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Raylı sistemin 30 yıllık tarihi
1 Ağustos 2009 yılından beri Kayseri toplu taşımacılık sistemine hız, estetik ve konforu getiren raylı sistemin 30
yıllık tarihi kitap oldu
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1 Ağustos 2009 yılından beri Kayseri toplu taşımacılık sistemine hız, estetik ve konforu getiren raylı
sistemin 30 yıllık tarihi kitap oldu.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürü Uğur Yurt tarafından kaleme alınan
kitapta 1979 yılında dönemin Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu tarafından başlatılan ancak 2009
yılında Mehmet Özhaseki döneminde hizmete giren raylı sistemin 30 yıllık hikayesi anlatılıyor.
1979-2009 yılları arasında Niyazi Bahçecioğlu, Hüsamettin Çetinbulut, Şükrü Karatepe ve Mehmet
Özhaseki'nin belediye başkanlıklarında konuya ilişkin yapılan çalışmaların ayrıntılı olarak ele alındığı
kitapta ayrıca dönemin meclis ve encümen kararları ile gazete ve fotoğraf arşivlerinden görseller yer
alıyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin kültür yayını olarak çıkan toplam 72 sayfalık kitabın önsözünde
raylı sistem konusunda 30 yıllık geçmişin gözler önüne serildiğini belirten Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, raylı sistemin uzun ve zorlu bir sürecin ardından hizmete girdiğini ifade
ederek, "Kayseri'de raylı taşıma sistemi kurma hayali çok eski yıllara dayanıyor. 1979 yılında dönemin
belediye başkanı Niyazi Bahçecioğlu tarafından iyi niyetle başlatılan ancak aradan geçen 30 yılda
hayata geçirilemeyen raylı sistem, bugün artık Kayseri'de günlük hayatın bir parçası haline gelmiş
durumda ve tabiri caizse vızır vızır yolcu taşıyor. Benden önceki belediye başkanlarının kimisin uğraş
verdiği kimisinin hiç üzerinde durmadığı raylı sistemin şehrimize kazandırılması yolunda gerçekten çok
büyük emekler sarf ettik. Bazen siyaseten engellendik bazen bürokratik engellerle karşılaştık.
Karşımıza çıkartılan engelleri aşmak için her yolu denedik ve nihayetinde raylı sistemi şehrimizde
hayata geçirdik. Đşte bu elinizdeki kitap, yaşadığımız sıkıntıları, göğüslediğimiz eleştirileri ve takip
ettiğimiz yapım aşamasını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte 1979 yılından günümüze kadar geçen
zaman dilimine yolculuk yaptırarak hangi belediye başkanı döneminde neler yapıldığına ışık tutuyor ve
bu işi başarmanın çok da kolay olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor" şeklinde görüşlerini aktarıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10520
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Türkiye en çok tv izleyen 2. ülke
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Kayseri&#8217;de konferans verdi
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Kayseri’de verdiği
konferansta, televizyon kanallarının terör haberlerini yayınlarken ve başlık atarken çok dikkat etmesi
gerektiğini belirterek, “Medya terörün oksijeni gibidir” dedi.Melikşah Üniversitesi’nde “Basın ÖzgürlüğüEtik” konulu konferansı vermek için Kayseri’ye gelen RTÜK üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu,
medyanın toplum üzerindeki etkisi, gelişimleri, sansür, etik ve yayın politikası hakkında bilgi aktardı.
Hukuk Fakültesi’nde yapılan konferansa öğretim üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya,
Kayseri’de görev yapan gazeteciler ve öğrenciler katıldı.Fendoğlu konuşmasında, medyanın
gücünden bahsederek, internet basınında bilgi amaçlı kurulan Wikipedia internet ansiklopedisinin
bugün 297 dilde, 367 milyon takipçiye sahip olduğunu belirtti. Fendoğlu, sosyal paylaşım siteleri,
görüntülü konuşma, cep telefonundan televizyon izleme gibi teknoloji ürünlerinin de meydanın
dünyaya yön veren bir fonksiyon içinde olduğunu gösterdiğini kaydetti.
UNESCO’nun raporuna göre Türkiye’nin Amerika’dan sonra televizyonu en çok izleyen ikinci ülke
olduğunu söyleyen Fendoğlu, “Ortalama günde 5,5 saat televizyon izleniyor. Đlköğretim öğrencileri 1
yılda 900 saat okulda ders işliyorlar, bin 200 saat ise televizyon izliyor. 1 senede şiddet içeren bin 400
sahne görüyor. Đlköğretim öğrencilerinin karakterleri de bu yıllarda gerçekleşiyor. 8. Kattaki önü açık
balkondaki bir çocuk ne kadar tehlikeliyse televizyon başındaki çocuk da öyledir” dedi.
Televizyon kanallarının terör haberlerini verirken dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Fendoğlu, atılan
manşet ve başlıkların farklı sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Medya terörün oksijeni gibidir.
