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Kayserispor'dan TFF'ye sert tepki!
Adı Şike iddiaları içinde geçmemesine rağmen Kayserispor da PFDK'ya sevk edildi
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Kayserispor Yönetim Kurulu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "futbolda şike iddialarına" ilişkin
açıklamalarıyla ilgili olarak,"Kulübün disiplin kuruluna sevk edilmesinin onur kırıcı ve küme
düşürülmekten daha ağır olduğunu" bildirdi.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada,
Kayserispor'un, hatalı hakem kararları ile mağlup edilerek şampiyonluk yarışından alıkonulduğu,
Manisaspor maçı dolayısıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kulübü Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu'na sevk etmesi "utanç verici" olarak değerlendirildi."Hiçbir şike bulgusuna rastlamadık ama
herkesi disipline sevk ediyoruz" ifadesinin kabul edilemez bir çelişki olduğu vurgulanan açıklamada,
"Böyle bir sebeple kulübümüzün disiplin kuruluna sevk edilmesi, onur kırıcıdır ve küme düşürülmekten
bile ağırdır. Kulübümüz, yaşanan bu kepazeliğe ortak olmayacak ve savunma yapmayacaktır. Bu
kararı alarak herkesi pisletme amacı güdenler, kendi Oyunlarına devam etsinler" ifadelerine yer verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Kayserispor'dan istediği savunma ve savunulması talep edilen
iddiaya ilişkin TFF ve mahkeme tespitlerini de sitede yayımlayan Kayserispor Yönetimi'nin
açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Tetkik edilen belgeler dahilinde hukukçularımızın da anılan
müsabaka ve müsabakaya ilişkin bulgu ve tespitlere karşı nasıl bir savunma yapılabileceği konusunda
çaresiz kaldıklarını belirtmemiz gerekir. Zira istenen savunma yazısından da görüleceği üzere
kulübümüzün hiçbir yetkilisi veya sporcusunun, herhangi bir hukuka aykırı faaliyetinin bulunmadığı
açıkça belirtilerek savunma talep edilmiştir. Savunma yapabilmek için en basitinden hukuken ortada
bir suçlamanın var olması gerekirken, hiçbir suçlama ileri sürülmeksizin ve masumiyetimiz daha en
başında da açıkça belirtilmişken nasıl bir savunma yapabileceğimizi anlayabilmiş değiliz. Bu durum
bile başlı başına, yürütülen sürecin ne kadar sağlıksız olduğunu gözler önüne sermekte, bir başka
açıdan da savunma hakkımızı kısıtlamakta ve mesnetsiz bir şekilde yargılanmama hakkımızı da
elimizden almaktadır."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11370
Erişim Tarihi: 07.05.2012

1 Mayıs Etkinlikleri
Kayseri deki etkinlikler renkli geçti.
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Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında Đstiklal Marşı okunmamasına
tepki gösteren CHP'liler kutlama alanını terk etti.Gevher Nesibe Mahallesi Mimar Sinan Parkı
çevresinde toplanan sendika, parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sloganlar atarak
Mimarsinan Parkı'ndaki miting alanına yürüdü.KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Kayseri Şube
Başkanı Sedat Ünal, emekçilerin kol kola çıktıkları 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını belirterek, işçilerin
bugün meydanda hak mücadelesi verdiğini vurguladı.Ünal'ın konuşmasının ardından işçiler, davul
zurna eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.Bu arada, programda saygı duruşunda bulunulduktan sonra
Đstiklal Marşı okunmamasına tepki gösteren CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy ve partililer miting alanını
terk etti.Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Gülsoy, programda Đstiklal Marşı'nın okunmamasına
üzüldüklerini ve bu yüzden alanı terk ettiklerini belirterek,"Đstiklal Marşı'nın okunmaması bizi üzdü. Bu
yüzden sessiz bir şekilde alandan ayrılıyoruz. CHP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
emekçilerin yanında olacak. Her tarafta emeğin ve emekçinin hakkına arayacağız. Emekçilerle ilgili
herhangi bir sorun yok. Bütün emekçiler yine bizim kardeşimiz" dedi.Tertip komitesinde görevli
olmadıklarını ifade eden Gülsoy, emekçilerin her zaman yanında olduklarını, sadece tertip komitesine
tepki gösterdiklerini kaydetti.Gülsoy ve beraberindeki CHP Kayseri Gençlik Kolları üyeleri, tepki olarak
Đstiklal Marşı'nı okuduktan sonra alandan ayrıldı. Kutlamanın diğer katılımcıları da olaysız dağıldı.
Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarına 25 topluluk, grup ve siyasi partiden yaklaşık 3 bin kişi
katıldı.Yoğunburç Kavşağı ve Kayseri Lisesi önünden iki farklı grup Mimar Sinan Parkı'nda buluştu.
Kutlamalara katılan 24 grup şunlardan oluştu: EMEP, CHP, SDP (Sosyalis Demokrasi Partisi), BüroSen, Yozgat-Çayıralan Evciler Kasabası Gençliği, Alevi Kültür Merkezi, Genç-Sen, Dev-Lis (Devrimci
Liseliler), Dev-Genç (Devrimci Gençlik), Disk, Birleşik Metal-Đş, Ceha işçileri, TGB, Đşçi Partisi, EğitDer, Eğitim-Sen, LGBTTT (Lezbiyen, Gay, Biseksüeli Transeksüel Toplulukları), TÜMTĐS, (Tükiye
Motorlu Taşıt Đşçileri Sendikası), Devrimci 78'liler Derneği, Renkli Tebeşirler Kültür ve Sanat Derneği,
Kayseri Cumhuriyet Gazetesi Okurları, BDSP (Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu), DHF (Demokratik
Halklar Federasyonu), Devrimci Gençlik Derneği, ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi),
Kaldıraç.Kayseri'de geçen pazar günü trafoyu boyarken elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren
2 işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde unutulmadı. Đşçilerin yaşamını yitirdiği yerde toplanıp
saygı duruşunda bulunan Emek Partisi üyeleri, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Erciyes 9-Đndirici
Trafo Merkezi'ni çevreleyen tel örgülere karanfil bıraktı. Merkez Kocasinan Đlçesi, Fevziçakmak
Mahallesi Bozantı Caddesi Đnönü Parkı'nda bulunan Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Erciyes 9 Đndirici
Trafo Merkezi önünde toplanan Emek Partililer 2 gün önce boya yaparken, akıma kapılarak ölen boya
ustası 48 yaşındaki Adil Orhan ile 36 yaşındaki Yusuf Küçüktaş, anısına saygı duruşunda bulundu,
trafoyu çevreleyen tel örgülere kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.EMEK Partisi Đl Başkanı Đsmet
Gümüşoluk, 10 yıllık Ak Parti iktidarında yaşamını yitiren işçi sayısının 10 bini bulduğunu, son bir 6
ayda ise 650'ü aştığını söyledi. Gençlerin Üniversite sınavı stresini aşamayarak intihar ettiğini her gün
yeni bir kadın cinayetinin duyulduğunu, işçilerin sosyal haklarını alamadığını, iş kazalarında çeşitli
uzuvlarını kaybettiklerini anlatan Gümüşoluk, Kayseri'de de 2 gün önce iki işçi kardeşimiz, burada
elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Dün Organize Sanayide bir işçi kardeşimiz kolunu
makinaya kaptırdı dedi.Konuşmaların ardından önce yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda

bulunan ardından trafoyu çevreleyen tel örgülere karanfil bırakan partililer, olay yerinde bir dakika
oturma eylemi yaptı. Adil Orhan ve Yusuf Küçüktaş'ı yaşamlarını yitirdikleri trafonun önünde anan
partililer, alkışlarla parktan ayrıldı.
SENDĐKALAR DIŞINDA ĐLK KEZ ĐŞÇĐLER DE KATILDI
Yoğunburç Kavşağı'ndan, Halkların Demokratik Kongresi çatısı altında yürüyen topluluklara Kale
önünde Ceha işçileri de katıldı. Böylece, yıllar sonra ilk kez Kayseri'de işçi sendikalarının dışında bir
işçi topluluğu bizzat 1 Mayıs kutlamalarında boy gösterdi.
