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Babasına ait tabancayla intihar etti
Kayseri'de 14 yaşındaki bir çocuk, babasına ait tabancayla kendisini vurarak intihar etti.
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Kayseri'de 14 yaşındaki bir çocuk, babasına ait tabancayla kendisini vurarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen 14 yaşındaki Đ.G.,
henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı babasına ait tabancayla kendisini vurdu. Đ.G.
hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9093
Erişim Tarihi: 01.03.2011

Erbakan'ın büyük vedası !
Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için Hacı Bayram ve Fatih Camilerinde tören düzenlendi.
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Hafta sonu yaşamını yitiren eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için ilk
tören Ankara’da düzenlendi.
Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erbakan’ın naaşı uçakla Đstanbul’a
getirildi.
Uçak indiği sırada Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz ile damadı Mehmet Altınöz'ün, kendilerini
karşılayanlarla sarıldıkları sırada duygulandıkları görüldü.
Necmettin Erbakan’ın naaşı havaalanından konvoy eşliğinde Fatih Camii’ne getirildi.

Erbakan'ın naaşı, yoğun izdiham nedeniyle bir süre cenaze nakil aracında bekletildikten sonra gerekli
düzenin sağlanması üzerine araçtan çıkartılarak omuzlara alındı.
Eller üzerinde avluya alınan cenaze, daha sonra musalla taşına konuldu. Bu sırada sela verilirken,
kalabalığı uyaran bir görevli, salavat dışında slogan atılmamasını istedi.
Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz eşi Mehmet Altınöz'le, kızı Zeynep Erbakan Baykoç eşi Faruk
Baykoç'la, oğlu Fatih Erbakan da eşi Beyza Erbakan ile birlikte musalla taşına konulmasıyla birlikte
cenazenin başında beklemeye başladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Baykal, BDP Milletvekili Sırrı Sakık, HAS Parti Genel Başkanı Numan
Kurtulmuş, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Türkiye Partisi
Genel Başkanı Abdüllatif Şener, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Kürşat Tüzmen, Mehmet Ağar,
Hüsamettin Özkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Şişli Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii'ne geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 1. Ordu Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu ve bir grup asker de
cenaze törenine katıldı.
Bu arada cami avlusunda Türk Silahlı Kuvvetleri yazan çelenk dikkat çekti. TSK'nın çelenginin yanında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi yer aldı.
Erbakan'ın cenaze namazı, yoğun izdiham altında eski Diyanet Đşleri Başkanı Lütfü Doğan tarafından
kıldırıldı. Camii avlusuna sığmayan kalabalığın çevre binaların çatısına çıkarak cenaze namazına
katıldıkları görüldü.
Namazın ardından, Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan birer
konuşma yaptı.
Mehmet Görmez, konuşmasının sonunda, cami avlusundaki katılımcılardan üç kez helallik istedi.
Katılımcılar da üç kez ''Helal olsun'' dedi.
Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Tüm cemaatimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Đstanbul’umuzda Fatih Sultan Mehmet
hazretlerinin dizinin dibinde, Fatih Camii'mizin avlusunda hepimizin lideri, hepimizin hocası olan çok
müstesna bir şahsiyeti muhterem babamı ebedi hayatına uğurlamak için toplandık. Bizler ailesi olarak
şahidiz ki kendisi hem Türkiye’deki ve hem tüm dünyadaki Müslümanlara Đslam’ın sadece namaz
kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten ibaret olmadığını, Đslam'ın bunlarla birlikte asıl olarak Allah
yolunda cihad etmek olduğunu ve tüm insanlığın saadeti için çalışmak olduğunu öğretti.
Kendisi de son nefesine kadar canı ve malıyla mücadele etti. Buna şahitlik ediyoruz elhamdülillah.
Yine şahitlik ederiz ki kendisi hayatı boyunca yapacağı her işte, her adımda ahireti düşünerek hareket
etti. Ben bu işi yaparsam bu işin ahirette karşılığı ne olur diye düşünerek hareket etti.
Kendisi kendisine haksızlık edenlere de kötü düşünenlere de karşı hep iyi düşündü. Onların da iyi
olması için uğraştı.
Bizler kendisinden razıyız Cenab-ı Allah da dileriz ondan razı olur.
Allah hepinizden razı olsun"
Necmettin Erbakan'ın eller üzerinde taşınan naaşına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı
Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da omuz verdi.
Erbakan'ın cenazesi ellerde taşınarak Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait
cenaze nakil aracına konuldu. Erbakan'ın cenazesi kortej eşliğinde Fevzipaşa Caddesi, Akdeniz
Caddesi, Vatan Caddesi ve Anıt Mezar'ı takiben Merkez Efendi Mezarlığı'na götürülüyor.
'MÜCAHĐT ERBAKAN'
Cami çevresinde ''Seni asla unutmayacağız Mücahit Erbakan'', ''O savunan adam Mücahit Erbakan'',
''Her zaman kalbimizde yaşayacaksın'' yazılı ve üzerinde Erbakan'ın fotoğraflarının bulunduğu atkıların
satışına başlandığı, katılımcıların da bu atkılar ile başlarına yeşil renkli tevhit bandajı taktığı görüldü.
Yol boyunca Türk Kızılayı tarafından rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım etmek üzere sağlık çadırı
kurulduğu ve yine Türk Kızılayının oluşturduğu masalarda su ve lokum ikram edildiği gözlendi.
Fatih Camisi'nde cenaze namazı için bazı düzenlemeler yapıldı. Basın mensupları için cami avlusunun
musalla taşını gören bölümüne platform kuruldu.

Fatih Camii’nde kapının daralmış kısmı tören için genişletildi ve kapı eski haline getirildi. Protokolün
rahatlıkla cenaze namazlarını kılabilecekleri, üstü örtülü bir mekan yapıldı.
Cemaatin bir kısmı, Feyzi Paşa'da, Malta Çarşısı'nda, Darüşşafaka ve Haliç Caddesi'nde namaz
kılabilecek. Bu bölgelere de cenaze namazını naklen aktaracak ekranlar yerleştirildi.
Fatih Belediyesi temizlik ekipleri, cami avlusunu önce gül suyu ile yıkadı, daha sonra da temizlendi.
EŞĐ NERMĐN ERBAKAN'IN YANINA GÖMÜLECEK
Erbakan için Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığı'nda başlatılan mezar kazma işlemi tamamlandı.
Erbakan'ın Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığındaki mezarı,
partililer tarafından sırayla kazıldı.
Erbakan için 2005 yılında vefat eden eşi Nermin Erbakan'ın yanında mezar kazıldı. Kazma işleminin
tamamlanmasının ardından Saadet Partisi Gençlik Kolları üyelerinden oluşan bir grup, mezar
çevresinde halka oluşturarak, salavat getirip Yasin-i Şerif okumaya başladı.
Aile kabristanlığında, Necmettin Erbakan'ın babası Sabri ile annesi Kamer Erbakan'ın da mezarları
bulunuyor.
Bu arada çok sayıda polis, mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Đstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından mezarlık karşısında sağlık çadırı oluşturuldu.
Mezarlıkta, basın mensuplarının rahat görüntü alması amacıyla bir de platform hazırlanmaya başlandı.
Mezarlığın karşısındaki surlara da Erbakan'ın büyük boy bir fotoğrafı asıldı.
Öte yandan, Đstanbul'daki tüm camilerde Erbakan'ın vefatı dolayısıyla sela verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9095
Erişim Tarihi: 01.03.2011

Kayseri'ye + 2 milletvekili !
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illere göre milletvekili dağılımını yeniden belirledi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illere göre milletvekili dağılımını yeniden belirledi.
Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin
çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından
itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek ilan edileceği hükmü gereğince illere göre milletvekili sayısı
dağılımını yeniden belirledi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 nüfus sayım sonuçlarına göre
yapılan tespitle hangi ilin ne kadar milletvekili çıkaracağı da belli oldu. YSK'nın açıkladığı illere göre
milletvekili dağılımı 12 Haziran 2011'de yapılacak seçimlerde uygulanacak.
YSK tarafından yapılan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni listeye göre 28 ilin milletvekili
sayısı düşerken, 14 ilin milletvekili sayısında ise artış yaşandı. 39 ilin milletvekili sayısı ise değişmedi.
Anayasa Mahkemesi'nin, her ilin en az 2 milletvekili çıkarması yönündeki yasa değişikliğini iptalinin