BBC’nin kuralına göre ceset, terörü güçlü göstermek, şehit ailelerinden canlı yayın yapılamayacağı
ilkeleri arasındadır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10521
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Atanamayan öğretmenler eylemde
Kayseri'de, ataması yapılmayan öğretmenler söz verilen 44 bin atamanın yapılması için 44 adet dilek balonu
uçurdu
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Kayseri'de, ataması yapılmayan öğretmenler söz verilen 44 bin atamanın yapılması için 44 adet dilek
balonu uçurdu.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ataması yapılmayan öğretmenler adına konuşan Đngilizce
öğretmeni Ayşegül Karaday, "Bildiğiniz üzere eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu
Ağustos ayında yani 2011 yılı sınavıyla 55 bin öğretmen atayacağının sözünü verdiler. Bizlerde bu
söze inanarak çalıştığımız işleri bıraktık. Dershanelere yöneldik çoğumuz dershaneye gitmek için
bütün parasını yatırdı. Kimimiz bankadan borç aldı ve sınavdan yüksek puanlar almamıza rağmen
verilen sözün tutulmaması nedeniyle 11 bin alım yüzünden hepimiz mağdur edildik" şeklinde konuştu.
44 bin öğretmen atama sözünün tutulması için mücadele ettiklerini belirten Karaday, "Hakkımız olan
44 bin öğretmen atamasının tutulması için 3 aydır mücadele veriyoruz. Bu yapılan haksızlığı herkese
duyurduk. Yeri geldi eylemlerimizle, yeri geldi meclis görüşmelerimizle, yeri geldi sosyal medya ve
basın kanalıyla ama hala somut bir adım atılmadı. Bu bekleyiş bizi çok yordu ve bizler artık biran önce
55 bin sözünün tamamlanmasını istiyor hakkımız olan 44 bini alarak 24 Kasım'ı okullarımızda
geçirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından atanamayan öğretmenler önce mizah gösterisinde bulundu. Daha sonra
öğretmenler 44 adet dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10522
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Avşar, 7 bin 500 TL'ye satıldı
Kurban pazarları hareketlenirken, ağırlığı 1 tonu geçen kurbanlıklardan Avşar, 7 bin 500 TL'ye satıldı
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Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarları hareketlenirken, ağırlığı 1 tonu geçen
kurbanlıklardan Avşar, 7 bin 500 TL'ye satıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kurulan kurban pazarı, bayramın
da yaklaşmasıyla hareketlenmeye başladı. Kurbanlıkların arasında en büyük ilgiyi ağırlığı 1 ton 250
kilo olan Avşar çekti. Galip Metin, 18 kurbanlığının en büyüğü olan 2 yaşındaki Avşar'ı pazar kurulur
kurulmaz sattığını söyledi. Metin, Avşar'ı 9 bin TL'ye satılığa çıkardığını ancak pazarlıkla 7 bin 500
TL'ye verdiğini belirtti.
Pazarda 1 ton 300 kiloluk kurbanları satışa çıkaran Soner Bozdoğan da 10 bin TL'den pazarlığa
başlayabileceklerini söyleyerek, "Şu ana kadar kurbanlıklar ilgi görüyor ancak fiyat vatandaşlara biraz
pahalı geliyor. Kurbanlıklar şimdilik alıcısını bekliyor. Satabilirsek satacağız yoksa kesime vereceğiz"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10523
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Kurbanımızı nerede, kaça kestireceğiz
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kurban kesim yerlerine yeni bir usul getirildiği açıklandı
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Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kurban kesim yerlerine yeni bir usul getirildiği açıklandı.
Yapılan düzenlemelere uymayanlara para cezası verileceği duyuruldu.Cadde, sokak, yaya kaldırımı,
park ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesiminin yasaklandığı bildirilen açıklamada, kurban
kesim yerlerinin kaymakamlıklarca belirleneceği belirtildi. Açıklamada şu uyarılar yapıldı:
“Đl merkezinde kurban kesim yerleri ve ücretleri aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, kurban derileri toplama
yetkisi 27.12.1999 tarih ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yardım Toplama esas ve usulleri
hakkındaki yönetmeliğin 15 maddesi gereği Türk Hava Kurumuna verilmiş olup, başka kişi, kurum,
kuruluş ve derneklerce deri toplanması yasaklanmıştır.Kurban kesimi ile ilgili düzenlemelere
uymayanlara Çevre Kanunun 8/1 ve 20 maddeleri gereğince para cezası uygulanacaktır.