ĐLK KEZ LGBT'LER GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI AÇTI
1 Mayıs kutlamalarına damgasını vuran bir başka görüntü, Kayseri'de ilk kez LGBT (Lezbiyen, Gay,
Biseksüel, Transeksüel) Toplulukların, gökkuşağı bayrağı açması oldu. 5 kişi halinde yürüyen grubu,
Üvey Evlatlar Platformu Sözcüsü Harun Sinan Demirdöven temsil
KADINLAR TENCERE, TAVA ĐLE DAVULA EŞLĐK ETTĐ
Bunların yanı sıra, kortejde, LGBT'lerden sonra kadınlara yer ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Ziyagökalp
Mahallesi'nde yaptıkları eylem ile Fethiye'deki tecavüz davasına seslerini yükselten kadınlar, yine
tencere ve tavalarıyla meydanlarda kadın hakları için haykırdı. Kadınlar, çocukları ile birlikte, tencere
ve tavaları ile davula eşlik etti.
YGS MAĞDURLARI ĐÇĐN TABUT KALDIRILDI
EMEK Gençliği'nin kefen giyerek, YGS mağdurları için taşıdığı tabut da, 1 Mayıs'ın ilgi
çekenlerindendi. Eğitim sistemine dair çok sayıda pankartın taşındığı kortejde, ERÜ Đletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin ellerini zincirleyerek, basının özgürlüğü ve tutuklu gazetecilere dair
taşıdığı pankartlar da dikkat çekti.
TĐYATROCULARDAN BOYALI YÜZ EYLEMĐ
Bir diğer ilgi çekici manzara ise Renkli Tebeşirler Kültür ve Sanat Derneği ile Kayseri Cumhuriyet
Gazetesi Okurları adlı toplulukların, devlet tiyatrolarının özelleştirilmesine karşı, yüzlerini boyayarak
korteje katılması oldu. Topluluk, yolda yürüyenlere, 'Şehir Tiyatroları Yok Edilemez, Tiyatrocuyu
Tiyatrocular Yönetir' yazılı yaka kartları dağıttı.Öte yandan, Kayseri Lisesi önünden kalabalığa katılan
gruplar, DHF, Devrimci Gençlik Derneği, ESP ve Kaldıraç oldu. Her iki grup da Mimar Sinan Parkı
yanındaki alanda buluşup Park'a giriş yaptı. CHP Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, geçtiğimiz yıl olduğu
gibi bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarında bulundu. Kalabalık alana girdikten sonra basın açıklamaları
yapıldı ve halaylar çekip, marşlar söylenerek 1 Mayıs kutlamalarında devam edildi.
Öte yandan Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla
mesaj yayımladı.Arıkan, mesajında, 1 Mayıs'ın çalışma hayatının sorunlarının meydanlarda ortak
dillendirdiği özel bir gün olduğunu vurguladı.Đşsizliği azaltmak iddiasıyla hazırlanan ulusal istihdam
stratejisinin çalışma hayatının en önemli gündem maddesini oluşturduğuna dikkati çeken Arıkan,
mesajında şunları kaydetti: "Ulusal istihdam stratejisi biraz incelendiğinde, stratejinin iş gücü
piyasasını daha da esnekleştirilmesi temeli üzerine inşa edildiği görülebiliyor. Bu bile çalışanları
bekleyen tehlikeyi anlatmaya yetiyor. Öte yandan 2007 yılında ABD'de başlayan kriz derinleşerek facia
boyutuna ulaştı. Yunanistan'ın iflasından sonra sırada Đspanya, Đtalya ve Portekiz'in olduğu
vurgulanıyor. Ülkemiz ve dünya çalışanları, bu krizlerin etkisinde 1 Mayıs'ı kutluyor. Dünyayı ve
ülkemizi, ürettikleri sömürü çarkları ile ele geçirenlerin elinden kurtarmadığımız müddetçe, 1 Mayıs'lar
kriz ve krizin gölgesinde kutlanmaya mahkumdur. Saadet Partisi olarak bütün bu olumsuzluklara
rağmen bütün çalışanların gününü kutluyorum."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11372
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Đnşaatta Göçük 1 Yaralı
Bir binanın zemin katının beton dökümü yapılırken göçük oldu.
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Kayseri'de inşat kalıbının çökmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.Ambar Mahallesi Osman
Kavuncu Bulvarı üzerinde inşa edilen bir binanın zemin katının beton dökümü yapılırken kalıp çöktü.