ardından hangi illerin tek milletvekili çıkaracağı merak konusu olmuştu. YSK'nın yayımladığı listeye
göre 12 Haziran seçimlerinde 1 milletvekili çıkaracak tek il Bayburt olacak.
YSK'nın belirlediği illere göre milletvekili dağılımına göre Afyon'un milletvekili sayısı 7'den 5'e
düşerken, Ağrı'nın 5'ten 4'e, Aksaray'ın 4'ten 3'e, Aydın'ın 8'den 7'ye, Bayburt'un 2'den 1'e, Bitlis'in
4'ten 3'e, Çankırı'nın 3'ten 2'ye, Çorum'un 5'ten 4'e, Edirne'nin 4'ten 3'e, Erzincan'ın 3'ten 2'ye,
Erzurum'un 7'den 6'ya, Giresun'un 5'ten 4'e, Isparta'nın 5'ten 4'e, Kastamonu'nun 4'ten 3'e,
Karabük'ün 3'ten 2'ye, Karaman'ın 3'ten 2'ye, Kırıkkale'nin 4'ten 3'e, Kırşehir'in 3'ten 2'ye, Konya'nın
16'dan 14'e, Kütahya'nın 6'dan 5'e, Malatya'nın 7'den 6'ya, Mersin'in 12'den 11'e, Ordu'nun 7'den 6'ya,
Sinop'un 3'ten 2'ye, Sivas'ın 6'dan 5'e, Tokat'ın 7'den 5'e, Trabzon'un 8'den 6'ya, Yozgat'ın 6'dan 4'e
iniyor.
YSK, milletvekili sayısı artacak illeri de belirledi. Buna göre Ankara'nın milletvekili sayısı 29'dan 31'e,
Antalya'nın 13'ten 14'e, Bursa'nın 16'dan 18'e, Diyarbakır'ın 10'dan 11'e, Gaziantep'in 10'dan 12'ye,
Đstanbul'un 69'dan 85'e, Đzmir'in 24'ten 26'ya, Kayseri'nin 7'den 9'a, Kocaeli'nin 9'dan 11'e,
Sakarya'nın 6'dan 7'ye, Tekirdağ'ın 5'ten 6'ya, Şanlıurfa'nın 11'den 12'ye, Şırnak'ın 3'ten 4'e, Van'ın
ise 7'den 8'e yükselecek.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9096
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Parkta bıçaklı kavga !
Mimar Sinan Parkında çıkan tartışmada M. P. (19) karnından bıçaklanarak yaralandı.
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Kayseri'de gençler arasında çıkan tartışmada 1 kişi
yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Parkında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada M. P.
(19) karnından bıçaklanarak yaralandı.
Đddiaya göre daha önce dershanede tartışan M. P. ve M.Đ.'nin Mimar Sinan Parkında tekrar tartıştıkları
öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında M.P.'nin karnından bıçaklanarak yaralandığı
bildirildi. M.P. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. M.P.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, M.Đ.'nin gözaltına alındığını, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9097
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Đtfaiyeciler yanmasın diye..!
Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları arasında gerçekleştirilen Proje Tabanlı Beceri Yarışması'nda 'Đtfaiye Tank'
projesi büyük ilgi gördü.
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Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları arasında gerçekleştirilen Proje Tabanlı Beceri Yarışması'nda 'Đtfaiye
Tank' projesi büyük ilgi gördü.
28 Şubat-4 Mart 2011 tarihleri arasında yapılan Proje Tabanlı Beceri Yarışması'na katılan projeler
Merkez teknik ve endüstri Meslek Lisesi'nde sergilenmeye başlandı.
Sergilenen projeler arasında, 'Đtfaiye Tank' projesi büyük dikkat çekti. Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi
öğrencilerinden Yılmaz Çıklabaş ve Yunus Kaya tarafından yapılan projede, uzaktan kumandalı,
wireles görüntü aktaran, LPG ve doğalgazı algılayan sensörlü yangın söndürme robotu, ziyaretçilerin
büyük ilgisini çekti. 'Đtfaiye Tank' adı verilen projeyi ortaya koyan Yılmaz Çıklabaş, “Benim bir akrabam
itfaiyeciydi. Çıkan bir yangında yaralandı ve vücudunun büyük bir bölümü yandı. Ben de bu tür bir
olayın tekrar yaşanmaması ve itfaiyecilerin bu tehlikeli durumlarda daha rahat çalışabilmelerini
sağlayacak proje üretmek istedim. Ortaya bu proje çıktı” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9098
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Hafız intihara kalkıştı !
Bünyan'da Kur'an kursundaki hafızlık sınavı başarısız geçen 1 kişi, ilaç içerek intihara kalkıştı.
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Kayseri'de Kur'an kursundaki hafızlık sınavı başarısız geçen 1 kişi, ilaç içerek intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Güllüce Kasabası'nda, A.Ş., Kur'an kursundaki hafızlık sınavında
başarılı olamaması nedeniyle girdiği bunalım sonucu evdeki ilaçları içerek intihara kalkıştı.
Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan A.Ş.'nin midesi yıkandığı, hayati tehlikeyi
atlattığı öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9099
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Kalp çarpıntısı olanlar dikkat !
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Altan Koç: Kalpte çarpındı çok sık oluyorsa büyük bir sorun var demektir.
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Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Altan Koç, “Kalpte çarpındı çok sık oluyorsa büyük bir
sorun var demektir” dedi.
Kalpteki sıkıntının, genellikle göğüste dolgunluk, düzensiz kalp ritmi ve tekleme olarak ortaya çıktığına
dikkat çeken Uzman Dr. Altan Koç, “Çarpıntınız çok sık tekrarlıyorsa, beraberinde baş dönmesi,
halsizlik, göğüs ağrısı da yaşıyorsanız kaynağının kalbinizdeki bir sorun olması ihtimali büyüktür” diye
konuştu.
Dr. Koç, çarpıntının yaşanması halinde hastaya EKG kaydı yapılacak bir monitörün takılabileceğini ve
Efor testi yapılarak da kalp damarlarının kontrol edilebileceğini belirtti. Dr. Koç, çarpıntı sorunu ile
karşılaşıldığında panik yapılmaması gerektiğini rahat bir yere oturarak derin nefes almanın hastayı
rahatlatacağını bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9100
Erişim Tarihi: 03.03.2011

MÜSĐAD'dan Başsağlığı...
MÜSĐAD Kayseri şubesi,Necmettin ERBAKAN'ın vefatından dolayı bir başsağlığı mesajı yayınladı.
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ĐSLAM DÜNYASI ÖNEMLĐ BĐR DEĞERĐNĐ KAYBETMĐŞTĐR
Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü,
Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlarından ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın
vefatından duydukları büyük üzüntüyü yazılı bir bülten ile açıkladı.
Başkan Ruhlukürkçü, “Necmettin Erbakan’ın vefatı MÜSĐAD camiasında büyük üzüntü ile
karşılanmıştır” dedi.
Erbakan’ın Türk siyasetine ve ekonomisine büyük katkılar sağlamış duayen isimlerinden biri olduğunu
söyleyen Ruhlukürkçü açıklamasına şöyle devam etti:
Türk siyaseti ve Đslam dünyası çok önemli bir değerini kaybetmiştir. Prof. Dr. Necmettin Erbakan,
ülkede milli değerlerin ve ağır sanayinin tesisi anlamında inandığı değerleri ve davasını hayatının son
anına kadar savunarak Türk siyaseti için bir örnek teşkil etmiştir.
Erbakan, ülkemize son derece önemli katkılar sağlamış, Đslam ülkeleri arasında ticaretin gelişmesi
adına ciddi adımlar atılmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda hizmetleri tüm Đslam dünyasında
takdirle karşılanmış, örnek alınmıştır.
Mümtaz kişiliği, önemli projeleri, hem ülkesine, hem milletine, hem de islam alemine hizmet aşkıyla
hatırlanacak olan Sayın Erbakan Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz.
Başta ailesi olmak üzere tüm Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9101
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Ergünle anlaşamadılar !
Kayseri Erciyesspor yönetiminin Kayseri'ye gelen Ergün Penbe ile yaptığı görüşmede anlaşamadığı öğrenildi.
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Kayseri Erciyesspor yönetiminin Kayseri'ye gelen Ergün
Penbe ile yaptığı görüşmede anlaşamadığı öğrenildi.
Levent Devrim'im istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını sürdüren Kayseri
Erciyesspor yönetimi, Kayseri'ye davet ettiği Ergün Penbe ile yaptığı görüşmelerde anlaşma
sağlanmadığı bildirildi.
Yönetim, Hakan Kutlu ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9102
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Kilci'den adaylık sinyali !
KTO Başkanı H.Ali Kilci, milletvekilliği adaylığı ile ilgili soruları, polemik konusu olmaması için yanıtlamadığını
söyledi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, milletvekilliği adaylığı ile ilgili
soruları, polemik konusu olmaması için yanıtlamadığını söyledi.
Kayseri Ticaret Odası'nın meclis toplantısında konuşan Başkan Hasan Ali Kilci, milletvekili adaylığı
konusunda kendisine hemen hemen her kesimden soru sorulduğunu söyledi. Bu tür soruları polemik
konusu olmaması için yanıtlamadığını bildiren Başkan Hasan Ali Kilci, “Bizim oda üyemiz olan bir çok
kişi milletvekili adayı olacak. Kayseri Ticaret Odası üyeleri her şeyin en iyisine layıktır. Şimdi
konuştuklarımız ileride sıkıntı doğurmasın diye konuşurken düşünüyoruz” dedi.
ĐSTĐFA EDENLERĐN GERĐ DÖNÜŞÜ YOK
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, milletvekilliği için aday olacakların üyelikten
istifa etmeleri gerektiğini bildirdi. Seçim tarihinin 12 Haziran olarak kesinleşmediğinin altını çizen
Adıyaman, “8 Nisan 2010 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında, istifa edenlerin geri dönüşü olmuyor.
Seçim tarihi netleştikten sonra milletvekilliği için üyelikten istifa eden arkadaşlarımızın geri dönüşü
olmayacak. Bu konuda aday olmak isteyen arkadaşlarımızı bilgilendirmek istedim” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9103
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Şota'nın gözü yükseklerde !
Şota, istikrarlı gidişatı sürdürme adına Manisa maçından galip ayrılmayı amaçladıklarını söyledi.
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Gösterdiği başarılı futboluyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve camia tarafından takdirle karşılanan
Kayserispor, eksik oyunculara karşı sergilediği istikrarlı oyunu sezon sonuna kadar sürdürmeyi
amaçlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının ilk maçında kendi sahasında Manisaspor'u ağırlayacak olan sarıkırmızılılar, hazırlıklara başladı. Kulüp tesislerinde çalışmalarına başlayan Sarı-kırmızılıların oldukça
neşeli olduğu gözlendi.
Kayserispor, kondisyon çalışmalarının ardından dar alanda tek kale maç yaparak çalışmalarını
sürdürdü. Arjantinli orta saha oyuncusu Santana ise takımdan ayrı çalıştı.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladza, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor
maçını değerlendirerek, "Trabzon'a geldiğimizde bir grup belirli taraftarın olumsuz tezahüratları ile
karşılaştık. Bu insanlar belirli insanlardır. Bunu tüm Trabzonsporlulara mal etmek uygun olmaz.
Karşılaşma öncesi çarşıda 20 dakika boyunca gezdik. Trabzon halkı çok sevecen ve sıcak yaklaştı"
dedi.
Karşılaşmada mağlup duruma düşmelerine rağmen geri dönmeyi başardıklarını ifade eden Şota, "Çok
zevkli bir maç oldu. Trabzon'a giderken karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Çok basit bir gol yedik
ancak takımım karakterini göstererek öne geçtik. Yine son dakikalarda talihsiz bir golün ardından iki
takımda 1 puana razı oldu" diye konuştu.
Manisaspor hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Şota, istikrarlı gidişatı sürdürme adına bu maçtan galip
ayrılmayı amaçladıklarını da kaydetti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9104
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120 Liranın altındaki cezalar siliniyor !
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök'tan torba yasa açıklaması.
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katıldı. Özkök,
burada yaptığı konuşmasında, Yeni Torba Kanunu’nda vergi alacaklarına af getirilmediğini söyledi.
Yeni çıkarılan Torba Kanunu’nda vergi ve SGK gelirlerinin kendilerini ilgilendirdiğini ifade eden Özkök,
vatandaşlar arasında yanlış anlaşılmaların olduğunu söyledi. Kesinleşmiş vergi alacaklarında af
bulunmadığını bildiren Özkök, “Sadece ceza ve faizlerde af söz konusudur” diye konuştu.
Vergilerin ödemesinde taksitlendirmenin yapılacağını ve bunun için Nisan ayının sonuna kadar
başvuru süresi bulunduğunu duyuran Özkök, “Vergiler, iki ayda bir tahsil edilecek. Bu konuda da