Bayramın 1 günü öğleden sonra kurban etlerinde (renk, koku, şekil bozukluğu vs.) gibi anormallik
tespit eden vatandaşlarımız Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi Kocasinan adresindeki
Veterinerlik Fakültesinde ücretsiz etlerini tahlil ettirebileceklerdir.Bayram süresince Hayvan Sağlığı
Şube Müdürlüğünde nöbetçi Veteriner Hekim bulunduğundan, 240 97 71 nolu telefonundan,
Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Karakolunun 330 13 00 nolu telefonundan Veteriner yardımı
istenebilecektir.Kurban kestirecek vatandaşlar Kasaplar Odasının 231 07 51 nolu telefonundan istifade
edebileceklerdir.Kurbanını, kendi evinin müsait bahçesi ya da bağı olup ta kendisi kesmek isteyen
vatandaşlarımız, bu tür yerlerde kesebileceklerdir. Böyle bir yeri bulunmayan vatandaşlarımıza
yardımcı olunmak amacıyla;
MELĐKGAZĐ ĐLÇESĐ KURBAN KESĐM YERLERĐ:
Hürriyet Mahallesi, Keykubat Mahallesi, Belsin, Eskişehir Gecekondu önleme bölgesi Osmanlı,
Selçuklu, Danışmentgazi kapalı Pazaryerlerinde ve Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi tenis
kordu yanında, Gökkent Mahallesi Pazar Yeri, TOKĐ Pazar Yeri, Altınoluk Pazar Yeri, Yeniköy
Mahallesi Pazar Yeri, Đldem Kapalı Pazar Yeri, Hisarcık Mezbahanesi, Mimsin Pazar Yeri, Kıranardı
Mezbahanesi, Esenyurt Kapalı Pazar yerlerinde.
KOCASĐNAN ĐLÇESĐ KURBAN KESĐM YERLERĐ:
Mimarsinan Mahallesindeki Kapalı semt Pazaryeri, Fatih Mahallesindeki Kapalı semt Pazaryeri,
Ziyagökalp Mahallesindeki Kapalı semt Pazaryeri, Erciyesevler Mahallesi Kapalı Semt Pazar Yeri,
Yeni Mahalle Kapalı semt Pazaryeri, Gaziosman Mahallesi Pazaryeri, Argıncık Mahallesi Pazar Yeri,
Beyazşehir Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Yeşil Mahalle Açık Pazar Yeri, Erkilet M.Akif Ersoy Mahallesi
Kapalı Pazar yerinde, Turgutreis Mahallesi Açık Pazar Yeri;
Daha mükemmel şartlarda kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız için de Karpuzatan semtindeki
kombinalarda kurban kesimi gerçekleştirilecektir.
ĐL MERKEZĐNDE KURBAN KESĐM FĐATLARI:
KOMBĐNALARDA, KAPALI VE AÇIK YERLERDE;
Büyükbaş : 120.00 TL. (Yüzüp sekiz parçaya ayırma dahil)
Küçükbaş : 30.00 TL. (Yüzüp dört parçaya ayırma dahil)
Büyükbaş hayvan sadece baş kesimi: 40.00 TL.
Küçükbaş hayvan sadece baş kesimi: 20.00 TL.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10524
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Rüşvet polemiği yeniden başladı
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki arasında polemik
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:
- "BAŞBAKANDAN, O RÜŞVET DEFTERĐNĐN GEREĞĐNĐ YAPMASINI BEKLĐYORUZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir belediye ile ilgili rüşvet iddialarını hatırlatarak "O rüşvet
defterinin gereğini yapması Başbakandan bekliyoruz" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pembe Köşk'e girişi sırasında basın mensuplarının Başbakan Erdoğan'a
gönderdiği mektupla ile soruya "Sayın Erdoğan'ın bir yanıt vereceğini sanmıyorum. Mektubu biz onun
yanıt vermesi için değil bizim neler yaptığımızı kendisi bilsin diye gönderdik. Bizi suçlamasının,
kendisinin neler yapmasını gerektiğini bizi örnek alarak yerine getirsin, isteğim oydu zaten ne
bekliyorsunuz. Adım atmasında, kendi belediyeleri ile ilgili pek çok olay var. Elazığ ve Kayseri
Belediyelerini de daha
önce örnek vermiştim. Biz belediyelerle ilgili suçlamalarımızda karşılık hemen komisyon kurduk.
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yeni, sorumlu bir siyaset anlayışı ortaya koyduk.
Fakat buna rağmen Sayın Başbakan bizi suçladı. Biz neler yaptığımızı bilmeyebiliriz. Biz aktardık. Biz
şunları yaptık ama ben sana rüşvet defterini gönderdim. Sen hiç bir şey yapmadın. Kasaya kilitledin.
Böyle şey olur mu? O rüşvet defterinin gereğini yapmasını Başbakandan bekliyoruz" diye cevap verdi.
- BAŞKAN ÖZHASEKĐ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP
- KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANI MEHMET ÖZHASEKĐ:
- "MÜFLĐS TÜCCAR GĐBĐ"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak Kayseri'yi yeniden gündeme getirmesini, "Sayın
Kılıçdaroğlu sanırım malzemesiz kaldı. Müflis tüccarların zorda kalınca eski defterleri karıştırması gibi
gündemi değiştirmek için yine Kayseri olayını ortaya attı" şeklinde değerlendirdi.