44 yaşındaki Ahmet Ç. çöken kalıpların arasında kaldı. Ahmet Ç. enkaz altından yaralı halde çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11373
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Hastane Önünde Şüpheli Valiz
1 Mayıs kutlama alanındaki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.
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Kayseri'de bir özel hastanenin önünde unutulan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.
1 Mayıs kutlamaları için hazırlanan alana yakın olan valizin içinden erkek giysileri çıktı. Gevher
Nesibe Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınındaki hastanenin önünde şüpheli valiz gören vatandaşlar
durumu polise bildirdi. Hastane önüne gelen polis ekipleri, valizin etrafında güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekipleri olay yerine gelerek valizi inceledi. Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı, valizin
içinde erkek giysileri olduğunu belirledi. Polis, valize el koydu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11374
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Özhaseki:Çay Bağlarında Yürüdü
Sabah sporu yürüyüşü sonrası önemli projeler değerlendirildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Özhaseki'nin geçen yıl yaz dönemlerinde başlatıp
geleneksel hale getirdiği sabah yürüyüşleri yeniden başladı. Çay Bağları'ndan başlayıp Kıranardı
üzerinden Hisarcık'ta sona eren yürüyüşün ardından bu yaz döneminde yapılması planlanan
yatırımlarla ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi ve KASKĐ'de görev yapan üst
düzey belediye yöneticileriyle sabah 06.00'da Çay Bağları'nda buluşan ve ardından yürüyüş yapan

Başkan Özhaseki, daha sonra da Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı,
raylı sistem 2. ve 3. etap projeleri başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yaz
döneminde hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve hizmetlerle ilgili olarak bir toplantı yaptı.Konuya
ilişkin bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, son birkaç yıldır her
hafta sonu tekrar ettikleri sabah yürüyüşlerine bu yaz döneminde de başladıklarını ifade etti.Özhaseki,
"Hafta sonları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belediyede görev yapan üst düzey yöneticilerimizle buluşup
şehrimizin değişik noktalarında yürüyüş yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bazen Erciyes'te, bazen Hacılar'da
bazen Talas'ta yaptığımız yürüyüşlerin bu sene ilkini Çay Bağları Mevkii'nde yaptık. Yürüyüşün
ardından da hem önümüzdeki yaz döneminde Erciyes'te gerçekleştirmeyi planladığımız yatırım ve
projeleri hem de Anadolu Harikalar Diyarı, raylı sistem, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi gibi belediyemizin
diğer önemli çalışmalarını masaya yatırdık. Çok verimli bir çalışma ortamı oluştu. Önümüzdeki yaz
boyu bu yürüyüşleri ve toplantıları sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11375
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Bir Kore Gazisi Daha Vefat Etti.
Kayseri'de 42 Kore Gazisi kaldı.
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir süredir astım ve bronşit şikayetiyle tedavi olan 84
yaşındaki Kore Gazisi Osman Karakuş hayatını kaybetti. Kore Gazisi cenaze kılınan namazının
ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hunat Camiinde kılınan cenaze namazında hayatını kaybeden
84 yaşındaki Osman Karakuş'u dostları yalnız bırakmadı. Kayseri Muharip Gaziler Derneği Başkanı
Osman Balcı, "Bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören Kore Gazimizi kaybettik.
Kendisine Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kore Gazimiz Osman Karakuş'un vefat
etmesinin ardından Kayseri'de 42 Kore Gazimiz kaldı" diye konuştu. Kore Gazisi Osman Karakuş
kılınan cenaze namazının ardından Argıncık mezarlığına defnedildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11376
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Şaban Bayrak'ın Yüzme Tutkusu
Bayrak,Bin metrelik parkuru 27 dakikada tamamladı
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Eski Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak (67), Balıkesir'in Edremit ilçesinde bin metrelik parkuru 27 dakikada yüzdü.