mükelleflere bir kolaylık sağlanmış olacak. Vergi konusunda dava aşamasında olanlarda aynı yasadan
faydalanabilecekler. Yasa ile birlikte sadece rakamlar güncelleniyor ancak faizler ve cezalar siliniyor”
dedi.
Vergi Dairesi olarak gereken tüm kolaylıkların sağlanacağının altını çizen Özkök, “Mükelleflerimizi
Vergi Dairelerine bekliyoruz. Gereken her türlü kolaylığı göstereceğiz” ifadesinde bulundu.
Yasa ile birlikte 120 TL’nin altındaki para cezalarının da otomatik olarak silineceğini duyuran Özkök,
“Yasada, vergi adaleti açısından, vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflere 5 puanlık bir düzenleme
yapılacak. Torba Yasa’dan gelecek olan para, bütçeye olumlu olarak yansıyacak. Durumu iyi olan
mükellefler daha iyi duruma ilerleyecek.
Sahte fatura düzenleyenlere ise kesinlikle af yok. Ancak bundan haberi olmayan mükellefler için bir
yaptırım söz konusu değil.
Bu yasa ile birlikte, devlet ve millet ortak noktada buluşturulacak. Biz Vergi Dairesi olarak sorunlu
kurum olmak istemiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9105
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Sadri Şener art niyetli !
Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu TGRT Haber'e Trabzonspro yöneticilerinin açıklamalarını değerlendirdi.
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Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, "Trabzonspor'dan 1 puan almak bizi tatmin etmedi" dedi.
TGRT Haber'de Futbol Gecesi'ne katılan Miraboğlu, Sadri Şener'i art niyetli olmakla suçladı.
"MEHMET EREN'ĐN POZĐSYONUNU TARTIŞMAM BĐLE. BURAK'IN MÜCADELESĐNDE ĐSE
PENALTI YOKTU"
Bordo-Mavililer karşısında rakiplerinin 1 puanı kurtarmadığını, kendi kendilerine 2 puan kaçırdıklarını
savunan Miraboğlu, "Alınan 1 puan, Kayserispor'u tatmin etmiyor. Mehmet Eren'in pozisyonu
tartışmaya açılmayacak kadar net bir penaltıydı. Konuşmanın manası yok. Trabzonspor lehine
çalınmayan Hamza-Burak arasında kora kor mücadele vardı. Herkes hakemlere saygı duymak
zorunda" dedi.

"SADRĐ ŞENER ART NĐYETLĐ* HERKES KENDĐ ĐŞĐNE BAKSIN"
Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında Volkan Babacan'ın, Trabzonspor-Kayserispor maçında da
Souleymanou'nun tartışıldığının hatırlatılması üzerine Miraboğlu, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e
hiddetle şu cevabı verdi:
"Herkes kendi kulübü ile ilgilensin. Kendi futbolcularını eleştirsin. Ya da övsün. Başkaları ile uğraşmak
kimseye bir şey kazandırmaz. Bunun iması kabul edilemez. Đnsanları zan altında bırakamazlar. Öküz
altında buzağı arıyorlar. Çok yakışıksız şeyler oluyor. Böyle talihsiz ifadelere lüzum yok. Bu tür
olaylara tevessül etmek bizim kulübümüzle bağdaşmaz. Bunu düşünebilmesi için insanın art niyetli
olması lazım."
"KAYSERĐSPOR, BURSASPOR'UN YAPTIĞI ĐHTĐLALĐ YAPACAK"
Kayserispor'u iddiası olan büyük bir takım olarak tasvir eden Miraboğlu, "Biz geleceğe umutla bakan,
iddiası olan büyük bir takımız. Bu yolda mücadelemizi veriyoruz. Bir iki sene içinde Kayserispor da
Bursaspor'un başardığı ihtilali tekrarlayacak. Biz sezon başından beri hiç tam kadro ile oynayamadık.
Eksik kalmasak, sakatlıklar olmasa her şey bugün daha farklı olurdu. Misal Trabzonspor maçında ilk
11'de doğrudan oynayacak 5 futbolcumuz yoktu. Bunlar mazeret değil. Ama tam olsaydık,
sonuçlarımız da farklı olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9106
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Kiracısını pompalı tüfekle vurdu !
Talas'ta ev sahibi, kiracısı olan üniversite öğrencisini pompalı tüfekle vurdu.
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Kayseri'de, ev sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışma kanlı noktalandı. Ev sahibi, kiracısı olan
üniversite öğrencisini pompalı tüfekle vurdu.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda ev sahibi A.B (58) ile kiracısı
üniversite öğrencisi A.A. (25) arasında kira meselesi yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Yaklaşık 5
aylık kira ve bina aidatını vermediği iddia edilen A.A. ile tartışan ev sahibi A.B.'nin otomobilinin
bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. A.B.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar A.A.'nın yüzüne,
boynuna ve karnına isabet etti. Ev sahibi A.B. olay yerinden otomobili ile kaçarken, ağır yaralanan A.A.
komşuları tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın görgü tanıkları, “A.B. ile A.A. kira meselesi yüzünden tartışıyordu. A.B. otomobilinin arkasından
çıkardığı tüfekle A.A.'ya ateş etmek istedi. Engellemeye çalıştık ancak olmadı. A.A.'yı öldürmek için
sıktı” diye konuştu.

Olayın yaşandığı Huzur Apartmanı'nın kapıcısı S.S. ise, “Ev sahibi A.B. ve A.A. kira meselesi
yüzünden tartıştı. A.A.'nın birikmiş bina aidatı ve kira borcu vardı. Ben içeri bina defterini getirmeye
gittiğimde silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda A.A.'nın yaralı olduğunu gördüm” diye olayı anlattı.
Oğlunun vurulduğunu öğrenen anne D.A.'da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.
Oğlunun ağır yaralandığını öğrenen acılı anne göz yaşlarına boğuldu.
Olayın zanlısı A.B. polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına
alınırken, ağır yaralanan A.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9107
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Bağırsağından 2 cmlik plastik çıktı
Kayseri'de şiddetli karın ağrısı çeken 73 yaşındaki Emine Günek'in bağırsaklarından 3 santimlik plastik parça
çıkarıldı.
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Kayseri'de şiddetli karın ağrısı çeken 73 yaşındaki Emine Günek'in bağırsaklarından 3 santimlik plastik
parça çıkarıldı.
Erciyes Mahallesi Kayseri Caddesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Emine Günek, şiddetli karın ağrısı
şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve röntgen çekimlerinin
ardından bağırsaklarında bir parçanın olduğu görülen Emine Günek, ne olduğu anlaşılmayan cismin
alınması için ameliyat edildi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları tarafından ameliyat edilen yaşlı kadının vücudundan
çıkarılan 3 santim uzunluğundaki parçanın bağırsaklarını da delip geçtiği anlaşıldı.
Emine Günek, ağrılara dayanamadığı için hastaneye geldiğini söyleyerek, "Bu parçanın
bağırsaklarımda ne aradığını bilmiyorum. Yediğimi söylüyorlar ama ben böyle bir şey yemedim" diye
konuştu.
Emine Günek'in oğlu Yusuf Günek ise, "Annem karnındaki ağrılardan şikayet ediyordu. Artık ağrıları
dayanılmaz olunca biz de hastaneye getirdik. Yapılan ameliyatta annemin bağırsaklarından plastik bir
parça çıkarıldı. Operasyonun ardından annemin ağrıları kesildi" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9108
Erişim Tarihi: 03.03.2011

Tramvaya yeni duraklar ekleniyor !
Kayseray'ı Đldem ve Talas'a kadar uzatacak 2. ve 3. etap çalışmaları hız kazandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden
olan Kayseray için yeni güzergahlarla belirlenerek, büyütülmesi planlanıyor.
Kayseray'ı Đldem ve Talas'a kadar uzatacak 2. ve 3. etap çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, 2. ve 3. aşama raylı
taşıma sistemleri ve mevcut depo sahasında yeni hatlar inşaatı için ihale gerçekleştirecek.
7 Nisan 2011 Perşembe günü saat 15.00'de Büyükşehir Belediyesi Đhale Odası'nda gerçekleştirilecek
ihale, 2. ve 3. etap güzergahlarındaki her türlü altyapı ve üst yapı, imalat, tesisat ve montaj işlerini
kapsayacak. Açık ihale usulü gerçekleştirilecek ihaleyi kazanan firma, sözleşmenin imzaladığı tarihten
itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlayacak.
Đhale kapsamında, 2. etap raylı sitem güzergahı, Mimarsinan Kavşağı'ndan Beyazşehir ve Đldem
bölgesine ulaşacak. Yaklaşık, 9 kilometrelik bu hatta 11 yolcu istasyonu bulunacak. 3. etap projesinde
ise mevcut raylı sistem hattı, Sivas Caddesi'nden 30 Ağustos Bulvarı bağlantısı ile Erciyes Üniversitesi
üzerinden Talas'a ulaşacak. Yaklaşık 7,5 kilometrelik bu hatta da 11 yolcu istasyonu yer alacak. 17,5
kilometre olan mevcut raylı sistem uzunluğu yeni hatlarla birlikte toplam 34 kilometreye ulaşacak