CHP'nin ne zaman başı sıkışsa gündemi değiştirecek birşeyler ortaya attığını söyleyen Başkan
Özhaseki, kendi eliyle yargıya teslim ettikleri şahsa dayandırılarak karalama ve çamur atma
kampanyasını sürdürme gayretinde olduklarını ifade ederek, "Hacı Ali Hamurcu olayı ile ilgili olarak
şimdiye kadar ortaya atılan tüm iftiralara belgeleriyle cevap verdik. Gerek CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu gerekse de Kayseri Milletvekili Kulkuloğlu'nun yalana ve tezvirata dayalı iftiralarının
hepsini çürüttük. Bizim her
ispatladığımız yalanlarından sonra sanki hiçbirşey olmamış gibi başka bir yalana sarıldılar. Şöyleki, 'H.
Ali Hamurcu rüşvet çarkını itiraf etti' dediler, ihbar ve suç duyurusunda bulunanın belediye olduğunu
ortaya koyduk, 'Şüphelinin emniyetteki ifadesi saklandı' dediler yalan çıktı, 'Avukatın otel parasını
belediye ödedi' dediler yalan çıktı, '2 katlı binaya 9 katlı' dediler yalan çıktı, hasılı ne kadar iddia ortaya
attılarsa hepsi yalan ve iftira çıktı. Her iftirayı belgeleriyle çürüttük, iftiralarına
karşılık mahkeme kararları ile tekzipler yayınlattık. Tüm gelişmeler haklılığımızı ortaya koyarken
susanlar, kendi içine düştükleri sıkıntıların üstünü örtmek için yine yaygara yapmaya başladılar. CHP'li
belediyelerde yaşanan yolsuzluklar ve rüşvet iddiaları gazete manşetlerinde çarşaf çarşaf
yayınlanırken yüzü kızarmayanların durduk yere Kayseri'yi gündeme getirmeleri manidar olsa gerek.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Başbakana 'Neden haya edip ses vermiyorsun?' diye soruyor.
Biz de kendisine
diyoruz ki; namuslu adam iftira atmaz, yalan söylemez, başkalarının hukukuna en az kendisininki
kadar saygı gösterir ve değer verir. Biz tüm bilgi ve belgelerle atılan iftirayı, yürütülen yalan ve

karalama kampanyasını çürütmüşken siz neden özür dilemiyorsunuz da her seferinde Sayın
Başbakandan iki müfettiş göndermesini istiyorsunuz. Olay zaten yargıda ve süreç işliyor. Üstelik CHP
Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde Kayseri'deki adli makamlara yapılan
şov mahiyetindeki suç
duyurusunun eklerinde, bahsi geçen 'kağıt parçası' da teslim edilmiştir. Yani sizin 'Başbakana
gönderdim' dediğiniz o 'kağıt parçası' da dahil tüm bilgi ve belgeler adli makamların elindedir. Sanki
yeni bir gelişme varmış gibi bunu ısıtıp ısıtıp medyaya aktarmak, televizyon ve gazetelerde yer bulma
kaygısından başka bir anlam taşımamaktadır. Biz sabırla hukukun vereceği kararı gözlüyoruz. Bu
kampanyayı yürütenlerin gerçekler ortaya çıkınca ne yapacaklarını da merakla bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10525
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Erdoğan'a Kayseri'de rüşvet mektubu
Kayseri Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğini çok somut olarak ortaya koyan o defteri siz rafa kaldırın, kasaya kilitleyip
suçun üstünü örtün diye göndermedim
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a özek kuryeyle bir mektup gönderen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
mektubunda "Kayseri Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğini çok somut olarak ortaya koyan o defteri siz rafa
kaldırın, kasaya kilitleyip suçun üstünü örtün diye göndermedim" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a kurye ile
mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Başbakan" diyerek başladığı mektubunda, Erdoğan'ın 17
Ekim 2011'de Kızılcahamam'da konuşurken, "Đsim vermeyeceğim, biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden
söz ediyor. Biraz haya eden insan bütün Türkiye'nin duyduğu, kendi partisinin belediye başkanının
ifadesiyle, ses kasetlerini hep beraber dinledik. 'Yamyamları doyuramıyorum' diyen kendi belediye
başkanının itirafını da duyar da ses verir" dediğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:
"Haklısınız, yolsuzluk olunca insan gerçekten de haya eder, ses verir. Peki siz neden haya edip, ses
vermiyorsunuz? Hatırlar mısınız? Kayseri Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğini çok somut olarak ortaya
koyan defteri size göndermiştim. O defterde, kimden ne kadar rüşvet alındığı, rüşvetin kime verildiği,
nasıl paylaştırıldığı kuruşu kuruşuna kayıtlıydı. Siz ne yaptınız? 'Bunun altında imza yok' diyerek
sümen altı ettiniz. Ben o defteri siz rafa kaldırın, kasaya kilitleyip suçun üstünü örtün diye
göndermedim. Başbakan olduğunuzu hatırlayıp, ar ve haya edip sorumluluğunuzu yerine getirin diye
