelerde bulundu. Vali Mevlüt Bilici,

“Bu doğa harikalarını dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Vali Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri
Mustafa Atsız, il Sağlık Müdürü Kadir Çetinkara, Đl Çevre ve Orman Müdürü Ali Rıza
Baykan ve gazeteciler ile birlikte ilk olarak Kapuzbaşı takım şelalelerinde ardından da
Derebağı şelalesinde incelemelerde bulundu.
Kapuzbaşı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden
Vali Bilici, Derebağı şelalesinde de yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Đncelemeler sonrasında bir açıklama yapan Vali Mevlüt Bilici, “Kapuzbaşı ve derebağı
şelalelerini Kayseri'deki vatandaşlara ve dünyadakilere tanıtmak için büyük çaba sarf
ediyoruz” dedi. Yapılan incelemelerde yolların bozuk olduğunu ve vatandaşların
yollardan şikayetçi olduğunu bildiren Vali Mevlüt Bilci, “Yolların asfaltlanması için
görüşmeler yapıyoruz. Çözüm için de formüller üretmeye çalışıyoruz. Başka
kuruluşlardan da yol yapımı için destek alabiliriz” diye konuştu.
Derebağı şelalesinin olduğu bölgenin Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne verildiğini
açıklayan Vali Bilci, “Bu bölgede çevre düzenlemesi için proje gerçekleştirilecek.
Proje gerçekleştirildikten sonra bölge daha da bir güzel olacak” ifadelerinde bulundu.
Kapuzbaşı takım şelalelerinde de düzenlemeler yapılacağını ancak Koruma
Kurulu'nun aldığı kararlara uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Bilici, “Bu bölgelerde
yapacağımız çalışmalarla, vatandaşların sıkıntılarını çözeceğiz. Biz yaptığımız
çalışmalarla bu bölgenin turizme kazandırılması ve daha fazla tanıtılmasını
amaçladık.
Kapuzbaşı şelalelerini görebilmek için yabancılar yurt dışından geliyor. Türkiye'deki
insanların da gelebilmesi için ülke içinde de tanıtım çalışmaları yapacağız.
Bu tür doğa harikaları olan ve güzellikler olan yerler çok az bulunuyor. Hem kendi
insanımıza hem de dünyadaki insanlara buranın tanıtımını daha iyi yaparak turizme
kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7607
Erişim Tarihi: 29.07.2010

Sigara zamlandı
Sigaraya gelen zam sonrası, tütün kullananların sayısı artmaya başladı
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Sigaraya gelen zam sonrası, tütün kullananların sayısı artmaya başladı.
Sigaraya gelen zamla beraber tütünle rekabetin arttığı ve tütün değer görmeye
başladığı bildirildi. Talep üzerine, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerden
getirilen tütünlerin kullanımında son zamanlarda büyük oranda artış gözleniyor. Tütün
satımı ile uğraşan esnaflar, önce ayda sadece 10 kilogram tütün sattıklarını
belirtirken, sigara zammından sonra ayda en az 30-40 kilogram tütün sattıklarını
söyledi.
Sigara zammıyla birlikte tütün fiyatlarının da arttığını ifade eden tütüncüler, sigara
zammından sonra tütüne talebin yüzde 70 oranında arttığını, bu taleplerin sonucunda
da tütün fiyatlarının yükseldiğini söyledi.
Tütüncüler, "Her kesimden insan tütün almak için geliyor. Daha çok orta ve yaşlı
kesim ilgi gösteriyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7608
Erişim Tarihi: 29.07.2010

Anadolu'nun orta yerinde çıra yakıyorum
Marmara depreminde mağdur olan depremzedelere yardım amaçlı başladığı
ressamlığı sokaklara taşıdı
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Marmara depreminde mağdur olan depremzedelere yardım amaçlı başladığı
ressamlığı sokaklara taşıdı.
Marmara depreminde evleri yıkılan, canları, malları zarar gören vatandaşlara yardım
etmek amacıyla başladığı ressamlığı sokaklara taşıyan sokak ressamı, vatandaşlar
tarafından büyük ilgi görüyor. Bundan tam 11 yıl önce gerçekleşen Marmara
depreminde zarar gören depremzedelere yardım etmek için ressamlığa başlayan
Uygur Orhan, ressamlığını Kayseri sokaklarına taşıdı. Depremzedelere yardım
amaçlı resim çizmeye başladığını söyleyen Orhan, "Marmara depreminde
depremzedelere yardım amaçlı resim çizmeye başladım. Bankaların önüne oturdum.
Depremzedelere yardım etmeye gelenlerin resimlerini çizmeye başladım. Hala da
devam ettiriyorum. Sokaktan emekçi, yoksul, mutsuz insanlar geçiyor. Bende, bu
insanları görüp kalemime alıyorum. Uygarlık için sokak sanatçıları olmalı. Sokak
tiyatrocusu, sanatçısı, ressamı olmalı. Sanat, sadece kapalı mekanlarda sınırlı
kalmamalı. Đnsanlarla iletişim içinde olunmalı. Sokaktan geçen insanları izliyorum

geneli mutsuz. Mutlu insan pek geçmiyor. Halkın arasında, halkla birlik olmak için
yapıyorum. Sırça köşklerinde kendine küsmüş ressamlardan değilim" şeklinde
konuştu.
"SOKAK RESSAMÇILIĞI ÇIRA YAKMAK DEMEKTĐR"
Sokaklarda resim çizerek birçok insana örnek olduğunu ifade eden Orhan, "Beni
sokakta resim çizerken gören çocuklar yanıma geliyor. 'Bizde çizebilir miyiz?' diye
soruyorlar. Ellerine kalem, kağıt veriyorum, hadi çizin diyorum. Burada oturmak çıra
yakmak demektir. Orta Anadolu'nun orta yerinde çıra yakıyorum. Đnsanların içinde
kıvılcım oluşmasını sağlıyorum. Benim atölyem var. Orda ücretsiz ders veriyorum.
Resim, heykel gibi alanlarda ders veriyorum. Sanatla ilgilenmek uygarlığın
göstergesidir. Halkın ilgisinden çok memnunum. Günde ortalama 15 portre
çiziyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7609
Erişim Tarihi: 29.07.2010
Yamula Barajı'nda boğuldu
Kayseri'de 25 yaşındaki şahıs, yüzmek için girdiği Yamula Barajı'nda boğularak
hayatını kaybetti
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Kayseri'de 25 yaşındaki şahıs, yüzmek için girdiği Yamula Barajı'nda boğularak
hayatını
kaybetti.
Olay, Yamula Barajı kıyısında bulunan Çevril köyü yakınlarında meydana geldi.
Kardeşleri ile birlikte piknik için Yamula Barajı'na gelen inşaat işçisi 2 çocuk babası
Dinçer Y.(25), daha sonra sıcaktan bunaldığı için üzerindeki elbisesini çıkartarak,
baraja
girdi.
Bir süre yüzdükten sonra ortadan kaybolan Dinçer Y., kardeşleri tarafından fark
edildi. Dinçer Y.'yi kurtarmak isteyen vatandaşlardan bir tanesinin de baraja girdiği,
ancak onunda boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaptıkları bir saatlik çalışmanın ardından,
barajın 15 metre açığında, 5 metre derinliğinde Dinçer Y.'nin cesedine ulaştı.
Ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dinçer Y.'nin cansız
bedenini gören yakınları sinir krizleri geçirdi.