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9109
Erişim Tarihi: 04.03.2011

1 yaşındaki çocuk çatal iğne yuttu
Kayseri'den kısa kısa haberler...
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- 1 YAŞINDAKĐ ÇOCUK ÇATAL ĐĞNEYĐ YUTTU
Kayseri'de 1 yaşındaki çocuk yatağında takılı olan çatal iğneyi yuttu.
Melikgazi Đlçesi Kıranardı Fatih Mahallesi Endürlük Caddesi'ndeki evlerinde 1 yaşındaki Đ.M. yatağının
başucunda takılı bulunan çatal iğneyi yuttu. Ailenin durumu fark etmesi sonrasında hastaneye
kaldırılan Đ.M.'nin midesindeki iğne röntgenle belirlendi ve doktorların müdahalesiyle çıkartıldı.

- KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZALARI: 6 YARALI
Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ilk kaza, Kayseri-Ankara karayolunun 41. kilometresinde yaşandı. M.T. idaresindeki
38 VS 462 plakalı otomobil, rotunun kırılması sonucu takla attı. Kazada sürücü M.T. ile A.T.
yaralanarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Yeşilhisar Đlçesi Đçmece Köyu mevkiinde Ü.A. idaresindeki 33 AZR 33 plakalı otomobil, aşın hız
sonucu virajı alamayarak yolun sağ tarafına devrildi. Kazada sürücü Ü.A. hastaneye kaldırılırken,
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Talas Đlçesi Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde yaşanan diğer bir kazada ise E.C.
yönetimindeki 38 NF 617 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
refüjde bulunan M.K.’ye çarptı.
Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Caddesi ile Sivas Caddesi'nin kesiştiği kavşakta
meydana gelen son kazada ise, B.Ö. idaresindeki 34 BA 1902 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki
38 FV 922 plakalı otomobil çarpıştı.
34 BA 1902 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Y.Ö. ve MÖ yaralandı.
Yaşanan kazalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
- ELEKTRĐK PRĐZĐNDEN YANGIN ÇIKTI
Kayseri'de bir evde prizin kısa devre yapmasıyla çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar Đlçesi Kayadibi Köyü'nde, Y.A. evde olmadığı sırada evde bulunan
televizyon kablosunun takılı olduğu prizin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yangının çıktığı oda kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
- KAYALIKTAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
Kayseri'de oynarken kayalıktan düşen çocuk yaralandı.
Kocasinan ilçesi Ebiç Mevlana Mahallesi'nde, E.G. evinin önünde bulunan kayalık yerde oynarken
dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan E.G.'nin
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- YÜK ASANSÖRÜ DÜŞTÜ: 1 YARALI
Kayseri'de, bir alışveriş merkezindeki yük asansörünün düşmesiyle içerisinde bulunan 1 personel
yaralandı. Ayağı kırılan personel hastaneye kaldırılırken, asansör halatının koptuğu veya boşaldığı
iddialarının yapılacak incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.
Olay, Kiçikapı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Markette aşçı olarak çalışan
Y.Ç. (35) asansörü kullanarak aşağı inmek istedi. Bir anda asansörün düşmesiyle yaralanan Y.Ç., olay
yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sol ayağı kırılan ve
belinde incilmeler olduğu öğrenilen Y.Ç.'nin tedavisi sürerken, asansörün yükten ötürü koptuğu veya
boşaldığı iddialarının yapılacak incelemenin ardından netleşeceği belirtildi.Polis, olayla ilgili
soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9110
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Adres sormak 1 TL !
"Adres sormak 1 TL" yazısını astı. Günde 200 kişinin adres sorduğu esnaf, 2 haftada 2 TL alabildi.
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Kayseri'de adres tarif etmekten kendi işini yapamayan matbaacı, dükkanının girişine "Adres sormak 1
TL" yazısını astı. Günde 200 kişinin adres sorduğu esnaf, 2 haftada 2 TL alabildi.
Kayseri Adliyesi yakınlarında matbaacılık yapan Hakkı Göğdere, valilik, defterdarlık ve belediye gibi
kamu kurumlarına yakın olduğu için dükkanına iş için değil de adres sormak için gelenlerin sayısının
çok fazla olduğunu söyledi. Adres tarif etmekten kendi işini yapamadığını söyleyen Göğdere,
"Dükkanımızın köşe başı olması nedeniyle günde yaklaşık 200 kişi adres sormak için geliyordu.
Hepsine adres tarif ediyorduk ve kendi işimizi yapamıyorduk. Biz de, 'Adres sormak ücrete tabidir 1 TL'
yazısını dükkanımızın girişine astık" dedi.
Yazıyı astıktan sonra adres soranların azaldığını, yazıyı görenlerin de kapıyı açmadan yan dükkana
gittiğini söyleyen Göğdere, "Yaklaşık 2 haftadır bu yazı asılı. Bizim asıl maksadımız para kazanmak
değil, kendi işimizi yapabilmekti. Günde 200 kişi adres sormaya geliyordu ama yazıyı astıktan sonra
sadece 2 TL alabildik" diye konuştu.
Göğdere, yazı asıldıktan sonra yan dükkandaki komşusunun iş yapamaz hale geldiğini söyledi.
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CHP'de seçim zirvesi
CHP Kayseri ilçe başkanları, Đl Başkanı Ayhan Gülsoy başkanlığında toplanarak, seçim öncesi hazırlıkları
görüştü.
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CHP Kayseri ilçe başkanları, Đl Başkanı Ayhan Gülsoy başkanlığında toplanarak, seçim öncesi
hazırlıkları görüştü.Đl Başkanlığında yapılan ve il yöneticileri ile ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda
ilçe başkanlarına hitaben bir konuşma yapan Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, en kısa zamanda ilçe ve köy
gezilerine başlayacaklarını belirterek, seçim öncesi özellikle sandık görevlilerinin eksiksiz olarak
tamamlanmasını istedi. Her ilçenin kadın ve gençlik kollarını oluşturmasını, üyelerle sıcak temas içinde
bulunmalarını ve köy, mahalle, esnaf ziyaretleri ile parti politikalarının anlatılmasını isteyen Gülsoy,
“örgütümüzün temel direği olan ilçelerimiz seçim öncesi ve seçim sırasında ortaya koyacağı
çalışmayla iktidar mücadelemizin öncü kuvvetleri olacaktır. Bizler de elimizden geldiğince ilçelerimizi
ziyaret edecek, tüm yurttaşlarımıza partimizi anlatacağız” şeklinde konuştu.
CHP’nin tarım, hayvancılık gibi kırsal yörelerimizi ilgilendiren konularda sürekli yeni politikalar
ürettiğine dikkat çeken Đl Başkanı Gülsoy, CHP iktidarında mazot ve gübre fiyatlarının düşürüleceğini,
üreticinin teşvik edileceğini vurgulayarak, "Partimizin bu politikalarını vatandaşlarımıza anlatacağız.
AKP Đktidarının tarım ve hayvancılığı yok ettiğini, çiftçiyi mazot ve gübre fiyatları ile borçlu duruma
düşürdüğünü anlatacağız. Bunu anlatırken de en büyük görev ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize
düşmektedir. Bu seçimin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bilincindeyiz. Bu bilinçle, bugünden
itibaren var gücümüzle seçime hazırlanacağız ve sandık görevlilerimizi eksiksiz belirleyeceğiz”
dedi.Đlçe başkanlarının tek tek görüşlerini alan ve ilçelerin sorunlarını dinleyen CHP Đl Başkanı Gülsoy,
iktidar olabilmenin yolunun örgütlü, birlik ve bütünlük içinde durmadan çalışmaktan geçtiğini vurguladı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9112
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Böyle evlenme teklifi görülmedi !
Binanın terasına, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankart asan genç, 'evet' yanıtını alınca ipe bağladığı yüzüğü kız
arkadaşına yolladı.
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Kayseri'de bir binanın terasına, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart asan bir genç, "evet" yanıtını
alınca ipe bağladığı yüzüğü kız arkadaşına yolladı.
Kayseri'de 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen 25 yaşındaki Özgün Efe,
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 5 katlı bir binanın terasına, "Benimle evlenir misin?" pankartı astı.
Terastan sarkıttığı ipi meydandaki bir ağaca bağlayan Özgün Efe, sevgilisi için üzerinde "evet" ve
"hayır" yazan iki döviz hazırladı; evlenme teklifi için de kemancı tuttu. Sevgilisinin olumsuz bir cevap
vermesi halinde terastan atlayacağını öne süren Özgün Efe, olay yerine itfaiye ekibi çağırmayı da
ihmal etmedi.
Efe, buluşma saati geldiğinde sevgilisi Ayşen Ç.'ye pankartı gösterdi. Karşılaştığı sürpriz karşısında
çok şaşıran genç kız, 10 yıllık sevgilisine üzerinde "evet" yazılı dövizi kaldırarak yanıt verdi. Olumlu
yanıt alan Özgün Efe de daha önce bağladığı iple gülün içinde bulunan yüzüğü yolladı. Kemancının
çaldığı, "Bir şarkısın sen" parçasının müziği eşliğinde gerçekleşen evlenme teklifine şahit olan
vatandaşlar çifti alkışladı.
Sevgilisine aşk filmlerindeki sahneleri aratmayan bir evlenme teklifinde bulunan Özgün Efe, "Çok
mutluyum, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır böyle bir evlenme teklifinde bulunmayı planlıyordum.
Olumlu cevap aldığım için mutluluktan uçuyorum" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9113
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Başkan Eke'nin ziyaretçileri
MHP Kayseri Đl Başkanlığına ziyaretler sürüyor.
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Engelliler ve Aileleri Derneği Genel Merkezi ile Anadolu Sakatlar Derneği Genel Merkez üyeleri MHP Đl
Başkanı Mete Eke'yi ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Đl Başkanı Eke'nin ilk konukları Engelliler ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Ömer Yazıcı ve yönetim
kurulu oldu.
Dernek 2. Başkanı Davut Döşemeci siyasilerin engellilerin yanında olmasını istediklerini belirterek,
"Bizler engelliler olarak gereken önemi görmüyoruz. Bu ülkede bizlerde varız. Bizleri çok ihmal
ediyorlar. Bizler artık sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.
MHP Đl Başkanı Mete Eke ise parti olarak engellileri yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Dernek
yöneticilerinin her zaman kendilerine yakın ve her zaman fikir alışverişi içerisinde olmalarını isteyen
Eke, "Parti olarak yanınızda olmamız gereken tüm konularda yanınızda oluruz ve bizler her zaman
sizlerin destekçisiyiz” diye konuştu.