gönderdim. Ama siz, 'rüşvet defterinin altında imza yok' diye Kayseri Belediyesi'nde dönen
yolsuzlukların üzerini örttünüz. Defterdeki rüşvet akışıyla ilgili iddiaları incelemesi için bir müfettiş bile
görevlendirmediniz. Öte yandan, Elazığ belediyesi ile ilgili olarak namuslu, vicdanlı bir AKP'linin yaptığı
yolsuzluk ihbarını da sümen altı ettiniz. Yani, her iki olayda da hayalı davranmadınız. Üstelik CHP'yi
AKP zannederek çamur attınız. Şunu çok iyi biliniz ki CHP, AKP değildir. Biz nerede yolsuzluk,
hukuksuzluk, usulsüzlük varsa, kararlılıkla üzerine giden bir partiyiz. Siz CHP'ye çamur atmak için eski
defterleri karıştırırken, biz çoktan ses vermiş, tam 34 ay önce, CHP Genel Sekreteri'nin imzasıyla
23.12.2008 tarih ve 2008/4934 sayılı yazımızı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş, suç
duyurusunda bulunmuştuk. Bu da gösteriyor ki, CHP AKP değildir. Toz, kir, pislik kabul etmez. Hayalı
davranır. Sizin de hayalı davranarak, elinizdeki yolsuzluk bilgi ve belgeleriyle rüşvet defterini yargıya
teslim etmenizi öneriyorum. Bu arada, size örnek olması dileğiyle, CHP'nin Genel Sekreteri Sayın

Önder Sav'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu metnini de gönderiyorum.
Saygılarımla."
Kemal Kılıçdaroğlu, mektubun ekinde dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na gönderdiği suç duyurusu metnine de yer verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10527
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Kılıçdaroğlu'na Özhaseki cevabı
Başbakan Erdoğan yolsuzluk iddiaları ile ilgili kendisine mektup gönderen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na
yanıt verdi
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Elazığ belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili
kendisine mektup gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Müflis tüccar eski defterleri
karıştırırmış. Sen bu Kayseri melesinde çok kötü çaktın. Sen Kayseri'yi artık yargıya bırak da,
'yamyamları doyuramıyoruz' diyen kendi belediye başkanının ifadelerine bak. Başkan demekle,
başkan olunmuyor. Kongreden çıkmakla da lider olunmuyor" sözleriyle yanıt verdi.
Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kayseri ve Elazığ
belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili kendisine mektup gönderen CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir mektup gönderdiğini, öbür taraftan
da aynı mektubu basına verdiğini belirterek, "Sayın Başbakan diye başlayan 'saygılarımla' diye biten
bir mektup Ancak bu ifadenin arasında mektubun kalan bölümü maalesef bir ana muhalefet genel
başkanına yakışmayacak edep ve adap sınırlarını zorlayan bir üslupla kaleme alınmış. Konu ne?
Konu, Kayseri ile ilgili iddialar. Neymiş? Orayla ilgili niye bir müfettiş göndermemişim, inceleme
başlatmamışım" diye konuştu.
"Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış" diyen Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun malzemesiz
kaldıkça Kayseri ve Elazığ iddialarına sarıldığını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu TBMM Genel
Kurulu'nda bu iddiaları dile getirdiği anda belgesiyle, deliliyle iddiaların yalan olduğunu ortaya
koyduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"CHP Genel Başkanı'nın bir kez daha yanıltıldığı, aldatıldığını, sınıfta kaldığını, yani çaktığını hemen
oracıkta ispat ettim. Đddialarından dolayı özür dilemesi gereken CHP Genel Başkanı her sıkıştığı anda
Kayseri meselesine sarılıyor ama karşılıksız çekle namı maruf olan kişiyi de milletvekili yapmanın
gayretinden geri durmuyor ve onu sıkılmadan onu geri parlamentoya taşıyor. Karşılıksız çekleriyle
maruf. Böyle bilinir. Güya kendi partisi içindeki yolsuzlukları, usulsüzlükleri örtme gayreti içine
giriyor. Şimdi konuyla ilgili her şey zaten yargıda. Bana gönderdiğini iddia ettiği bir defter değil bir kağıt
parçası. O kağıt parçası da başka birçok bilgi ve belgeyle güya zaten yargıya teslim edilmiş durumda.
'Şüphelinin emniyetteki ifadesi saklandı' dediler yalan çıktı. 'Avukatın otel parasını belediye ödedi'
dediler yalan çıktı. Đki katlı binaya 'dokuz katlı' dediler yalan çıktı. Hasılı ne kadar iddia ortaya attılarsa
hepsi yalan ve iftira çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu, bak ben buradan açık açık
söylüyorum; sen bu Kayseri melesinde çok kötü çaktın. Sen Kayseri'yi artık yargıya bırak da
'yamyamları doyuramıyoruz' diyen kendi belediye başkanının ifadelerine bak."