19. dönemde parlamentoda yer alan Bayrak, yaptığı açıklamada, 40 yıldır amatör olarak yüzdüğünü ve bu spor
dalını çok sevdiğini söyledi. Tatil amacıyla geldiği Güre beldesindeki termal tesisin yüzme havuzunda, "kendine
özel rekor denemesi" için iki gündür çalıştığını dile getiren Bayrak, iyi hazırlandığını ve güzel bir derece elde
etmek istediğini anlattı. Bayrak, daha sonra, bin metrelik parkuru 27 dakikada tamamladı. Boyu 50 metre olan
havuzdaki rekor denemesinin 20. turunu arkadaşlarının alkışlarıyla tamamlayan Bayrak, yüzme sporunda 400 ve
800 metrelik parkurlarda profesyonel sporcuların birçok rekorlarının bulunduğunu, kendisinin özellikle bin metrelik
bir parkur seçtiğini bildirdi. Bu mesafeyi ilk kez denediğini vurgulayan Bayrak, "Çok fazla kendimi yormadan böyle
bir deneme yaptım. Başarılı olmak sevindirici. 27 dakikada bu bin metrelik parkuru tamamladım. Sporun yaşı yok.
Bence herkes yaşına ve kondisyonuna uygun spor yapmalı" dedi.
EDĐTÖR : ÖNER ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11377
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Eke'ye Ziyaretler Sürüyor
Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Dadaloğlu Vakfı Başkanı ve üyeleri, Eke'yi ziyaret etti.
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Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Dadaloğlu Vakfı Başkanı ve üyeleri, MHP Đl Başkanı Mete Eke'yi ziyaret etti.
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ve yönetim kurulu üyeleri, Đl Başkanı Eke'ye görevinde başarı
diledi. Dadaloğlu Vakfı Başkanı Necati Eravşar da Eke'ye "hayırlı olsun" temennisinde bulunarak, birlikte güzel
işlere imza atılacağını vurguladı. Mete Eke ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dadaloğlu Vakfı
Başkanı Necati Eravşar'ın daha önce MHP Đl Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsattı. EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11378
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Bahar Şenlikleri Başlıyor
Akrobasi timi "Türk Yıldızları",Uçuş yapacak, 11 Mayıs'ta Şebnem Ferah konser verecek.
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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları", 6 Mayıs'ta başlayacak Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) 18. Bahar Şenliği'nde gösteri yapacak. Akrobasi timi "Türk Yıldızları", üniversite
yerleşkesinde 6-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek şenliğin açılış gününde, gösteri sunacak.
Etkinlik kapsamında, 7 Mayıs'ta Grup Model, 8 Mayıs'ta Özgün, 9 Mayıs'ta Oden ve Cüneyt Ergün, 10
Mayıs'ta Gökçe ve 11 Mayıs'ta Şebnem Ferah konser verecek. Konser programlarının yanı sıra hafta
boyunca yarışma ve çeşitli gösteriler de düzenlenecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11379
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Đşte Büyükşehirlerin Yeni Planı
Hüseyin Tanrıverdi Büyükşehir planı ve yeni gelişmeleri açıkladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Büyükşehir sayısını 29'a çıkaracak olan
Büyükşehir Yasası üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirtirken, "Tüm büyükşehirlerde belediye
sınırları il sınırlarına kadar genişletilecek. Büyükşehir hizmetlerini 50 kilometrelik alanla sınırlayan
'Pergel' uygulaması değiştirilecek. Bu çerçevede beldeler ve köyler ilçelerin mahallesi olacak. Böylece,
küçük yerleşim birimleri daha fazla hizmet alma imkanı bulacak" dedi. Düzenlemenin ayrıntılarına
ilişkin AK Partili belediye başkanlarının ve milletvekillerinin görüşlerini aldıklarını kaydeden Tanrıverdi,
halen 16 olan büyükşehir sayısını 29'a çıkaracak olan yasa ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
BELDE VE MAHALLELER
Başbakanımız, 12 Haziran seçimleri öncesinde, nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir statüsüne
alınacağını açıkladı. Nüfus kriterine göre önce 11 ilimiz bu sınıfa giriyordu. Seçim sonrasında da 2011

nüfus sayımına göre Mardin ve Malatya da büyükşehir statüsüne hak kazanan iller arasına girdi.
Büyükşehir olacak illere yönelik çalışmaları Đçişleri Bakanlığımız sürdürürken, biz de Yerel
Yönetimler Başkanlığı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Belediye başkanlarımızın ve
milletvekillerimizin büyükşehir olacak illerdeki iç dizayna ilişkin görüşlerini aldık, raporumuzu partimizin
Merkez Yürütme Kurulu'na sunacağız.