Dinçer Y.'nin daha önce de boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenilirken, 2 yıl önce
lokanta aşçılığı yaptığı sırada parmağını keserek mesleğini bıraktığı daha sonrada bir
inşaat firmasında çalıştığı bilgisi alındı.
Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını saniye
saniye kaydederken, Dinçer Y.'nin cansız bedenini gören kardeşleri ise sinir krizleri
geçirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7610
Erişim Tarihi: 29.07.2010

Yaşları büyük boyları küçük !
Yaşları 20 ile 29 arasında değişen gençleri görenler 8-9 yaşındaki çocuk zannediyor
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Kayseri'de yaşları 20 ile 29 arasında değişen
Salih ve Murat Özceviz ile akrabaları Bayram
çocuk
zannediyor.
Kavukbaran'ı
görenler
8-9
yaşındaki
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır köyünde yaşayan Salih Özceviz(22),
Murat Özceviz(20) ile akrabaları Bayram Kavukbaran'ın(29) yaşlarını öğrenenler
şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Genetik bir kemik hastalığına yakalandıklarını söyleyen
Salih Özceviz, "Doktora gittik, muayene olduk. Doktor bize 'Büyürsünüz' dedi ama bir
olmadı"
dedi.
gelişme
Boyunun 1 metre 25 santimetre olduğunu söyleyen Salih, "Bizi görenler
şaşkınlıklarını gizleyemiyor" diye konuştu.
Bayram Kavukbaran ise, "Bizi görenler 8-9 yaşındaki çocuk zannediyorlar. Benim
yaşım 29 ama boyum 1 metre 30 santimetre. Doktorlara muayene olduk. Maddi
durumumuz iyi olmadığı için kontrollere pek fazla gidemedik. Bize hastalığımızın
kemik küçülmesi olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.
Boyu 1 metre 20 santimetre olan Murat Özceviz ise, hastalığın genetik olduğunu
belirterek, "Ben halen tedavi görüyorum. Doktor büyürsün dedi. Büyümeyi
bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Salih ile birlikte askere çağırıldığını söyleyen Bayram Kavukbaran, "GATA'ya gittik.
Orada bir dizi muayenelerden geçtik. Askerlik için Çürük raporumu GATA'dan aldım"
dedi.
Kendisinin de ağabeyi gibi askere çağırıldığını söyleyen Murat ise, "Muayenem
devam ettiği için GATA'ya yaptığım başvuru da bir sene ertelendi. Bir yıl sonra ne
olacağı kesinleşecek" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7611
Erişim Tarihi: 29.07.2010

Kale duvarına EVET pankartı
Bir iş adamı tarafından tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına '12 Eylül'e inat, Anayasa'ya
evet' pankartı astırıldı
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Kayseri'de, bir iş adamı tarafından tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına '12 Eylül'e inat,
Anayasa'ya evet' pankartı astırıldı. Pankartı kalenin surlarına asan 2 kişi polis
tarafından gözaltına alındı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'nin Seyid Burhaneddin
Caddesi tarafına üzerinde '12 Eylül'e inat Anayasa'ya evet' pankartı asıldı. Pankartın
asılması sonrasında kalenin görevlileri ve polis ekipleri olay yerine geldi. Pankartı
surlara asan Đrfan A. ile Murat A.(23) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına
alındı. Pankart da yine Murat A. ve Đrfan A. tarafından surlardan alındı.
"12 EYLÜL DÖNEMĐNDE BĐZ DE EZĐLDĐK"
Pankartı neden surlara astırdığı konusunda ĐHA muhabirine açıklamalarda bulunan
iş adamı Yaşar Çalışır, "12 Eylül döneminde biz de ezildik. Arkadaşlarım
hapishanelerde eziyetler çekti. Birçoğunun çocuğu olmadı. Hapishanede işkence
gören H.K. isimli arkadaşım verilen elektrik nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Ailesi
dağılacaktı. Ben de H.K. isimli arkadaşımın ailesi dağılmasın diye yeni doğan kız
çocuğumu ona verdim. Biz ismini Mihriban koymuştuk ama o ismini Reyhan olarak
koymuş. Şu anda da 6 çocuğum var"diye konuştu.
"ANAYASA'YA 'HAYIR' DĐYEN VARSA ONLAR DA PANKART ASTIRABĐLĐR"
"12 Eylül döneminde arkadaşlarımın yaşadığı işkenceler ve benim çektiklerim
nedeniyle yeni çıkarılacak olan Anayasa'ya 'Evet' diyorum. Çünkü ben o dönemde
yeni doğmuş çocuğumu feda ettim" diyen iş adamı Yaşar Çalışır, "Pankartı da bu
sebeple kalenin surlarına astırdım. Ben başkalarının da düşüncelerine saygılıyım.
Anayasaya 'Hayır' diyen varsa onlar da düşüncelerini açıklayabilir ve pankart
astırabilir"
diye
konuştu.
Kale surlarına pankartın asılması sonrasında polis ekiplerinin inceleme başlattığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7612
Erişim Tarihi: 29.07.2010

500 parçalı puzzleyi 3 saatte yapıyor
Develili Sevim Köylüoğlu, puzzledeki hızı ile dikkat çekiyor
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Kayseri’nin Develi ilçesinde Havadan Madencilik Yönetim Kurulu üyesi Yedi Tepe Üniversitesinden
mezun olan Sevim Köylüoğlu, puzzledeki hızı ile dikkat çekiyor.
“Boş vakitlerimi değerlendireyim” diye başladığı tablo yapımında 500 parçalı puzzleyi 3 saatte, bin
parçalı puzzleyi ise bir günde tamamladığını söyleyen Sevim Köylü, “3 bin ve 5 bin parçalı puzzleleri
de 3 ila 5 gün arasında tamamlıyorum” dedi.
Sevim Köylüoğlu, 100 e yakın puzzle tablo yaptığını ve yakınlarına hediye ettiğini söyleyerek, “Boş
vakitlerini değerlendirmek isteyenlere en güzel tavsiyem puzzle yapmalarıdır. Puzzle’ın, beyin
jimnastiğine, zeka testine, depresyona ve Alzheimer hastalarına faydalı olacağına inanıyorum” diye
konuştu.
Köylüoğlu kendisinin en büyük destekçisinin 82 yaşındaki babaannesi Sevim Köylüoğlu olduğunu
ifade ederek, “Bana zaman zaman babaannem yardım ediyor” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7614
Erişim Tarihi: 29.07.2010