Başbakan Erdoğan, böyle bir genel başkanın CHP'ye yakışıp yakışmadığının CHP'nin bileceği iş
olduğunu ifade ederek, ancak böyle bir ana muhalefet partisinin Türkiye'nin geldiği noktanın çok
gerisinde kaldığını kaydetti. Erdoğan, "Zorla güzellik olmuyor. Başkan demekle, başkan olunmuyor.
Kongreden çıkmakla da lider olunmuyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'na biraz daha teferruatlı bir mektupla cevap verdiğini ve bugün yarın kendisine
ulaşacağını belirten Erdoğan, "Tabii bununla da kalmayacak, yine o bunları devam ettirecek. Çünkü
sermaye yok" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10528
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Erciyesspor destek bekliyor
Büyükkeçeci: Đşadamlarımızdan, sanayicilerimizden, sivil toplum örgütlerinden başarıya giden yolda destek
istiyoruz
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Bank Asya 1. Lig'in zirvesindeki Kayseri Erciyessor'un
Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, "Đşadamlarımızdan, sanayicilerimizden, sivil toplum örgütlerinden
başarıya giden yolda destek istiyoruz" dedi.
Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, düzenlediği basın toplantısında, sezon başında
kurdukları genç ve yeni kadronun kısa sürede beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini
söyledi. Büyükkeçeci, "Mütevazi bir ekibiz. Kısa sürede uyum sorunun aşılması, birlikteliğin
sağlanması başarıyı da getirdi. Açıkcası bu kadar kısa bir sürede bunun gerçekleşmesi bizi de şaşırttı.
Fizik-kondüsyon olarak ilgin en iyilerinden biriyiz. Giresun ve Bolu zaferleri bunun en iyi göstergesi.
Đşimiz bundan sonra daha zor. Çok çalışıp bulunduğumuz yeri korumalıyız. Bolu galibiyeti bayram
öncesi camiamıza armağan oldu" dedi.
Ligin yenilgisiz tek takımı olmaları nedeniyle her takımın hedefi haline geldiklerini kaydeden
Büşükkeçeci, "Biz bunlara hazırlıklıyız ve çok çalışıp engelleri aşacağız. Bizim isteğimiz Kayseri
kamuoyunun da takıma sahip çıkıp destek olmasıdır. Sanayicilerimizden, işadamlarımızdan, sivil
toplum örgütlerinden destek istiyoruz. Primlerin ödenmesinden, maç başlarının ödenmesine yardımcı
olmalarını bekliyoruz. Sadece başkanın ve yönetimin altından kalkabileceği bir yük değil. Bir başarı var
ortada ve bunun sürmesi için kenetlenelim" diye konuştu.
Şadi Büyükkeçeci, "Bizim şuanda devre arasında takviye yapıp yapmayacağımız belli değil.
Şuandaki durumda da takviye konusu uzak ihtimal olarak görünüyor. Ama önümüzdeki günler ne
getirir, eksik olur mu, hocamızın bir talebi olur mu onuda zaman gösterecek ve gerekeni de yaparız.
Fakat öyle geçmişteki gibi 6-7 oyuncu almak gibi bir durum kesinlikle olmaz. En fazla bir ya da iki
oyuncu alırız. Ayrıca taraftarımızın tribünleri doldurmasını istiyoruz. Zaten stadın az bir seyirci
kapasitesi var. Tribüne gelenlerin de seyirci değil taraftar olmasını istiyoruz. Takıma sahip çıkılıp son
ana kadar destek olunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10529
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Amrabat Galatasaray'a mı gidiyor?
Kayserispor'un Faslı oyuncusu Amrabat: Elbette ki büyük kulüplerden gelecek tekliflere açığım
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Kayserispor’da gösterdiği başarı performansla bir anda büyük takımların dikkatini çeken, son
Galatasaray maçında da sahanın en iyilerinden bir tanesi olarak ön plana çıkan Nordin Amrabat,
transfer teklifleri, Türk futbolu ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
KULÜBÜMLE ANLAŞILIRSA TEKLĐFLERE AÇIĞIM; ŞAMPĐYONLAR LĐGĐ’NDE OYNAMAK BENĐ
HEYECANLANDIRIR
Radyospor’dan Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Amrabat, “Ben çok hırslıyım ve iyi yerlere
gelmek istiyorum. Elbette ki büyük kulüplerden gelecek tekliflere açığım. Şampiyonlar Ligi’nde
oynayan bir kulüpten gelecek teklif beni heyecanlandırır; ancak bana talip olan kulüpler, her şeyden
önce Kayserispor’la görüşmelidir. Kulübüme saygı duyuyorum. Kayserispor’da mutluyum. Teknik
direktör, taraftar ve yönetimin güvenini kazandım. Dolayısıyla bu konularda kulübün vereceği karar
belirleyici olur” dedi.
GALATASARAY’DAN TEKLĐF ALDI MI? SEZONSONUNDA SÜPRĐZ OLUR MU?