Đl Başkanı Eke'nin ikinci konukları ise Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılınç ve
dernek yöneticileri oldu.
Engellilerin sorunları hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Osman Kılınç, "Özürlülere gereken önem
verilmediğini söyledi. Kılınç şöyle devam etti: özürlülere gereken önem hiçbir zaman verilmiyor biz
bunu Türkiye'nin kanayan bir yarası olarak görüyoruz. Hep birlikte özürlü insanların huzurlu bir yaşam
kalitesi içinde yaşaması için üzerimize düşeni yapmalıyız" diye konuştu.
STK'ların her zaman yanında olacaklarını söyleyen Eke, "Siz ve biz bu ülkede yaşayan fertleriz. Biz
siyasi partilerin sivil toplum kuruluşlarının destekçisi olmak görevi bizler her zaman tüm sivil toplum
kuruluşlarının yanında olacağız” dedi.
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Ergün K.Erciyesspor'da
Kayseri Erciyesspor, Ergün Penbe'yle sezon sonuna kadar anlaştı.
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Bank Asya 1.Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, Ergün Penbe'yle sezon sonuna kadar
anlaştı. Penbe, dün Erciyesspor'la mukavele imzalamasının ardından, bugün takımla ilk antrenmanına
çıktı.
Kayseri Erciyesspor, Levent Devrim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Ergün Penbe'yle
sezon sonuna kadar mukavele imzaladı. Dün Melikgazi Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine,
Melikgazi Belediye Başkanı ve Erciyesspor Kulübü Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç ve kulüp
yöneticileri katıldı. Büyükkılıç imza töreninde yaptığı açıklamada, kulübe geçmişte hizmet eden Levent
Devrim ve ekibine teşekkür ederek, Ergün Penbe'ye birlikte hedeflerinin sezon sonunda Süper Lig'e
ulaşmak olduğunu
söyledi. Büyükkılıç, "Levent hoca ve ekibi ilk 1. dönemlerinde başarılı oldular, ama maalesef 2.
dönemde istenilen başarılar gelmeyince yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Kendilerine yaptıkları
hizmetlerden dolayı başarılar diliyor, teşekkür ediyoruz. Takımı bugün itibariyle Ergün Penbe ve
ekibine teslim ediyoruz. Ergün Penbe, futbolculuğunda da beğenerek, takdir ederek izlediğimiz bir
kişiydi. Umarım futbolculuğunda ki başarıyı, Erciyesspor'da da teknik adam olarak gerçekleştirir.
Geçmişte olduğu gibi
bundan sonraki dönemde de Erciyesspor'un başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Hedefimiz Süper Lig, inşallah sezon sonunda bu hedefe ulaşırız" dedi.
Erciyesspor'la sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan Ergün Penbe ise, başarılı olmak için geldiğini
ve 3-4 maçlık bir seri yakaladıklarını taktirde rakipleri ile aralarındaki puan farkının kapanacağını
belirtti. Penbe, tecrübeli ve iyi bir oyuncu kadrolarının olduğunu ifade ederek, "Yönetim iyi, kurulan
futbolcu kadrosu iyi. Zor bir dönemde göreve geldiğimizi biliyorum. Fakat önemli olan zoru

başarmaktır. Biz de bunun için buradayız, bu zorlukların hepsini ele ele vererek aşacağız. Tecrübeli ve
iyi bir oyuncu kadromuz var. Şanssızlık ve takım ruhu eksikliğinden dolayı Erciyesspor hak etmediği
bir yerde bulunuyor. Ben buraya hocalık yapmak için değil, takımdaki futbolcu kardeşlerime ağabeylik
yapmak için geldim. Banka Asya 1.Lig'i, bu sezon sürprizlere açık bir lig. Bizim bir rüzgara ve seri
yakalamaya ihtiyacımız var. Đnşallah 3-4 maçlık bir seri yakalarsak, rakiplerle aramızdaki puan farklını
kapatırız. Beni ve ekibimi buraya layık görenlere teşekkür ediyor, herkesten destek bekliyoruz"
şeklinde konuştu.
Ergün Penbe'nin yardımcılılarını ise, Antrenör Kemalettin Şentürk, Zekeriya Altıparmak ve Kaleci
Antrenörü Volkan Kilimci yapacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9115
Erişim Tarihi: 04.03.2011

Apo'ya ev hapsine sert tepki !
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: terörist başı evde cezasını
çekecekse 30 bin kişi niye öldü?
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, terörist
başı için 'Ev hapsi' taleplerine sert tepki gösterdi. Yavuz, “terörist başı evde cezasını çekecekse 30 bin
kişi niye öldü?” dedi.
“30 bin şehidimizin katili ve binlerce askerimizin gazi olmasına sebep olan terörist başının idam
edilmesi bizim tek isteğimiz” diyen Ali Yavuz, “Ama ne hikmetse seçimlerin yaklaşmasından dolayı oy
uğruna sempatik gözükmek için terörist başının geri kalan cezasının diye bir şey yok ama geri kalan
cezasını ev hapsi olarak çekmesi konusunda demeçler veriliyor” dedi.
Şehit aileleri ve gaziler olarak bu tür söylemlere ve tekliflere karşı olduklarının altını çizen Yavuz, “Biz
böyle şeyler olacaksa evde cezasını çekecekse niye şehit ve gazi olduk. 20 yaşında gencecik
hayatının baharında doğunun zor şartları altında, eksi 30 derecede vatanımızın birlik ve beraberliği için
mücadele ederken şehit olduk, gazi olduk. Bunlar yapılsın diye mi bu mücadeleyi yaptık? Bizim tek
amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini sağlamak, Türk vatandaşlarımızın rahat
uyuyabilmesi için, rahat işine gücüne bakması için, evlerinde rahat hareket etmeleri için,
çocuklarımızın okullarında rahat eğitim görebilmeleri için. Biz bunlar için mücadele ettik ama
siyasilerimiz, şehit ve gazi ailelerimizi görmezden gelerek, terörist başının geri kalan cezasının ev
hapsi olarak çekilmesi konusunda birbirleriyle yarışıyorlar” diye konuştu.
Yavuz, konu hakkında şu değerlendirmede bulundu:
“Zaten meclisimizde bir grup malum partinin milletvekilleri var. Bunlar teröristlerin sözcülüğünü
yapıyor. Bunlara karşı da hiçbir müdahalede bulunulmuyor.Türk yargısı bunlara karşı bir girişimde de
bulunmuyor. Bu terör örgütünün sözcüleri yüce meclisimiz de etnik yapıdan bahsetmekte, ikinci dilden
bahsetmekte, bayraktan bahsetmektedir. Bizler Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda iki dillilik olsun diye
mi mücadele ettik? Biz oradaki Kürt vatandaşlarımızla omuz omuza mücadele ettik ve Çanakkale'de,
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele ederken hiç böyle şeyler söylenmemekteydi. Son zamanlarda
yasalarımızdan da aldıkları cesaretlerle ikinci dilden, bayraktan, özerklikten bahsedip, federasyonların