Soygunu ezan önledi !
Tarihi sütun başını çalmak isteyen hırsız, ezan sesiyle telaşa kapılarak kaçtı
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Kayseri'de tarihi bir caminin bahçe duvarı üzerindeki sütun başını çalmak isteyen hırsız,
ezan sesiyle telaşa kapılarak kaldıramadığı sütunu bırakarak kaçtı.
Olay Merkez Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde bulunan Harman Camii'nde meydana
geldi. Sabah ezanı sırasında cami bahçesine giren kimliği belirsiz iki kişi, bahçe duvarı

üzerinde bulunan sütun başını çalmak istedi. Ancak sabah ezanının okunmasıyla hırsızlar
telaşlandı. Sütun başını da yerinden kaldıramayan hırsızlık zanlıları telaşa kapılarak olay
yerinden uzaklaştı.
Camii imamı Musab Perk, "Bugüne kadar camiden hırsızlık olaylarını duymuştum ama
böylesiyle hiç karşılaşmamıştım. Namaz vaktini hesaplamış olsaydılar, şimdi bu taş
yerinde olmayacaktı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Vali'den doktor istedi
Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nden incelemelerde bulunan Vali Mevlüt Bilci, köylülerin de sorunlarıyla
yakından ilgilendi
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Kayseri'de, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nden incelemelerde bulunan Vali Mevlüt Bilci,
köylülerin de sorunlarıyla yakından ilgilendi.
Kapuzbaşı Şelaleleri'nin bulunduğu köyde incelemeler yapan Vali Mevlüt Bilici, köylülerle
yakından ilgilenerek sorunlarını çözmeye çalışacaklarını bildirdi. Vali Bilici, incelemelerde
bulunduğu Büyükçakır köyünde 55 yaşındaki Fadime Apaydın ile sohbet etti. Köyde sağlık
konusunda sıkıntılarının bulunduğunu söyleyen Fadime Apaydın, “Burada gebe kadınlar
büyük sıkıntı çekiyor. Doğum sırasında bize yardımcı olacak bir sağlık ekibi yok.
Köyümüze doktor istiyoruz” dedi.
Vali Mevlüt Bilici, dile getirilen sıkıntı ile yakından ilgileneceğini belirterek, Fadime
Apaydın'a, “Sen bir sıkıntı olduğunda 112'yi ara ben sana helikopter göndereyim seni
aldırayım” dedi.
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Trafik kazaları : 4 yaralı
Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Đlk kaza, merkez Melikgazi ilçesi Kiçikapı mahallesi Đnönü bulvarı üzerinde meydana
geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.D. yönetimindeki 38 T 0321 plakalı ticari taksi, karşı yönden
gelen bisikletli S.K.'ya (18) çarptı. Kaza sonrası yaralanan S.K. olay yerine gelen
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına
alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Diğer kaza, merkez Kocasinan ilçesi Hastane caddesi üzerinde yaşandı. E.B.(28)
yönetimindeki 38 SS 667 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki
M.H.'ye (14) çarptı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan M.H., tedavi
altına alınırken sağ el bileğinde kırık, sağ ayak ve dizinde ise ciddi ezilmeler tespit edildiği
öğrenildi.
Son kaza ise, Bünyan ilçesi Ekinciler Köyü'nde meydana geldi. Saman yüklü traktör
römorkunun üzerinde oturan U.A. (12) ve M.A. (13) traktörün sarsılması sonucu düştü.
Düşme sonucu U.A. römorkun altında kaldı. Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan U.A.nın ayağında kırık tespit
edilirken, M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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Tekir çadır kente döndü
Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, yaylacılar ve tatilcilerin akınına uğradı
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Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Tekir
Yaylası, yaylacılar ve tatilcilerin akınına uğradı.
Erciyes Dağı'nın meşhur Tekir Yaylası, tatil sezonu ve yaz mevsimi nedeniyle tatilciler ve
yaylacıların en uğrak mekanı haline geldi. Kayseri'deki hava sıcaklığından bunalan bir çok

vatandaş ve yurt dışından gelen gurbetçiler, Tekir Yaylası'nda kurdukları çadırlarda
kalıyor.
Tekir Yaylası'nda kurduğu çadırda 3 gündür ailesiyle birlikte kaldığını söyleyen Ahmet
Aslan, “Şehir merkezi çok sıcak oluyor. Ailem ile birlikte Tekir Yaylası'nda çadır kurduk ve
3 gündür burada konaklıyoruz. Çok serin oluyor. Çocuklar temiz hava alma imkanı
buluyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak yayla havası almak insanı dinç kılıyor” diye
konuştu.
Yetkililer ise, Tekir Yaylası'nda 150'ye yakın çadır kurulduğunu bildirdi.
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Erbakan'a şimdi de sahtecilik davası !
Refah Partisi'nin kasası olarak bilinen Süleyman Mercümek, Erbakan ailesine sahtecilik davası
açıyor
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Bosna için toplanan yardım paralarının bir kısmını amaç dışı kullandığı iddiasıyla
yargılanan ve 'Refah Partisi’nin kasası' olarak adlandırılan Mali Müşavir Süleyman
Mercümek, yıllardır ticari ilişkiler içinde olduğu Erbakanlar’la karşı karşıya geldi.
Mercümek, kapatılan Refah Partisi’nin son genel başkanı Necmettin Erbakan’ın iki
yeğeninin yönetim kurulunda olduğu Mercek Holding’in, 3 kişilik yönetim kurulu hakkında
suç duyurusunda bulundu.
Habertürk Gazetesi’nin haberine göre kendisi adına 100 bin TL’lik sahte bono
düzenledikleri ve bunu işleme koyduklarını iddia eden Mercümek, "Özel Belgede
Sahtecilik", "Açığa Đmzanın Kötüye Kullanılması" suçlarından 1 yıl 3 aydan, 4 yıla kadar
hapis talebiyle dava açılmasını istedi.
Süleyman Mercümek adına savcılığa başvuran avukatları, müvekkillerinin işyerine ödeme
emri gönderildiğini, Mercek Holding’in 100 bin TL alacağı bulunduğunu ve icra takibi
başlatıldığını öğrendiklerini belirtti.
Ödeme emriyle müvekkilleri adına 2007 yılında tanzim edilmiş, Nisan 2010 vadeli bir
bononun bulunduğunu belirten avukatlar, Mercek Holding tarafından icra takibine konulan
bononun müvekkillerinin bilgisi dışında sahte şekilde hazırlandığını ileri sürdü.
Mercümek adına bononun altına sahte imza atılmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirten
avukatlar, şirket yönetim kurulu üyelerinin, Süleyman Mercümek’in 15 yıl önce