Fas asıllı Hollandalı futbolcu, “Geçen yaz Galatasaray’ın seninle ilgili bilgi aldığını öğrendik. Bir
transfer görüşmesi oldu mu?” şeklindeki soruya, “Benimle kontak kurulmadı. Temaslar ne şekilde oldu,
bilmiyorum. Ancak her şeyden önce kulüplerin transfer konusunda anlaşması gerekir; bu olursa ben
elbette tekliflere açığım. Şu anda Kayserispor’un başarısına odaklandım; ancak sezon sonunda ne
olur bilemeyiz. Futbolda her şey mümkündür” diye konuştu.
BÜYÜK KULÜPLERĐN ĐLGĐLENMESĐ NORMAL
Başarılı futbolcu, “Đyi futbol oynadığınız dönemlerde diğer kulüplerin sizinle ilgilenmesi normal. Ben
sahada en iyisini yapıyorum. Bu performansım beni nereye götürecek. Bunu hep birlikte göreceğiz”
dedi.
GALATASARAY ÇOK ĐYĐ BĐR TAKIM; KOMPAKT OYNUYORLAR
Galatasaray’ın maçının ikinci yarısında sonuç almayı hak ettiklerini düşündüğünü ifade eden Amrabat,
“Đyi oynadım, ama maçı kaybettik. Futbol takım oyunudur. Kazanmayı arzuluyorduk. Maçın ikinci
yarısında da iyiydik. Fakat Galatasaray çok iyi bir takım, çok kompakt oynuyorlar ve çok iyi bir teknik
direktörleri var” şeklinde konuştu.
HEDEF AVRUPA LĐGĐ’NE KALMAK
Kayserispor’da her hafta 90 dakika oynadığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren Faslı asıllı Hollandalı
futbolcu, “Avrupa Ligi’ne katılmak istiyoruz. Biliyorum zor olacak; ama elimizden gelenin en iyisini
yapacağız” dedi.
TÜRK LĐGĐ ÇOK ZOR
Türk Ligi’nin Arupa’daki pek çok ligden daha zor olduğunu belirten Amrabat, “Kesinlikle diğer Avrupa
Ligleri’nden zor. Sert oynanıyor ve fiziksel mücadele üst düzeyde” ifadelerini kullandı.
ALEX, SELÇUK ĐNAN VE QUARESMA’YI BEĞENĐYORUM
24 yaşında olduğunu ve çok tutkulu ve hırslı bir futbolcu olduğunu belirten Nordin Amrabat,,
Fenerbhçeli Alex, Emre, Galatasaraylı Selçuk Đnan ve Beşiktaşlı Quaresma’yı beğendiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10530
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Satmıyoruz!
Kayserispor'un başarılı oyuncusu Amrabat'ın transfer haberlerine ilişkin açıklama geldi
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Kayserispor'un başarılı oyuncusu Amrabat'ın transfer haberlerine ilişkin açıklama geldi.
Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Amrabat'ın satılacağına yönelik haberlerin
gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Bazı basın organlarında başta Noureddine Amrabat olmak üzere oyuncularımızın transfer haberleri
yapılmaktadır. Bilinmelidir ki; kulübümüz bu genç kadroyu 2-3 yıl içinde şampiyon olsun diye
kurmuştur. Bu nedenle hiçbir oyuncumuzu satmayacağımız gibi, kadromuzu sürekli takviye edeceğiz.
Taraftarlarımız ve futbol kamuoyunun bu asılsız haberlere inanmamasını dileriz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10531
Erişim Tarihi: 03.11.2011

Kurban Bayramınız mübarek olsun
Kayseri.Net.TR olarak mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize ve Đslam Alemine hayırlar
getirmesini dileriz
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Kayseri.Net.TR olarak mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, bayramın ülkemize ve Đslam Alemine
hayırlar getirmesini dileriz
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10534
Erişim Tarihi: 10.11.2011

Turgut Reis'te tosun kovalamacası
Kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan tosun ekipleri uğraştırdı
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Kayseri'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayı etkisiz hale getirmek için uyuşturucu iğne
kullanıldı. Đğne etkili olmadı. Kaçmaya devam eden boğa girdiği ahırda etkisiz hale getirildi.
Olay, Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Kesilmek üzereyken sahibinin
elinden kaçan boğa, yaklaşık 3 kilometre polis, itfaiye ekipleri, zabıta ve sahiplerini peşinden koşturttu.
Polis, tarlada kaçmaya devam eden boğayı otoyla takip etti.
Kenar mahalledeki yerleşim alanına kadar kaçan boğa, burada bir ahıra girdi. Ahırda yakalanarak iple
bağlanan boğanın kafasına torba geçirildi. Daha sonra kızgın boğa 5 kişi tarafından kurban edilmek
üzere kaçtığı yere geri götürüldü.