kurulmasından bahseden terörist yandaşları Türk milletinin sabrını denemekteler. Bu söylemlerin
Türkiye içerisinde ayrışmalara yol açacağını düşünüyoruz. Böyle şeylerin önüne geçilmesi için bir an
önce ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Đşte terörist başı, Đmralı adasında yatıyor. Orda 5 yıldızlı
otel şeklinde tüm imkanlar sunulmuş, bütün hastaneler ayağına getirilmiş, haftada yada günlük
ziyaretçileri geliyor, avukatları tarafından Türkiye'nin gündemini değiştirecek demeçler geliyor. Bundan
büyük daha ev hapsi mi olacak? Bunları göz ardı eden siyasilere diyoruz ki bir kere daha düşünün. Bu
şehit ve gazileri üzecek bir girişimde bulunmayın. Bu söylemleri veya demeçleri veren siyasilere
diyoruz ki seçimden önce şehitlikleri ziyaret edin ya da illerde bulunan şehitler ve gaziler derneğini
ziyaret edin. Oradaki şehit babalarımızla, gazilerimizle sohbet ederseniz onların çektiği acıları,
sıkıntıları görürseniz bu tür şeylere girmeyeceğinizi düşünüyoruz.
Türkiye'nin Doğu bölgesinde Kürt sorunu yok, orada terör sorunu var. Terör sorununu da gidermek için
çözüm meclistir. Mecliste de bu tür terörü bitirmek için ne gerekiyorsa TSK'nın ve emniyet güçlerimizin
elini güçlendirecek şekilde yasaların çıkartılmasını istiyoruz. Đngiltere'de bir terör saldırısı oldu, Đngiltere
bütün silahlı ve emniyet güçlerine vur emrini verdi. Ama bizim TSK'leri ve emniyet güçlerimize, terör
örgütü şehit ediyor ama vur emri verilmiyor. Bunlar türlü eylemleri yapıyor, sokaklarda molotof kokteyli
atıyorlar, bizim vatandaşlarımıza, emniyet güçlerimize, polislerimize zarar veriyorlar ama bunlara hiç
bir şey yapılmıyor. Akşam evlerine gidiyorlar, sabah aynı rutin işlerine devam ediyorlar. Bundan büyük
serbestlik, bundan büyük demokrasi mi olur? Yani demokrasi böyleyse şehitlerimize ve gazilerimize de
bir demokrasi gösterilmesi gerek, bu demokrasinin içeriğinin anlatılması gerekli yani. Terör örgütüne
bir demokrasi varsa şehitlere ve gazilere de bir demokrasi olmasını düşünüyoruz.
Türkiye'nin gündeminde 26 yıldan beri bir terör olayı var. 26 yıldan beri bitirilemedi bu terör olayı. Son
zamanlarda da şiddetini artırdı. Yaklaşık 7-8 aydan beride 'Tek taraflı ateşkes ilan ettik' diyorlar ama
terör örgütünün ateşkesine güvenilmez. Onlar sonuçta bir terör örgütüdür. Terör örgütünün samimiyeti
olmaz. Bu terör örgütüne karşı bizim siyasilerimizin verdikleri demeç Türkiye'deki insanlarımız
arasında Kürtsün-Türksün olaylarına gidilerek büyük bir infiale neden olabilir. Onlara bu söylemlerle
cesaret veriliyor. Terörist başının cezasını 'Ev hapsi olarak çeksin' dendiğinde onlar istediği amacına
ulaşmış oluyor. O zaman şehit ve gazilerimizin de niye şehit oldun, niye gazi oldun diye sorgulanması
gerekiyor. Bu söylemlere karşı biz niye şehit, gazi olduk sorusuna cevaplarını bekliyoruz. Bu tür
şeylerle Türk-Kürt olaylarına sebebiyet vereceğinden dolayı biz büyük bir infialin olacağını
düşünüyoruz. Biz Türkiye'de hiçbir sorunun olmadığını düşünüyoruz. Siyasilerimiz konuşmalarına
dikkat ederse işte etnik gruplara ayırıyorlar, konuşmalarında Türklüktü, Lazlıktı, Çerkezdi,
Arnavut'uydu bu tür şeylerin demeçlerinde söylenmesi bence yanlış.”
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Özhaseki Milletvekili olsun mu ?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki: Ben Kayseri halkına sormak istiyorum.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kendisine sıkça sorulan milletvekili adayı
olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayarak, "CHP'nin en son ortaya attığı iddialarda insanların
yüzleri kızarmadan yalan söylediklerini görünce açıkçası milletvekilliğine pek sıcak bakmıyorum.
Milletvekili adaylığımı Kayseri halkına soracağım. Halk beni nerede görmek istiyorsa benim kararım da
o olacak" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında yapacağı çalışmalar hakkında düzenlediği basın toplantısında
konuşan Özhaseki, milletvekili adaylığı ile ilgili soruları da yanıtladı. Başbakan ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliği konusunda ısrarlı olduğunu ancak kendisinin henüz
karar vermediğini söyleyen Özhaseki, "En son Kayseri'de yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen
olayda, siyasette yüzleri kızarmadan yalan söyleyen insanları gördükten sonra Ankara'yı pek
düşünmüyorum. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya gidip siyaset yapmam konusunda ısrarı var ancak ben karar
vermedim. Ben Kayseri halkına sormak istiyorum. Onlar benim nerede olmamı istiyorlar, bunu görmek
istiyorum. Orada alacağımız cevap benim için çok önemlidir" dedi.
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Özkan ve Balbay'a adaylık teklifi !
DSP Genel Başkanı Masum Türker, Kayseri Đl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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DSP Genel Başkanı Masum Türker, Kayseri Đl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Türker burada yaptığı
açıklamada, 'Ergenekon' davası nedeniyle tutuklu bulunan Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'a '12
Haziran'da yapılacak seçimlerde istedikleri yerden milletvekilliği teklif edeceklerini bildirdi.
TBMM'nin 12 Haziran'da seçim kararı aldığının altını çizen Türker, seçim çalışmalarını
hızlandıracaklarını belirterek, "Yapılacak olan seçimler Türkiye açısından çok önemlidir" dedi.
Türker, Başbakan'ın sürekli oy istediğini söyleyerek, Başbakan'ın Anayasa'yı değiştirerek başkanlık
sistemine geçmek ve parlamentoyu 2 partili sisteme dönüştürmek istediği iddiasında bulundu.
Türker, "DSP olarak biz 2 partili sistemi Türkiye için doğru bulmuyoruz" diyerek şu şekilde konuştu:
"Parlamento dışındaki partilerin ideolojik yapılarına bakmadan, hep birlikte seçime girmek istiyoruz.
Bunun için mutabakat sağladığımız bazı partiler var. Yakında bu partilerin yöneticileriyle bu kararımızı
açıklayacağız. Yapılan gerçekçi anketlerde AK Parti'nin oyları yüzde 27-30 arasında, CHP'nin oyları
ise yüzde 20 civarında görülüyor. Yüzde 5 civarında da bir kararsız kesim olduğu ortaya çıkıyor.
Başbakan'ın sıkıntısı da bu''.

Masum Türker, Ergenekon davasının nedeniyle ceza evinde bulunan sanıklarından Tuncay Özkan ve
Mustafa Balbay'a, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde teklifte bulunacaklarını belirterek, "Đstedikleri
ilden milletvekili adaylığı önerisinde bulunacağız" diye konuştu.
Cezaevinde aynı koğuşta kalan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın tek kişilik hücrede olduğunu
söyleyen Türker, ''Bu durumun Adalet Bakanlığının tasarrufu olduğunu düşünüyoruz. Bu siyasi bir
tasarruftur. Adalet Bakanı'ndan bir an önce bu yanlış kararı düzeltmesini istiyoruz'' dedi. ''Öncelikli
gündemimiz, birlikte seçime gireceğimiz partilerle görüşeceğiz ve Tuncay Özkan ile Mustafa Balbay'a
istedikleri yerden aday göstermeyi teklif edeceğiz. Đşçi Partisi yöneticileriyle de görüşüp, Doğu
Perinçek'in ortak aday gösterilmesini önereceğiz'' diyen Türker, gazetecilerin iş yerlerinin aranması
konusunda da, "Basın özgürlüğünü ihlal eden bu davranışın ve herkesin başına gelebilecek bu tür
adalet anlayışının son bulmasını ve normalleşme sürecine girilmesini istiyoruz'' ifadesinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9119
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Doğum yaptı, bunalıma girdi !
Develi Đlçesinde 1 kişi, doğum sonrası girdiği bunalım sonucu tarım ilacı içerek intihar etmek istedi.
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Kayseri'nin Develi Đlçesinde 1 kişi, doğum sonrası girdiği bunalım sonucu tarım ilacı içerek intihar
etmek istedi. Hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Develi Đlçesi Kızık
Köyü'nde yaşayan S.A., doğum sonrası dönemde girdiği bunalım sonucu evde bulunan tarım ilacından
içerek intihara kalkıştı. Yakınlarının durumu fark etmesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9120
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Erbakan'a gıyabi cenaze namazı !
Kayseri'de Saadet Partisi'nin merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Kayseri'de Saadet Partisi'nin merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan için gıyabi cenaze namazı
kılındı.
Cuma namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazına; SP Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan,
partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazını emekli imam Aydın Aydın kıldırdı.
Erbakan için kılınan namaz sonrasında SP Đl Başkanı Mahmut Arıkan vatandaşların taziyelerini kabul
etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9121
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Canından vazgeçti, vatandaşa kızdı !
Vatandaşların meraklı gözlerle kendisine bakmasına sinirlenen yaralı, polis ekiplerine "Parasını vereyim beni
götürün" dedi.
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Kayseri'de, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bacağından bıçaklandı. Vatandaşların meraklı gözlerle
kendisine bakmasına sinirlenen yaralı, polis ekiplerine, "Parasını vereyim beni götürün" dedi.
Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde tartışan iki kişiyi ayırmak isteyen H.A. taraflardan birinin
bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan H.A.'nın yardımına kısa sürede polis
ekipleri geldi ve 112 ekiplerini çağırdı.
112 ekiplerinin olay yerine gelmesini kaldırıma oturarak bekleyen H.A. meraklı vatandaşların
toplanmasıyla sinirlenmeye başladı. Caddeden geçen vatandaşların meraklı bakışlarına, "Ne var
kardeşim, ne bakıyorsun?" diyerek çıkışan H.A., bir ara polis ekiplerine, "Parasını vereyim beni
buradan götürün" dedi.
Polisin tüm uğraşlarına rağmen sakinleşmeyen H.A. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.A.'nın durumunun iyi olduğunu bildiren yetkililer, olayı
gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışmaların başladığını bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9123
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Meclis'te intihar şov !
Kayserili olduğu bildirilen D.D, 3 katlı Halkla Đlişkiler Binası'nın çatısına çıktı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 49
: 05 Mart 2011 11:52