Tüm büyükşehirlerde belediye sınırları il sınırlarına kadar genişletilecek. Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nda büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının 'pergel yasası' diye bilinen yasa gereği 50
kilometrelik alanla sınırlı tutulmakta. Bu uygulama değiştirilecek.
Yeni düzenlemeyle 2011 nüfus sayımına göre toplam 29 büyükşehir olmakta ve bu 29 büyükşehir
belediyesinin ikisi Đstanbul ve Kocaeli'nde il sınırları belediye sınırlarıdır. Diğer 27 ilin belediye sınırları
da il sınırı şeklinde düzenlenecek.
Beldeler mahalleye dönüşecek ve içinde kaldığı ilçenin mahallesi olacak. Köyler de aynı şekilde
ilçelerin mahallesi olacak. Böylece, küçük yerleşim birimleri daha fazla hizmet alma imkânı bulacak.
Büyükşehir olacak 29 ilin dışındaki illerde de nüfusu 2 binin altında kalan beldelerin kapatılması
yönünde görüşler var. Ancak çalışmalarımız henüz devam ediyor. Bu beldelerin mahalle olması,
onların daha iyi hizmet almasını sağlayacaktır.
Yeni Büyükşehir olacak illerin imkânları daha da artmış olacak. Çünkü Büyükşehir Belediyeleri
yöresinde toplanan vergilerin yüzde 5'ini alırlar.
Şu anda küçük belediyelerimizde imar diye bir olay yok. Küçük belediyelerde şehri planlayacak
mimarlarmühendisler çalışamamakta. Ama bu küçük belediyeler büyükşehir şemsiyesi altına
girdiğinde il genelinde imar bütünlüğü sağlanacak. Böylece daha düzenli şehirler oluşacak. Kentsel
dönümüşün daha sağlıklı yapılması sağlanacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11380
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Kayseri Gençleri Dağıttı.1-0
Deplasmanda Gençlerbirliğini Biseswar'ın 76. dk. daki golüyle 1-0 yendi.
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Spor Toto Kupası (B) Grubu'ndaki karşılaşmada Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
16. dakikada rakiplerinden sıyrılan Biseswar'ın yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta top, kaleci
Ferhat'ta kaldı. 27. dakikada Zec-Oktay paslaşmasında topu son olarak önünde bulan Oktay'ın sert
şutunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti. 57. dakikada Erkut'un arka direğe yaptığı ortada
topa dokunan Ahmet'in vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı. 66. dakikada gelişen Biseswar'ın
sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Ferhat'ın çeldiği top, penaltı noktası üzerindeki Diop'un önünde
kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ferhat bir kez daha başarılı oldu ve defans oyuncuları meşin
yuvarlağı uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde gelişen ani Gençlerbirliği atağında ise Zec, topu sahasından
alarak rakip sahaya kadar sürdü. Sonrasında kalecinin öne çıktığını gören Bosnak futbolcunun aşırtma
vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla dışarı gitti. 76. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına
yaklaşan Biseswar'ın çaprazdan attığı sert şutta top filelerle buluştu: 0-1. 85. dakikada Biseswar'ın
getirdiği ve Gençlerbirliği defansından hiç kimsenin dokunamadığı topla arka direkte buluşan Umut'un
vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat'ta kaldı. 87. dakikada Erkut'un soldan yaptığı ortada arka
direkte iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşunda topu, kaleci Deniz kontrol etti. Karşılaşma,
Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan Kayserispor'dan yeni sezonda kopacak isimler
belirlenmeye başladı. Navarro, Ömer Şişmanoğlu, Cem Sultan, Okan Alkan ve Nadir Çiftçi'nin topun

ağzında bulundukları, daha önce 5 oyuncu ile yollarını ayıracağını söyleyen teknik direktör Şota'nın
listesinde yer alan oyuncuların bunlar olduğu ileri sürüldü. Yabancı oyuncuların durumunun ise
sakatlığı geçmesine rağmen performasının ne olacağı belinmeyen Cangele ve kulübü terk eden
Triosi'ye göre netleşeceği bildirildi. Yabancı transferine yol açmak için kiralık olarak bu sezon
Kayserispor'da forma giyen Pekarık'la sözleşme yenilenmeyeceği ifade edilirken, sarı kırmızılı takımda
halen yabancı oyuncu olarak kaleci Navarro, Zurap, Nunez, Kujoviç, Amrabat, Babacar, Bisesware,
Cangele ve yönetimin izinsiz olarak kenti terk ettiği için TFF'ye şikayette bulunduğu James Troisi
bulunuyor.