Kemalettin Erbakan’a verdiği açığa imzaları kullanarak da bu bononun düzenlenmiş
olabileceğini iddia etti.
Avukatlar, Mercümek’in 15 yıl önce bazı mali işlerin kolaylıkla yürütülebilmesi için şirketin
imza yetkilisi olan Hüseyin Yavuz Erbakan’ın babası Kemalettin Erbakan’a açığa imzalar
verdiğini ileri sürdü.
ERBAKAN'IN YEĞENLERĐ YÖNETĐM KURULUNDA
Süleyman Mercümek’in şikâyette bulunduğu Mercek Holding’in Yönetim Kurulu üyeleri
arasında Necmettin Erbakan’ın iki yeğeni Mahmut Rauf Çataklı ve Hüseyin Yavuz Erbakan
da bulunuyor.
Erbakan’ın kız kardeşinin oğlu olan Mahmut Rauf Çataklı 1966 doğumlu. Hüseyin Yavuz
Erdoğan ise Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin Erbakan’ın oğlu. Kemalettin
Erbakan’ın, bir dönem Süleyman Mercümek ile ticari ilişkiler içinde olduğu biliniyor.
BOSNA PARALARINI AMAÇ DIŞI KULLANMAKTAN YARGILANDI
Asıl mesleği yeminli mali müşavirlik olan Süleyman Mercümek, yıllar önce kamuoyunda
"Bosna için toplanan yardım paralarını muhafaza eden adam" olarak tanındı. Mercümek’in
daha sonra bu paraları amaç dışı kullandığı ileri sürüldü. Bu olayla ilgili olarak yargılandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7619
Erişim Tarihi: 29.07.2010

Hayırsızlara hayır !
MHP binasına "Hani güzel şeyler olacak idi?" yazılı pankartın ardından şimdi de "Hayırsızlara hayır"
pankartı asıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanlığı binasına "Hani güzel şeyler olacak
idi?" yazılı pankartın ardından şimdi de "Hayırsızlara hayır" pankartı asıldı. Geçen
günlerde Kayseri Đl Başkanlığı'na asılan pankartta, ''Hani güzel şeyler olacak idi'' ve ''Ne
Mutlu Türk'üm Diyene'' yazılarının yanında "Askerimize kurşun sıkanı davul zurna ile
karşıladılar ve dönüşler sürecek" gibi yazılar bulunuyordu. Bu pankart kaldırılarak yerine
"Hayırsızlara hayır" pankartı asıldı. Bu pankartta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak
Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani ve
ABD Başkanı Barack Obama ile çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Pankartta, "Katile sayın,
çapulcuya ağabey, şehide kelle diyen" "hayırsızlara hayır" yazısı yer aldı.
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Gelecekten bir endişemiz yok !
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuştu
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Temmuz ayı
olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik anlamda gelecekten bir
endişelerinin olmadığını, gelecekte Türkiye'yi daha iyi yerlerde göreceklerine yürekten
inandığını söyledi.
Kayseri Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
(ORAN) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun katılımı ile toplantı salonunda
yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı
Nureddin Okandan, ekonomik verilerdeki olumlu artışların ilk çeyrekte 11,7 oranında bir
büyümeye sebep olduğunu belirterek, bu rakamların istihdam oranlarına yansımasını
beklediklerini söyledi. Hükümet ile TOBB arasında hazırlanan uzmanlaşmış meslek
edindirme projesinin eksiklerine rağmen çok önemli bir çalışma olduğunu ifade eden
Okandan, bu proje ile firmaların küresel ekonomide söz sahibi olmalarının ve işsizlik
oranlarının düşürülmesinin amaçlandığını belirtti. Ayrıca Meclis Başkanı Okandan, ĐSO ilk
500 sıralamasına giren Kayserili firmaları da kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak, yerel kalkınmanın önemine değinerek, Türkiye'deki 26 ajans içerisinde
en büyük yüz ölçüme sahip olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın bölgede yaşayan
girişimcilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Oda olarak Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı'nın iştirakçileri arasında olduklarını ifade eden Başkan Boydak, bölgenin
kalkınması için yapılacak her türlü çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonrada
destek vermeye devam edeceklerini belirtti. ĐSO ilk 500 sanayi kuruluşu anketinde yer
alan Kayserili firmaları kutlayan Başkan Boydak, açıklanan sonuçlara göre şirketlerin
cirolarında yüzde 15 civarında bir düşüş yaşanmasına karşın şirketlerin karlılıklarında 2-3
puanlık bir iyileşme olduğunu, 500 firma arasında toplam 415 firmanın kar beyan ettiğini
ve bununda çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Açıklanan sonuçlardan geçtiğimiz
yıl Türkiye'de merkez bankası ve hükümetin izlediği politikanın doğru olduğunun
anlaşıldığını ifade eden Başkan Boydak, "Daha önceki yıllarda firmaların karlılıkları faaliyet
dışı gelirlerden kaynaklanıyordu. Şimdi ise faiz ve komisyon giderlerindeki azalmadan
dolayı karlılıklarda biraz daha iyi hale gelmiş durumda. Dolayısı ile bu sevindirici bir
tablodur. Ciroların düşmesi hoşumuza giden bir durum değil ama bunu önümüzdeki
yıllarda telafi edeceğimize inanıyoruz" dedi.
Her ne kadar ekonomik veriler iyi olsa da 2008 yılı Mart ayını hala yakalayamadıklarını
ifade eden Başkan Boydak, ülkemizin daha hızlı kalkınması ve insanlarımızın refahı için
Türkiye'nin üst üste 5-6 yıl daha yüzde 6 oranında büyümesinin çok önemli olduğunu