Meclis'te D.D isimli işsiz vatandaş intihar girişiminde
bulundu. Çatıdan sarkan ziyaretçi, polis tarafından son anda kurtarıldı.
TBMM'de işsiz bir vatandaş tarafından gerçekleştirilen eylem hareketli saatler yaşanmasına neden
oldu. Đşsiz olduğu öğrenilen 4 çocuk babası D.D, sesini duyurmak ve yaşadığı sıkıntıları anlatmak için
Meclis'e geldi. Kimliği olmadığı için ziyaretçi kartı alamayan D.D'nin arka kapıdan Halkla Đlişkiler
Binası'na girdiği öğrenildi. Kayserili olduğu bildirilen D.D, 3 katlı Halkla Đlişkiler Binası'nın çatısına çıktı.
Binanın önünde toplanan kalabalağın korku dolu bakışları arasında çatıdan sarkan D.D, daha sonra
tekrar yukarı çıktı. Çatıda 'geçim sıkıntısı çekiyorum' diye bağıran D.D, polislerin ikna girişimleri
karşısında kendisini aşağı atma tehdidinde bulundu. Đkna çabaları sırasında binanın önüne ambulans
gelirken, itfaiye de vatandaşın kendisini aşağı atma ihtimaline karşı branda açmak için olay yerine
çağırıldı. Đtfaiyenin Halkla Đlişkiler Binası'na geldiği sırada vatandaşın bir anlık dalgınlığından
yararlanan polis, intihar eylemcisini, beline sarılarak kurtardı. D.D, Meclis'te ifadesi alındıktan sonra
Kavaklıdere Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9124
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Düğünlere gürültü yasağı geldi
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü, düğün ve açık hava faaliyetlerinin belirlenen yerler dışında yapılmasını yasakladı.
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Kayseri Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, düğün ve açık hava
faaliyetlerinin belirlenen yerler dışında yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada, belirlenen yerler dışında
düğün yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Çevre ve Orman Bakanlığının genelgesi doğrultusunda toplanan Mahalli Çevre Kurulu, açık hava
düğünleri ve faaliyetleri ile ilgili karar aldı. Alınan kararda, “Gürültü konusunda alınan bu kararla, Đlimiz
sınırları içerisinde festival, düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerine müsaade edilecek alanlar ile
açık/yarı açık eğlence yerleri belirlenmiş olup, Kararda belirtilen alanlar ve açık/yarı açık eğlence
yerleri dışında, düğün vb. açık hava faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Hiçbir şekilde yukarıda
belirtilen alanların dışında açık hava faaliyetlerine izin verilmeyecektir” denildi.
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Đl Müdürlüğümüze gelen bilgilerden, Đlimiz sınırları içerisinde açık hava faaliyeti yapılmasına müsaade
edilmeyen açık/yarı açık eğlence yerlerinin yaz sezonu için düğün vb. konularda rezervasyon yapmaya
devam ettikleri anlaşılmaktadır.
Kararda açık hava faaliyeti yapılması konusunda müsaadesi bulunmayan açık/yarı açık eğlence
yerlerine Mahalle Çevre Kurul Kararı doğrultusunda ilgili Kurumlar tarafından herhangi bir ruhsat ve
izin verilmeyecektir. Rezervasyon yaptıran vatandaşların ve açık/yarı açık eğlence yerlerinin mağdur
olmaması amacıyla, Đl Müdürlüğümüz Resmi web adresi olan www.kavseri.cevreorman.gov.tr
adresinde Kurul Kararları bölümünde yer alan 03.12.2010 tarih ve 08 nolu MÇK Kararı ekli listesinde
yer almayan dolayısıyla MÇK Kararı gereği açık hava faaliyetinin yapılmasına müsaade edilmeyen
açık/yarı açık eğlence yerlerine düğün vb. organizasyonların yapılmaması gerekmektedir.
Çok hassas kullanım alanlarını etkileyen söz konusu mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin
faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda ise; Yönetmelik sınır değerlerini sağlayacak şekilde
gerekli tedbirleri alarak 4 Haziran 2011 tarihine kadar kapalı hale getirilmesi ve Đşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına Đlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Canlı Müzik Đzni almaları gerekmektedir.”

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9125
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Türkiye kayak şampiyonası Erciyes'te
"Haydi Özel Çocuklar Spor" projesi kapsamında, Kayseri'de Türkiye Kayak Şampiyonası gerçekleştirecek.
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED),
“Haydi Özel Çocuklar Spora” projesi kapsamında, Kayseri’de Türkiye Kayak Şampiyonası
gerçekleştirecek.
Zihinsel engelli çocukların spor etkinliklerini geliştirmek ve yapılan bu sporlarda daha iyi imkanlar
sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED), hafta sonu
Erciyes’te Türkiye Kayak Şampiyonası gerçekleştirecek. Şampiyona için Kayseri’ye gelen TOSSFED
Genel Başkanı Gürdal Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, konu hakkında detaylı bilgi vermek için
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti.

Đlk olarak Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile görüşen Gümüş ve yönetim kurulu
üyeleri, federasyon olarak ilk faaliyetlerini ve yönetim kurulu toplantılarını Kayseri’de yapacaklarını
belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınkaya, gazetecilerin yaşadığı sıkıntıda
bahsederken, yapılan bu çalışmanın son derece önemli olduğunu vurguladı.
Zihinsel engelli çocukların rehabilitasyonu için böyle bir faaliyet planladıklarını söyleyen Gümüş ise,
Kayseri’ye bir çıkartma yaptıklarını ve Kayseri’de spor anlamında imkan bolluğu ile tesislerin
çokluğundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Dün Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık’ı ziyaret ettiklerini belirten Gümüş, Ayık’ın Erciyes’te
yapılacak olan Kayak Şampiyonasına katılan sporculara 25 adet kask hediye ettiğini söyleyerek,
derece elde eden çocukların Milli Takım seçmelerine alınacağını kaydetti.
Daha sonra Kayseri Valiliği’ni ziyaret eden heyet, Vali Mevlüt Bilici ile görüştü. Vali Bilici, Gümüş’e
yaptıkları bu çalışmaların çok büyük önem taşıdığını belirterek, “Bence Türkiye’nin en önemli
federasyonu gerçekten sizin federasyonunuz. Bunu samimi duygularımla söylüyorum” dedi.
Gençlik Đl Spor Müdürü Yahya Şahan’ın da bulunduğu ziyarette Gürdal Gümüş, “Haydi Özel Çocuklar
Spora” projesi kapsamında her ildeki zihinsel engelli çocukları performansa dayalı spora başlatmayı
hedeflediklerini söyledi. her ilde bu projeyi, Gençlik Đl Spor Müdürlükleri ve valiliklere aktardıklarını
ifade eden Gümüş, proje için deste istediklerini belirtti. Đlk faaliyetlerini Anadolu’nun ortasından
başlayarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Gümüş, Türkiye’de 100 binin üzerinde engelli çocuk var.
Federasyonumuza çektiğimiz 3 bin çocuk var. Yani ancak yüzde 3’ü” şeklinde konuştu.Erciyes’te
yapılacak olan Türkiye Kayak Şampiyonası, 8 ilden 32 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9126
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Diğer başkanlar da bizim gibi yapsın !
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhasek iII. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları
Sempozyumu'na katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılan projelerle şehri geleceğe taşıdıklarını
söyleyerek, “Diğer belediye başkanları da bizim gibi yaparsa şehirlerini geleceğe taşıyabilirler” dedi.
II. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu'na katılan Başkan Özhaseki, belediyelerin
muhasebesinde çok ince hesapların olduğunu söyledi. “Kurumumdaki mali yapıyı güçlendirmek
zorundayım. Yoksa başarılı olamam” diyen Başkan Özhaseki, göreve geldiği ilk günden itibaren mali
yapıyı güçlendirmek için çalıştığını bildirdi.
Artık şehirlerin birbirleri ile her alanda yarışır bir hale geldiğini anlatan Başkan Özhaseki, “Yerel
yönetimler olarak, bunun farkındayız ve şehirde sorunları çözecek projeler peşindeyiz” dedi.

Kayseri'de artık alt yapı ile ilgili yapılacak bir çalışmanın kalmadığına dikkat çeken Başkan Özhaseki,
“Artık şehri geleceğe taşımak zorundayız. Bunun için şehri geleceğe taşıyacak projeler hazırladık ve
2011 yılında bunların çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.
Kayseri'nin doğusundaki illerin kendilerinden bir çok talepte bulunduğunu açıklayan Başkan Özhaseki,
“Akşama kadar bizden kepçe, greyder veya başka bir iş makinesi talebinde bulunuyor. Ancak bu
belediyeler de bizim uyguladığımız modeli uygulasalar bu tarz taleplerde bulunmayacaklar ve
şehirlerini geleceğe taşıyabilecekler. Bizim uyguladığımız model sonrasında şu anda kasamızda 100
milyon TL bulunuyor. Bunu yapabilmek için kasanızda sızma olmayacak. Tasarruflara riayet
edeceksiniz ve modern belediyecilik kurallarına uyacaksınız” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9127
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Kayserispor'dan şok yenilgi !
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında Kayserispor, kendi sahasında Manisaspor'a 2-1 mağlup oldu.
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STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Bülent Gökçü xx, Cemal Bingül xx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou x, Hasan Ali x, Serdar Kesimal x, Selim Teber x, Mehmet Eren x
(Ömer Şişmanoğlu dk. 60 x), Moritz xx (Zaleyeta dk. 46 xx), Savaş Yılmaz x (Furkan dk. 76 x), Önder
Turacı xx, Emir Kujovic xx, Karim Ziani xx, Amrabat xx
YEDEKLER: Volkan Babacan, Hamza Çakır, Ali Bilgin, Semih Aydilek
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
MANĐSASPOR: Đlker xx, Yiğit xx, Mehmet Güven xx (Bekir Yılmaz dk. 88 ?), Kalabane xx, Iwanski
xxx, Ahmet Özbek xxx, Matues Alberto xxx (Kahe dk. 54 xxx), Murat Erdoğan xxx (Onur dk. 90 ?) ,
Ömer Aysan xx, Hüseyin Tok xxx, Ferhat Çökmüş xx
YEDEKLER: Recep Bilir, Fatih Yılmaz, Eren Aydın, Şener
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hikmet Karaman
GOLLER: Iwanski (dk. 17), Kahe (dk. 89) (Manisaspor), Zaleyata (90+4) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ömer Aysan, Ahmet Đlhan (Manisaspor), Karim Ziani, Serdar Kesimal, Amrabat
(Kayserispor)