FENERBAHÇELĐ ERTUĞRUL GÜNDEMDE
Öte yandan sarı kırmızılı takım, Navarro, Gökhan Değirmenci, Erhan Kırcı gibi file bekçilerine takviye
olarak Fenerbahçe'nin bu sezon Samsunspor'a kiralık olarak verdiği ve başarılı maçlar çıkartan kaleci
Ertuğrul'u gündemine aldı. Ertuğrul Taşkıran ile Đstanbul'da bir ön görüşme yaptığı öğrenildi.
Bu günde Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı yayın
kuruluşlarında çıkan futbolcularımızdan Nicolas Gaston Navarro, Cem Sultan, Okan Alkan, Nadir Çiftçi
ve Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun bavullarını alıp şehri terk ettikleri yolundaki haberler asılsızdır.
Oyuncularımız antrenmanlarına devam etmektedirler ve halen kulübümüzün oyuncularıdırlar" ifadeleri
kullanıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11381
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Đncesu da Okullar Halka Arzediliyor
Okul salonları,bilgisayar sınıfları ve spor alanları,öğrencilerin eğitim görmediği zamanlar vatandaşlara hizmet
verecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su Đşleri Bakanlığı ile katılımcı belediyeler işbirliğinde geliştirilen
"Okullar Hayat Olsun" projesinin uygulama protokolü imzalandı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda
gerçekleştirilen imza törenine, Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve Đlçe Milli
Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan katıldı. Kaymakam Öter, burada yaptığı konuşmada, "Okulların ders
saatleri dışında da açık tutulmasını ve eğitim dönemleri haricinde belediyelerle işbirliği içinde topluma
hizmet sunan merkezler haline dönüştürülmesini kapsayan projenin çok faydalı olacağını
düşünüyorum. Okullar eğitimden sonra ve hafta sonları kapalı oluyor. Okullardan ders saatleri dışında
da yararlanılmalı" dedi. Öter'in konuşmasından sonra imzalanan protokol doğrultusunda, okulun
salonları, bilgisayar sınıfları ve spor alanları, öğrencilerin eğitim görmediği zamanlarda vatandaşlara
da hizmet verecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11382
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Đncesu Baraj Kenarı Yeşilleniyor
Đncesu Baraj bölgesine 6 bin çam fidanı dikti.
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Đncesu Belediyesi Baraj bölgesindeki 125 dönümlük araziye 6 bin çam fidanı dikti.Belediye Başkanı
Zekeriya Karayol, yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenledikleri "Her Öğrencinin Dikili Bir Ağacı Olsun"
adlı kampanyası çerçevesinde, gölet çevresine 2 bin fidan diktiklerini anımsattı.Bu fidanların
tamamının tutmuş olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Karayol, bu yıl da bölgeye 50 kişilik
ekiple 6 bin fidan diktiklerini kaydetti.Karayol, dikilen fidanları göletin suyu ile otomatik sistemle
suladıklarını dile getirerek, "Amacımız yeşil bir Đncesu oluşturmak. Bütün gayretlerimiz, çalışmalarımız
bu yönde" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11383
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Deprem Böyle Anlatılır
Deprem Tırı Đstanbul'dan sonra Eskişehir, Kütahya, Muğla, Burdur ve Isparta'dan sonra Kayseri'ye geldi.