vurguladı.
Đlk 500 firma açısından bakıldığında Kayseri'nin durağan bir dönemden geçtiğini açıklayan
Başkan Boydak, "Đlk 500 sıralamasında üst üste iki yıldır 14 Kayseri firması yer alıyor.
Temennimiz rakamın daha da artması ama öncelikli temennimiz üyelerimizin karlı bir
şekilde bilanço kapatmaları. 'Firma büyük olmuş, kar etmemiş, vergi ödeyememiş,
istihdam oluşturmamış', bu benim çok hoşuma giden bir durum değil. Üyelerimizin ilk
500' e giremeyip kar etmeleri istidama katkı sağlamaları bizim daha çok tercih ettiğimiz
bir durum. Başta Kayseri Şeker Fabrikamız olmak üzere bu 14 üyemizi kutluyorum" diye
konuştu.
Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini, yılsonunda yüzde 6 civarında bir büyüme
beklediklerini ifade eden Başkan Boydak, istihdamda olumlu gelişmeler olduğunu, temel
hedefin işsizlikte yüzde 10'un altına inmek olduğunu, bunu da başaracak kabiliyete sahip
olduklarını açıkladı.
Ekonomik anlamda gelecekten bir endişelerinin olmadığını ifade eden Başkan Boydak,
“Gelecekte Türkiye'yi daha iyi yerlerde göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Türkiye
artık bölgenin ekonomik olarak kesişme noktasına geldi. Buda bizin öngörülebilir bir ülke
olmamızın sonucu. Geçici kavgalar gürültüler olacaktır. Türkiye bunları atlatacak
kabiliyettedir. Her kesim kendi işini iyi yaparsa ülke daha hızlı kalkınacaktır” dedi.
Mali kuralda bir gecikme yaşanacağını, ancak 3-5 ay gecikmenin doğal olduğunu belirten
Başkan Boydak, 2010 yılı sonuna kadar mali kurala geçilmesi durumunda her hangi bir
sorun olmayacağını söyledi. Üyelerine konjonktürü iyi takip etmeleri konusunda
uyarılarda bulunan Başkan Boydak, firmaların değişimi iyi yakalamaları ve nesillere geçiş
yönetimini iyi yapmaları halinde atılım yapacaklarını yoksa bir takım sıkıntıların
yaşanabileceğini belirtti.
Başkan Boydak, Kayseri'deki istihdam durumlarının kendilerini tatmin etmediğini ancak
Türkiye ortalamasından daha iyi durumda olmalarının sevindirici olduğunu, Kayseri olarak
en azından 200 bin civarında bir istihdamı yakalamalarının önemli olduğunu söyledi.
Kayseri'nin eğitim konusunda çok başarılı olmadığını da ifade eden Başkan Boydak, orta
öğretim ve üniversite sınavlarında başarı oranının geçtiğimiz yıllara oranla düşük
olduğunu, orta ve uzun vadede bu konuya çözüm üretilmesinin önemine değindi.
Son olarak üyelerine önümüzdeki Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde
bulunan Başkan Boydak, referandum sürecinin de huzur içinde atlatılmasını ve sonucun
ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.
Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Dr. Mustafa Palancıoğlu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 60 bin
kilometre alan ile 26 ajans arasında en büyük yüz ölçüme sahip ajans olduğunu söyledi.
Kurumsallaşma aşamasını tamamladıklarını ve önümüzdeki günlerde yeni binalarına
taşınacaklarını açıklayan Dr. Palancıoğlu, ilk etapta bölgenin potansiyelini tespit ederek
ticaretten meslek edindirmeye kadar farklı alanlarda çalışmalar yapacaklarını açıkladı.
2010 yılı için 20 milyar TL bütçeye sahip olduklarını ve bunun yüzde 75'inin özel sektöre
yüzde 50 hibe şeklinde kullandıracaklarını açıklayan Dr. Palancıoğlu, KOBĐ'lere verecekleri
maksimum miktarın 450-500 bin TL civarında olacağını belitti.
Ayrıca 2011'in Kasım ayından itibaren faizsiz kredi desteğinde bulunacaklarını da
açıklayan Dr. Palancıoğlu, ajans olarak sadece ekonomik anlamda değil, eğitimden
turizme kadar birçok konuda bölgeye hizmet vereceklerini, bunun yanı sıra parası olan
yatırımcılara ücretsiz olarak yatırım fikirleri ve fizibilite raporları yapılmış projeler
sunacaklarını sözlerine ekledi.
Son olarak Halı-Keçe-Dar Dokuma-Ev Tekstili Sanayi meslek grubu adına Sema
Elmacıoğlu sektörle ilgili meclise bilgi verdi.
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Kayseri Şeker % 100 büyüdü

Đstanbul Sanayi Odası "Türkiye'nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırma sonuçları
açıkladı
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Đstanbul Sanayi Odası (ĐSO) tarafından her yıl hazırlanan "Türkiye'nin En Büyük 500
Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırma sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre ilk 500
Sanayi Kuruluşu listesinde Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri'nin ilk sırasında yer alırken,
listeye Kayseri'den 14 firma daha katıldı.
Türkiye'nin en büyük şeker fabrikası olan Kayseri Şeker Fabrikası, Genel sıralamada ise
Türkiye'nin 58. en büyük firması unvanını kazanarak, Türkiye'nin başarısından en çok
konuştuğu şirket oldu.
Geçtiğimiz yıl 114. sırada olan ve bu yıl yüzde 100'lük bir büyüme ile 58. sıraya yükselen
Kayseri Şeker Fabrikası, şu an Türkiye'nin en çok büyüme gösteren fabrikası konumuna
geldi.
2001 yılında göreve başlayan ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın tarihini adeta yeniden yazan
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ve başarılı ekibi, 2000 yılı ile 2009 yılı arasındaki
o muhteşem büyümeyi tekrar gözler önüne serdi. Türkiye'ye kattığı 500 milyon TL'yi
aşkın katma değer ile ülkenin en çok konuşulan şirketi haline gelen Kayseri Şeker
Fabrikası, inşaat alanında yapılacak yatırımlar ile ilgili hazırlık çalışmalarını
tamamlayarak, Kapasite Artırım Üniteleri ile Türkiye'de bir ilk olmaya hazırlanıyor. Günlük
16 bin ton Pancar işleme kapasitesi hedeflenerek başlatılan çalışmada son hazırlıklar
gözden geçirilirken, bu dev kapasite hacmine ulaşıldığında Kayseri Şeker Fabrikası,
Türkiye'nin en yüksek pancar işleme kapasitesine sahip şeker fabrikası olacak.
Ayrıca bir yıl içerisinde yapılan onlarca akılcı yatırım ile Türk ekonomisinin adeta üretim
üssü haline gelen Kayseri Şeker Fabrikası, kısa zaman içerisinde hayata geçirdiği, Panpet
Petrol ve Nakliye şirketi, Pandoğa-Seramis Sebze Serası, Đncesu Gebe Düve Üretim
Tesisi, Gaziantep Bisküvi-Çikolata ve yine Gaziantep Sentetik Ambalaj Fabrikaları ile
Türkiye'nin en çok yatırım yapan şirketi unvanını da kazanmış oldu.
Đstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"
araştırmasında yüzde yüzlük bir büyüme sergileyerek 114. sıradan 58. sıraya yükselen
Kayseri Şeker Fabrikası'nın başkanı Vedat Ali Özışık, 2001 yılında göreve geldikleri ilk
süreçte fabrikanın tüm rakamsal verilerini günümüz verileri ile karşılaştırdı. 2000 yılı ile
2009 yılları arasındaki büyümenin detaylarını açıklayan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, şirketin büyümesindeki en büyük göstergelerinden bir
tanesinin, şirket cirosundaki artış olduğunu kaydetti.
Özışık, Şirket cirosunu 2000 yılında 67 milyon 967 TL'den, 2009 yılında yüzde 541'lik bir
büyüme ile 680 milyon 751 bin TL'ye yükselttiklerin belirterek, 2001 yılından 2009 yılına
kadar yakalanan başarıyı grafikler ve rakamlar ile anlattı.
Özışık, tablolar ve rakamlar ile anlattığı bu artışın Kayseri Şeker Fabrikası'nın Türkiye'nin
En Büyük 58. Şirketi olmasındaki gerekçeyi açıkça gösterdiğini de ifade ederek, "Türkiye
artık bizimle daha büyük. Biz ürettikçe Anadolu insanı daha da kalkınıyor. Biz büyüdükçe
ülkemiz daha da büyüyor. Bugün eğer Türkiye için 500 milyon TL gibi bir büyük payı
yatırım olarak bu topraklara kazandırabildiysek, ne mutlu bize. Binlerce insanın istihdam