"ĐYĐ OYNAYAMADIK ÜZGÜNÜZ"
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, evindeki ilk yenilgisini Manisaspor karşısında aldı.
Maç sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, iyi oynayamadıklarını belirterek,
üzgün olduklarını söyledi. Şota, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Trabzon maçında biraz yorulduk.
Ağır bir sahada top oynamak kolay değil ama pozisyona girdik. Golü bulduk ancak maalesef sayılmadı
ofsayt olarak değerlendirildi. Sonrasında golü bulduk ama oda bize yetmedi. Đyi oynayamadık
üzgünüz. 10 maç kaldı lig devam ediyor" dedi.
Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Kayserispor'un çok güçlü bir takım olduğunu, iyi top
yapan takıma karşı eksik oyuncularına rağmen galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti. Karaman,
"Kayserispor çok iyi bir takım. 6 sene öncesiyle bugün arasında dağlar kadar fark var, kendilerini bu
konuda tebrik ediyorum. Çok eksiğimiz vardı o nedenle oyun anlayışını değiştirmek lazımdı. Biraz
oyunu çirkinleştirdik. Biz ikinci golü bulmamız gerektiğini konuştuk. Maçtan önce çok tedirgin
olduğumuz takım karşısında 3 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9128
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Otomobil şaha kalktı !
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, reklam panosuna çarpıp işyerinin duvarından mermerlerin üzerine
uçtu.
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Kayseri'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, reklam panosuna çarpıp işyerinin duvarından
mermerlerin üzerine uçtu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas Bulvarı Kumarlı Parkı yakınında yaşandı. E.K. idaresindeki 38 VK
053 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma sonra reklam
panosuna çarparak işyerinin duvarından mermerlerin üzerine uçtu. Adeta şaha kalkan otomobilin önü
hurdaya dönerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin
ardından hastaneye kaldırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren E.K.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza
ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9129
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Đlginç ittifak senaryoları !
12 Haziran seçimleri yaklaşırken % 10'luk barajı tek başına ihtimali olmayan partiler ittifak çalışması yapıyor.
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12 Haziran seçimleri yaklaşırken % 10'luk barajı tek başına ihtimali olmayan partiler ittifak çalışması
yapıyor. En dikkat çekici trafik ise milliyetçi - muhafazakar çizgideki partiler arasında yaşanıyor. Vefat
eden Saadet Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan son ana kadar Demokrat Parti , Türkiye Partisi ,
Büyük Birlik Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisiyle ittifak görüşmeleri yapıyordu. Erbakan'ın vefatından
sonra bu çalışmanın akıbetinin ne olacağı merak konusu. Kulis bilgilerine göre BBP dışında adı geçen
diğer partiler böylesine bir ittifaka sıcak bakıyor.
KURTULMUŞ VE TOPÇU AKP'DEN ADAY MI OLACAK ?
Ve siyasi kulislerde konuşulan ilginç bir iddia daha.
HAS Parti genel başkanı Numan Kurtulmuş ve BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu AKP'den milletvekili
adayı olarak TBMM'ye girebilir.
Bu iddia da bir süredir siyasiler arasında ki kulis sohbetleri arasında.
Ancak siyasette bir günün bile uzun bir zaman olduğu ilkesi hatırlandığında resmen ilan edilmediği
sürece kesin birşey söylemek yanlış olur. Đfade edildiği gibi bunlar birer senaryo, iddia.
SOL KANATTA DA ĐTTĐFAK ÇALIŞMASI VAR
Đttifak çalışması sol görüşlü partiler arasında da yapılıyor.
Geçtiğimiz günlerde DSP ve Osman Pamukoğlu'nun HEPAR'ı bu yönde prensip kararı almıştı.
Mümtaz Soysal'ın Cumhuriyetçi Türkiye Partisi de bu ittifakın içinde yer alıyor.
Đşçi Partisi'nin de DSP çatısı altında yapılacak bir ittifak içinde yer alabilceği belirtiliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9130
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Ergün galibiyetle başladı
Kayseri Erciyesspor deplasmanda Mersin Đdman Yurdu'nu 2-1 yendi.
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STAT: Tevfik Sırrı Gür
HAKEMLER: Hakan Ceylan xxx, Recep Yıldırım xxx, Ahmet Şimşek xxx
MERSĐN ĐDMAN YURDU: Kerem, Fatih Egedik x (Erdal dk. 67 x), Fatih Şen xx (Şehmus dk. 75 x),
Hasan, Hüseyin, Tisdell, Pereira, Mehmet Polat, Đlhan xx (Tuna dk. 87 x), Ozokwo, Adem
YEDEKLER: Eser, Nurullah, Faruk, Fuat
TEKNĐK DĐREKTÖR: Nurullah Sağlam
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xxx, Bikoko xx, Muhammet xxx, Emrah xx (Ümit dk. 80 x), Köksal
xxx, Zafer xx, Đbrahim xx, Emre xx, Volkan xxx, Kemal xxx (Taner dk. 90 ?), Veli xxx
YEDEKLER: Ali, Aytek, Mehmet Öztonga, Mehmet Ayaz
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ergün Penbe
GOLLER: Adem (dk. 54) (Mersin Đdman Yurdu), Kemal (dk. 44), Veli (dk. 88) (Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Tisdell (Mersin Đdman Yurdu), Emre, Veli, Bikoko, Volkan (Kayseri
Erciyesspor)
- KAYSERĐ ERCĐYESSPOR TEKNĐK DĐREKTÖRÜ ERGÜN PENBE:
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe ise, kendisi açısından oldukça önemli bir maça
çıktığını ve eski takımı Mersin Đdman Yurdu'na karşı mücadele etmenin, farklı duygular yaşamasına
neden olduğunu anlattı. Mersin maçının kendileri açısından zor geçeceğinin bilinciyle bu müsabakaya
hazırlandıklarını kaydeden Penbe, "Ligin ikinci yarısına iyi başlayan ve çok formda bir takıma karşı
mücadele ettik. Bugüne kadar oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp, 2'sinde berabere kalmış bir takım
olarak, rakip
futbolcuların özgüveni de oldukça yüksekti. Bizim takıma baktığınız zamansa, teknik ekibi değişmiş ve
üstüne bir maç kazanmış bir takım karşınıza çıkıyor" diye konuştu.
Moral ve motivasyonu yüksek iki takım arasındaki mücadeleden galip gelen taraf oldukları için mutlu
olduklarını ifade eden Penbe, konuşmasını da şöyle sürdürdü:
"Bizim elimizde sihirli değnek yok. Ben bu takımın başına geçeni henüz 3 gün oldu. Sadece
oyuncularıma özgüvenlerini yeniden kazandırmak adına bir şeyler yaptık. Onların çok iyi oyuncular
olduklarını ve istediklerinde kazanamayacakları maç olmadığını anlattı. Bugün sadece takımıma
ağabeylik yaptım. Futbolcularım, çok formda bir takımı yenmek için adeta yüreklerini ortaya koydular.
Bu nedenle tüm oyuncularımı kutluyorum."
Ergün Penbe, bugün annesinin doğum günü olduğunu ve Mersin Đdman Yurdu galibiyetini de ona
armağan ettiğini de sözlerine ekledi.
Volkan Yıldırım ve Emrah Bozkurt da, Mersin deplasmanında alınan 3 puanın kendileri için önemli
olduğunu dile getirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9131
Erişim Tarihi: 07.03.2011

Örnek Kampanya...
Türk Halk Müziği Sanatcısı Turgay BAŞYAYLA'dan örnek kampanya
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Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla’dan tüm Türkiye’ye örnek kampanya…
Sanatçı son 6 aydır Türk toplumu ve gençler adına çok önemli bir kampanyaya önderlik ediyor.
Anadolu’da kitaba ve bilgiye ihtiyacı olan ilköğrenim çağındaki çocuklar için ücretsiz konserler veriyor,
konsere giriş şartı ise üniversitelilerin yanlarında getireceği kitaplar. Kampanya üniversitelerde son
sürat devam ediyor, şuan itibariyle binlerce kitap toplandı ve minik sahiplerine ulaştırıldı bile.
Organizasyonun yaz aylarına kadar devam edeceğini söyleyen Turgay Başyayla ; bugün hepimiz
paramızı ,yiyeceğimizi ve giysilerimizi ihtiyacı olanlarla paylaşıyoruz ve paylaşmalıyız, fakat bilgiyi
paylaşmakta en az bu güzel duygular kadar yüce ve anlamlı. Konserlerim sebebiyle tüm Anadoluyu
görme şansım oldu ve bu yumurcakların öğrenimleri esnasında en büyük sorunlarının bilgiye ulaşmak
olduğunu gördüm. Bilgisayar ,dergi, gazete ve kitaba olan hasretleri büyüktü. Büyük kentlerde ve
metropollerde yaşayan bizlerin hemen ellerinin altında olan bu imkanlarını bu kardeşlerimizle
paylaşma vaktinin geldiğini söyleyen sanatçı ,yapılan yardımların yarının geleceğine yön verecek
fidanları yeşerteceğini düşünüyor. Şuan üniversitelerde yürütülen bu kampanya ile hem Turgay
Başyayla’nın güzel sesi ve sahnesine doyuyorsunuz hem de hayatınızdaki en anlamlı kampanya ve
organizasyona daha önce okuduğunuz kitapları bağışlayarak ücretsiz destek vermiş
oluyorsunuz…Böyle kampanyaların diğer sanatçılara da örnek olmasını diliyoruz…
Kaynak:Klas Haber
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9132
Erişim Tarihi: 07.03.2011