Editör:öNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10535
Erişim Tarihi: 10.11.2011

Acemi Kasaplar Acil'de
Kurban keserken kendini yaralayan onlarca kişi hastanelere akın etti
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Kayseri'de kurban keserken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca kişi, hastanelere akın etti.
Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da manzara değişmedi. Hastaneler kurban keserken
kendisini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kayseri'de Bayram namazının kılınmasının ardından
vatandaşlar, kurbanlarının başına gitti.

Kurban kesimi sırasında birçok talihsiz kaza yaşandı. Hayvanı yere yatırmak isterken kurbanlığın
altında kalanlar, bıçağı kaydırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca kişi Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yaralı kişilere sağlık çalışanları tarafından müdahale
edildi. Bıçak kesiği derin olanlar ile kırık ya da çıkığı olanlar hastanede gözetim altında tutulurken,
yarası hafif olanlar ise dikiş atılması ve pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10536
Erişim Tarihi: 10.11.2011

Somali'li öğrenciler kurban eti dağıttı
Kılıçaslan Lisesi'nde eğitim gören Somalili öğrenciler, ilk kez ailelerinden uzakta Kurban Bayramı geçirdi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:1
: 60
: 06 Kasım 2011 17:19

Kayseri Kılıçaslan Lisesi'nde eğitim gören 12 Somalili ve 3 Kongolu öğrenci, ilk kez memleketlerinden
ve ailelerinden uzakta Kurban Bayramı geçirdi. Öğrenciler, Bayram sabahı hep birlikte kahvaltı
yaptıktan sonra ihtiyaç sahibi ailelere bizzat kendi elleriyle et teslim etti ve bayramlaştı. Öğrenciler,
gezi sırasında kendilerine yakın ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.
Öğrencilerden 12'si eğitimlerini Özel Kılıçaslan Liseleri'nde sürdürüyor. Kurban Bayramı'nı ailelerinden
uzakta kutlayan Somalili gençler, sabahın erken saatlerinde kalkarak öğretmenleriyle birlikte kahvaltı
yaptı. Daha sonra dernek aracılıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evini ziyaret ederek bayramlaştılar.
Yanlarında götürdükleri kurban etini ise ailelere teslim ettiler. Somalili öğrenci Abbas Ali Muhammed,
şeffaf kap içerisindeki Eti kısa süre önce eşini kaybeden ve ihtiyaç sahibi olan Hürmet Karakuş'a verdi.
Hürmet Karakuş, kendisiyle bayramlaşan gençlere teşekkür ve dua etti. Öğrenciler, daha sonra 3
yaşındaki çocuğu ile birlikte yalnız yaşayan bir kadının bayramını kutlayıp yanlarında götürdükleri Eti
teslim etti.
Mahallede kurban kesimi yapan vatandaşlar da Somalili gençlere yakın ilgi gösterdi. Vatandaşlarla
bayramlaşan gençler, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektirdi. Abbas Ali Muhammed, eline aldığı bıçakla
kemikten et ayırmaya çalıştı. Kısa süre yardımcı olan Muhammed, et ayırmanın zor olduğunu söyledi.
Vatandaşlar, Somalili gençlere yemek için evlerine davet etti. Kılıçaslan Liseleri Okul Müdür
Yardımcısı Cumhur Çetin, okullarındaki Somalili gençlerle birlikte etkinlik düzenleyerek bayramı
kutladıklarını belirtti. Çetin, "Somalili gençler, Türkiye'deki Kurban Bayramı'nın nasıl geçtiğini ve neler
yapıldığını gördü." dedi.,
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10537
Erişim Tarihi: 10.11.2011

Trabzon'a bayram hediyesi
Kayserispor Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildi
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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı.
Karşılaşma Bordo-mavililerin 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.
STAT: Hüseyin Avni Aker
HAKEMLER: Halis Özkahya xx, Baki Tuncer Akkın xx, Cem Satman xx
TRABZONSPOR: Tolga Zengin xx, Celustka xxx, Giray Kaçar xxx, Glowacki xxx, Ferhat Öztorun x
(Adrian dk. 18 xx), Zokora xxx, Colman xxx (Aykut dk. 88 ?), Serkan Balcı xxx (Mustafa Yumlu dk.
90+1 ?), Alanzinho xxx, Halil Altıntop xxx, Burak Yılmaz xxx
YEDEKLER: Onur, Zeki, Henriquie, Pawel Brozek
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şenol Güneş
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Pekarik x, Eren x, Khizanishvili x, Hasan Ali xx, Cem Sultan x (Troisi
dk. 66 x), Santana x, Furkan x, Riveros x (Okay dk. 54 x), Amrabat x, Gökhan Ünal x (Ömer
Şişmanoğlu dk. 46 x)
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Đlhan, Abdullah, Sefa
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOLLER: Burak Yılmaz (dk. 28 ve 74) (Trabzonspor), Troisi (dk. 88) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Cem Sultan (Kayserispor), Celutska, Aykut (Trabzonspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10539
Erişim Tarihi: 10.11.2011