edildiği, bu onlarca başarı tüten bacanın ayakta durabilmesi için var gücümüzle
çalışacağız" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7623
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Sıcak bastırdı Kayserili parka koştu !
Sıcaktan bunalan insanlar soluğu parklarda alarak rahatlayıp dinlenmeyi tercih ediyor
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Kayseri, 41 dereceyle kavurucu sıcakları yaşarken, sıcaktan bunalan insanlar soluğu
parklarda alarak rahatlayıp dinlenmeyi tercih ediyor.
Kavurucu sıcaklıkların kendisini gösterdiği şu günlerde hava sıcaklığını ölçen dereceler
41'i gösteriyor. Evde bunalan vatandaşlar ile öğle molasını fırsat bilen çalışanlar, park ve
bahçelere akın ederek ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ediyor. Parktaki bazı gençler,
sınav sonrası tercih formlarını parklarda doldururken, sakin ve ferah bir ortamda tercihi
yapmanın daha faydalı olabileceğini düşündüklerini söyledi.
Kayseri'de bazı vatandaşlar, sıcaklıkların 5-6 derece birden artış göstermesini küresel
iklim değişikliklerinin göstergesi olarak nitelendirirken, bazı vatandaşlar ise Kayseri
çevresinde bulunan barajların etkisi olacağını savundu.
"SICAK HAVALAR KALP KRĐZĐNE SEBEP OLUYOR"
Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kemal Küçük, koroner arter hastalığına
bağlı gelişen ani kalp krizlerinin, oldukça sıcak günler yaşadığımız yaz aylarında sık
karşılaşılabilecek olması sebebiyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Küçük, "Yapılan
araştırmalara bakıldığında kalp krizlerinin en sık yaz aylarında görüldüğü belirlenmiştir.
Kalp krizlerinin en çok görüldüğü aylar ise Temmuz, Ağustos aylarıdır. Hipertansiyon,
şeker hastalığı, kanda kolesterol yüksekliği, sigara içimi, ailede kriz geçirme öyküsü gibi
risk faktörü olan insanların, özellikle önceden koroner arter hastalığı teşhisi konulmuş
olan kişilerin bu aylarda dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.
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AKP 12 Eylül'de tokat yiyecek
Emekli öğretmenler, MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz'ı makamında ziyaret ederek birlik ve
beraberlik mesajı verdi
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Emekli öğretmenler, MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz'ı makamında ziyaret ederek birlik
ve beraberlik mesajı verdi.
Öğretmenler, içine düşürülmek istenen kötü ve sıkıntılı günlerden, sağduyunun galip
çıkacağını, bu oyunu sergilemek isteyen zihniyetin 12 Eylül'de Türk Milleti'nden ağır bir
tokat yiyeceğini ileri sürerek, "Bizler her zaman ve her şartta ne görev olursa hazırız. Bu
bir milli meseledir, herkes elini taşın altına koymalıdır. Bizim gidecek başka vatanımız
yok. Türk'ün son bağımsız kalesi olan bu vatanda kıyamete kadar bütün
vatandaşlarımızla yaşayacağız" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, halkımızı
doğru bilgilerle aydınlatmaya devam edeceğiz. Ancak kendisini ülkücü olarak lanse
edenler, bir gün bile ceza evinde yatmayanlar çıkıp ülkücüler adına ahkam kesmeye
çalışıyorlar. Onlar ve onları kullananları dürüst olmaya davet ediyorum. Bu hareket ulvi
bir harekettir, Kendini bilmez gurupların bu harekete söz söyleme hakkı olamaz" şeklinde
konuştu.
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Hatalı çıkış kaza getirdi
Kayseri-Sivas karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen kazada,
aynı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
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Kayseri-Sivas karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen kazada, aynı otomobilde
bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay, Kayseri-Sivas Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Abdülkadir K.

yönetiminde ki 38 KK 889 plakalı otomobil, Bünyan ilçesinden Kayseri'ye seyir
halindeyken yan yoldan karşı şeride geçmek isteyen Hüseyin S. idaresindeki 38 LF 541
plakalı kamyona yandan çarptı.
Meydana gelen kazada, 38 KK 889 plakalı otomobil şoförü Abdülkadir K. ile araç
içerisinde bulunan Zade K. yaralandı.
Olay yerinde gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil sevisine kaldırılan
yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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Đmkansızlıklara rağmen zoru başardı
Drag Festivali'ne katılan 29 yaşındaki genç, Kayseri'ye birincilik kazandırdı
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Pist olmadığından trafiğe kapalı yollarda kendisini geliştirerek Drag Festivali'ne katılan 29
yaşındaki genç, Kayseri'ye birincilik kazandırdı.
Kayseri'de amatör ve profesyonel olarak motosiklet kullanan genci yaşlısı birçok üyesi
bulunan Kayseri Erciyes Motor Sporları Kulübü, Anadolu'da büyük başarılar kazanarak
adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Kulüp hakkında bilgi veren Başkan Abdüsselam Köse,
Kayseri'de motor sporları gönüllülerini bir araya toplamak ve beraber bir takım
faaliyetlerde bulunmak için böyle bir kulübü faaliyete geçirdiklerini söyledi.
Köse, kulübe dahil olmak için motosiklet sahibi olma zorunluluğu bulunmadığını
belirterek "Faaliyetlerimiz olarak, ilk başta bir kokteylimiz olacak daha sonra bir festival
yapmayı düşünüyoruz. Kulüp bünyesinde yarışmacı arkadaşlar yetiştirmek istiyoruz.
Şevki Sızırlıoğlu, bu bakımdan çok önemli. Kendisinin de yetiştireceği genç
arkadaşlarımızla beraber sayımız artarak devam edecek. Kayseri'de bu bir eksiklikti. 21.
yüzyılda en önemli gelişme sivil toplum kuruluşlarıdır. Biz de bir sivil toplum kuruluşuyuz.
Kulüp dayanışması olmadığı zaman insanlar parça parça oluyor. Biz Kayseri'de bunun
üzerine bir grup kurmak istedik" dedi.
Uluslararası sempozyum planladıklarını belirten Köse, şöyle konuştu: "Bunları zamanla
gerçekleştireceğiz. Ciddi bir açığımız var. Kayseri'de bir pist olmasından dolayı
arkadaşlarımız ihtiyaçlarını Kayseri trafiğinde değerlendiriyor. Biz pistle ciddi bir gelişme
göstereceğimize inanıyoruz. Çevre şehirlerden de çok ciddi katılım olabilir. Kayseri bu
bakımdan bir merkez haline gelebilir. Hem trafikteki sıkıntılardan kurtulmak için de çok
önemli. Trafik kazalarına neden olmamak amacıyla böyle bir ihtiyacımız var. Bunu
gerçekleştirmiş olan belediyeler var. Ödemiş ve Akhisar gibi belediyeler bu konuda önemli
yatırım yaptı. Hazır olan motor spor kulüpleriyle de iletişim halinde olacağız."
TRAFĐK POLĐSLERĐNDEN KAÇARAK ÇALIŞTIK
Motor sporcusu Şevki Sızırlıoğlu da, 13 yaşından beri motor tutkusu olduğunu,

küçüklükten bu yana kendisini trafiğe kapalı alanlarda geliştirdiğini söyledi. Đmkanlar
verildiği takdirde motor yarışları anlamında Kayseri'nin daha birçok başarılar elde
edeceğine inandığını anlatan Sızırlıoğlu, şöyle konuştu: "Trafik polislerinden adeta köşe
bucak kaçarak kendimi geliştirerek 'Drag Festivali'nde derece elde ettim. Kayseri'de
benim gibi kendisini geliştirmek isteyen, büyük becerilere sahip gençlerin desteklenmesi
gerekiyor."
DESTEK BEKLĐYORUZ
Sızırlıoğlu, amaçlarının trafikte değil pistte, daha profesyonel bir ekiple bu işin spor
bazında olduğunu halkımıza göstermek istediklerini söyledi.
Abdüsselam hoca ile birlikte bu konuda çalıştıklarını anlatan Sızırlıoğlu, sözlerine şöyle
devam etti: "Geçenlerde Ödemiş Belediyesi'nin yapmış olduğu Drag Festivali'nde birincilik
aldım. Daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Hedefim daha büyük
yarışmalara katılmak ve ülkemizin bayrağını orada dalgalandırmak. Kayseri'de en büyük
eksiğimiz bir pistimizin olmaması. Biz geceleri kaçamak yaparak çevre yolunda, trafiği
müsait alanlarda polislerden kaça kaça çalıştık, sonunda ödül aldık. Đmkanlarımız çok
kısıtlıydı ama başarılı olduk. Kayseri'de çok büyük iş adamlarımız var. Maddi değil manevi
destek sağlasınlar en azından. Biz bundan büyük bir onur ve gurur duyarız. Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'den bu konuda yardım bekliyoruz. Onun da drag
yarışmasına katılmasını isteriz."
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Birlik Mensucat'ta yangın
Kayseri'de bulunan Birlik Mensucat Fabrikası'nın 2009 yılında kapanan
ünitesinde yangın çıktı
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Kayseri'de bulunan Birlik Mensucat Fabrikası'nın 2009 yılında kapanan ünitesinde yangın
çıktı. Đtfaiye ekipleri, boş hangarda çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken, çıkış
sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, gece 03.00 sularında, Orta Sanayi Bölgesi Mensucat caddesi No:
7'de bulunan ve 2009 yılında imalatın durduğu boş hangarda bulunan elyaf ve sünger
atıkları bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Gece bekçileri tarafından olay fark edilip itfaiyeye
haber verildi. Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri, yangına
kısa sürede müdahale ederek söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ev sahibi hırsızla burun buruna geldi
Aynı binada girdiği iki daireden ziynet eşyaları ile 600 euro çalan hırsız, ev
sahibinin çığlık atması üzerine kaçtı
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Kayseri'de ziyaretten dönen ev sahibi, hırsız ile burun buruna geldi. Aynı binada girdiği iki
ayrı daireden ziynet eşyaları ile 600 euro çalan hırsız, ev sahibinin çığlık atması üzerine
kaçtı.
Alınan bilgiye göre olay, Gökkent Mahallesi 421. Sokak Çankaya Sitesi 6. kattaki
dairede yaşandı. Öğle saatlerinde alt komşusuna çay içmeye giden Gülendam Tokcan,
eşini aramak üzere tekrar eve geldi. Eve geldiği esnada kapının açık olduğunu görünce
şaşıran Tokcan, bir anda hırsızla burun buruna geldi. Ne yapacağını şaşıran evli ve bir
çocuk annesi kadın, çığlık atarak bina sakinlerini harekete geçirdi. Çığlık sesleri ile paniğe
kapılan usta hırsız, koşar adımlarla merdivenlerden kaçarak kayıplara karıştı.
Hırsızın Gülendam Tokcan'ın evine girmeden önce yan komşusu Emine Kocaslan'ın evine
de girdiği anlaşıldı. Hırsızın Emine Kocaaslan'ın evinden 5 bin TL değerinde altın, 2 bin
TL'ye yakın da parayı aldıkları öğrenildi. Hırsızla yüz yüze gelen Gülendam Tokcan'ın
evinden ise dolapta saklanmış 600 euronun çalındığı tespit edildi. Olayların ardından
çağrılan polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaparken, parmak izi alan Olay Yeri
Đnceleme ekiplerinin titiz çalışması dikkat çekti.
Kaçan zanlının 19-20'li yaşlarda olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
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Boğaz köprüsü buz pistine döndü
Devrilen makine yüklü kamyonunun yükünden sızan makine yağları, boğaz
köprüsünü buz pistine çevirdi
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Yanlış yükleme sonucunda ilk virajda devrilen makine yüklü kamyonunun yükünden sızan
makine yağları, boğaz köprüsünü buz pistine çevirdi. Polis geniş güvelik önlemi alırken
trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kayseri'de bulunan kamyon garajından sabaha karşı Konya iline gitmek üzere yola çıkan
Mehmet Acar (32) yönetimindeki 42 N 7871 plakalı kamyon, ilk kavşak dönüşünde
devrildi.
Sürücü Mehmet Acar, akşam saatlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden ocak, ütü
masası ve çelik kapı yapımında kullanılan yaklaşık 10 tonluk pres makinesi yükledi.
Kamyon garajında konaklayıp dinlenen Mehmet Acar, sabaha karşı Konya iline hareket
etmek üzere yola çıktı. Boğaz köprü mevkiine gelen Acar, burada ilk dönüşünde virajı
alamayarak direksiyon hakimiyeti kaybetti.
Yanlış yükleme sonucu ve bağlanmayan 10 tonluk pres makinesinin sola doğru
devrilmesiyle kamyonda yan yattı.
YOLLARDA MAKĐNE YAĞI
Pres makinesinden akan yağ, kavşak üzerinde caddeye sızarken sabaha karşı Kayseri
girişine gelen diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı
kazanın ardından Karayolları ekipleri yola kumlama yaparak olası bir kazayı da önledi.
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Kayserispor:5 Kazmasporting: 1
Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, Kazma Sporting Club
takımını 5-1 mağlup etti
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Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, Kazma Sporting Club takımını 5-1
mağlup etti.
Avusturya'da son hazırlık maçına çıkan Kayserispor, Kazma Sporting Club takımı ile
karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 4. dakikada Selim Teber, 6. dakikada Aleksander
Amislashvili, 40. dakikada penaltıdan Andre Moritz, 54. dakikada James Troisi, 64.
dakikada Cangele'nin golü ile 5 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekip, Kazma Sporting Club takımı karşısına şu ilk 11 takımı ile sahaya
çıktı:
"Gokhan Degirmenci, Hamza Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Kesimal, Aleksander
Amıslashvılı, Selim Teber, James Troısı, Abdullah Durak, Abdulkadir Özgen, Franco
Dario Cangele, Andre Moritz."
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Kayseri'de fuhuş operasyonu
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 2'si
kadın 8 kişi gözaltına alındı
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 8 kişi
gözaltına alındı. Çete elemanları ve müşterileri tarafından 'Kraliçe' lakabıyla tanınan
Gürcistan uyruklu çete liderinin 7 yıl önce sahte evlilik yapıp Türk vatandaşlığına geçtiği
ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hayat kadını
H.M.'yi yakaladı. Evli ve bir çocuk annesi olan H.M., Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde
kendisinin Mersin'deki bir kadın satıcısı tarafından zorla kaçırılıp batağa sürüklendiğini ve
liderliğini T.A.'nın yaptığı Kayseri'deki şebekeye 30 bin liraya satıldığını söyledi. H.M.'nin
ifadesi üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan teknik takip izni alan ekipler, 4 ay
süren bir çalışma başlattı. Telefon dinlemeleri ve fiziki takip sonucunda şebekenin
yapılanması deşifre edildi. Kraliçe lakabını kullanan T.A.'nın nikahsız eşi A.C.B. ile birlikte
çeteyi yönettikleri ve tuzaklarına düşürdükleri kadınlara tehditle fuhuş yaptıkları ortaya
çıktı.
H.M. ile birlikte zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 4 hayat kadınının ifadesine başvuran
polis, önceki gün sabah saatlerinde operasyonu başlattı. Eş zamanlı olarak 16 ayrı adrese
baskın düzenleyen ekipler, çetenin lideri olan T.A., nikahsız eşi A.C.B. ile birlikte Y.B.,
O.Ö., B.T., F.A., D.Ö. ve şebekenin kadın elemanı M.K.'yı gözaltına aldı. Zanlıların
evlerinde ve fuhuş yaptırmak için kiralanmış adreslerde yapılan aramalarda, 12 cep
telefonu, bir ruhsatsız tabanca, fuhuş yaptırılan kadınları
müşterilerine servis yapmak amacıyla kullanılan A.C.B. adına ruhsatlı bir taksi ile
ajandalar ele geçirildi. Yüzlerce isim, alacak-verecek kayıtları ile fuhuş yaptırdıkları
kadınların imzasını taşıyan boş senetler ele geçirildi. Ajandaları inceleyerek KayseriKapadokya arasındaki fuhuş trafiğini de ortaya çıkartan polis, listedeki isimleri tek tek
Ahlak Bürosu'na çağırarak ifadelerini aldı.
KADINLARIN ADET GÜNLERĐNĐN TAKVĐMĐNĐ TUTMUŞLAR
Savcılık kararıyla yapılan teknik takip sırasında kadınları tehdit etmeleri de dinlemeye
takılan çete elemanlarının, hangi kadının ne zaman müşteriye çıkabileceği, hangisinin
hasta olduğu gibi ayrıntıları da ajandaya işlediği anlaşıldı. Telefon kayıtlarında, "Senin
fuhuş yaptığını ailene söylerim, ölürsün" diye basit tehditlerle ikna edemedikleri
kadınlara, "Kızını ya da kız kardeşini de getirir seninle birlikte satarım, senin soyunu

kuruturum" sözlerle korkutup batakta tutan çete elemanları,
sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7632
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Đmama sövünce dayağı da yedi !
Kayseri'de alkollü şahıs, hakarette bulunduğu imamdan dayak yedi
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Kayseri'de alkollü şahıs, hakarette bulunduğu imamdan dayak yedi.
Alınan bilgiye göre olay, merkez Melikgazi ilçesi Atpazarı mevkiinde meydana geldi.
Alkollü olduğu öğrenilen Vahdettin K. (48), cami imamı Hacı Mehmet B.'nin yanına
giderek, kendisine dini bilgileri aktarması konusunda hakarette bulundu. Bu durumda dini
bilgilerin aktarılmasının uygun olmayacağını belirten imama karşı çıkan Vahdettin K.,
hakaretlerini artırarak sürdürdü. Bu duruma dayanamayan imam Hacı Mehmet B., alkollü
Vahdettin K.'yı darp ederek dudağını patlattı. Vahdettin K., Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde dudağına dikiş atılmasının ardından polis otosuna bindirilerek ifadesi
alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7633
Erişim Tarihi: 02.08.2010

Tüm Kayserililer tutuklanmalı !
KTO Başkanı Kilci eski Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali
Aydın'la ilgili kararı eleştirdi
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, Balyoz savcılarının
gözaltına alınmasını istediği 25 paşa arasında yer aldığı öne sürülen eski Kayseri
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın'la ilgili kararı eleştirdi.
Ticaret odasının meclis toplantısında, Tuğgeneral Ali Aydın hakkında tutuklama kararı
alındığını söyleyen KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, "Tutuklama kararı aldıkları generalden,
terörle mücadele konusunda yardım talep ettiler. Ali Aydın Kayseri'nin evladıdır. Onu
saygı ile anıyorum. Ali Aydın Paşa'yı Kayseri'nin tamamı tanır. Tam bir vatan evladıdır.
Her türlü darbelere karşı çıkan bir insandır. Kayseri'deki tüm insanlar onun dostudur.
Eğer Ali Aydın gibi bir insan için tutuklama kararı çıktıysa
Cumhurbaşkanı dahil tüm Kayserililer için tutuklama kararı çıkmalıdır" diye konuştu.
Referanduma sunulacak olan anayasa paketini de değerlendiren Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, 28 şubat sürecinde KTO olarak olumsuzluklara
tepki gösterdiklerinin altını çizerek, "AK Parti'nin kapatılması davasına, insanların dini
duygularının hedef alınmasına bu meclis aldığı kararlarla karşı çıkmıştır" dedi. Kendisinin,
anayasal kuruluşların ideolojik davrandığı yönünde ağır eleştirilerde bulunduğunu da
hatırlatan KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, "Başbakan'ın okuduğu bir şiirden dolayı
tutuklandığında da üzülmüştüm. Bunu yaranmak için söylemiyorum ama gerçekten
samimi bulduğum için üzülmüştüm. Ama bu yapılan bir tezgahtır ve doğru değildir. Bu
anayasa paketi bir intikam tezgahıdır" dedi.
Kilci, referandumda 'hayır' oyu kullanacağını bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7635
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