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Akut Arama Kurtarma Derneği'nin deprem eğitim TIR'ı, Kayseri'ye geldi.Hayata Devam Türkiye Ekibi
Proje Sunucusu Tuba Birincioğlu, tarihi Hunat Medresesi önüne getirilen TIR'da depremden korunma
yöntemlerini anlattı. Depremlerde her yıl ortalama 9 bin konutun hasar gördüğünü belirten Tuba
Birincioğlu, şöyle dedi: "Türkiye'nin sadece depremlerde kaybettiği insan sayısı açısından dünyada
üçüncü, depremden etkilenen insan sayısı bakımından sekizinci sırada yer almaktadır. Türkiye
topraklarının yüzde 96'sı depreme karşı risk altındadır. Türkiye'de her yıl ortalama bin kişi deprem
nedeniyle hayatını kaybediyor. Doğal afetlerle ilgili bilinç ve bilgi sahibi olmak bizim gibi ülkelerde
hayati önem taşıyor.'Proje eğitmeni Yeşim Melek Şen de, deprem eğitimi veren araçlarının 3'üncü
yılında Đstanbul'dan sonra Eskişehir, Kütahya, Muğla, Burdur ve Isparta'dan sonra Kayseri'ye
geldiklerini, yıl sonuna kadar toplam 60 noktaya gideceklerini belirterek "Kurduğumuz ekiple 5 yıl
içerisinde 1 milyon kişiye ulaşıp deprem eğitimi vermeye hedefliyoruz" diye konuştu. Deprem
similatörü üzerinde oluşturulan 2 ayrı odada olası bir deprem anı canlandırıldı. Eşyaları duvara monte

edilmiş odada hasar oluşmazken, normal şartlarda dekor edilmiş bir odanın eşyalarının nasıl hasar
gördüğü similatörle canlı olarak gösterildi. Similatör aracına çağrılan öğrencilere deprem anında nasıl
korunmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenci ve halkra deprem ve ilkyardımla ilgili kitapçık
dağıtıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11384
Erişim Tarihi: 07.05.2012

1200 Kişilik Tiyatro Salonu
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi yanında bin 200 kişilik salonun 3 bin m² kapalı alan ve 200 m² lik sahnesi
bulunacak
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin hemen yanına yaptırılan bin
200 kişilik salonun inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 3 bin m² kapalı alanı ve 200 m².lik sahnesiyle her türlü
büyük katılımlı konser, konferans, toplantı, kongre vs. gibi organizasyonların rahatlıkla
düzenlenebileceği salonun fuayesinde de sergi, mini konser vs. gibi etkinlikler gerçekleştirilebilecek.
Đçerisinde tercüman, ışık, ses, reji, toplantı ve hazırlık odalarının da yer aldığı salon, gerek
dekorasyonu gerekse de ses ve sahne sistemleri ile Kayseri'nin en büyük ve en modern salonu
olacak. Salonun bir başka özelliği de binanın tamamına yakınının yeraltında olması. Yapımı
tamamlandığında çok az bir kısmının yüzeyden görünebileceği salonun çatısı da çim yüzeyle
birleştirilerek estetik bir görünüm kazandırılacak. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri'de eksikliği hissedilen çok kapasiteli bir salonun
yapımını sürdürdüklerini ifade ederek, "Şehrimiz, son yıllarda her alanda gelişme kaydediyor.
Şehircilikte, imarda, alt ve üst yapıda ilerleyen Kayseri'de sosyal kültürel hayat da günden güne
canlanıyor. Bu kapsamdaki etkinlikler için yıllardır Şehir Tiyatrosu hizmet veriyor. Ancak gerek tiyatro
salonumuz gerekse de şehirdeki diğer salonlar büyük katılımlı organizasyonlar için yeterli olmuyor. Bu
nedenle Fuar Alanı içinde Kongre ve Spor Merkezi'nin hemen yanında 1.200 kişilik bir salonun
yapımına başladık. Büyük bölümü yer altında olacak bu salon hem kapasite hem de teknik donanım
olarak yalnızca Kayseri'nin değil ülkemizin sayılı salonlarından birisi olacak. Böylece şehrimizdeki
önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11385
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Vekiller Süt Dağıttı
Erbosan Đlköğretim Okulu'ndaki dağıtıma 3 milletvekili bir vali yardımcısıda katıldı.
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Kayseri'de AK Parti Milletvekilleri, öğrencilere süt dağıttı. Milletvekilleri, Başbakan Recep Tayip
Erdoğan'ın talimatıyla okullarda başlanan süt dağıtımın devam edeceğini dile getirerek, çocukları
sütün yararları konusunda bilgilendirdi. Kayseri'nin Erbosan Đlköğretim Okulu'nda AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer ile Kayseri Vali Yardımcısı Đbrahim
Halil Çomaktekin, Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan ve Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya
öğrencilere süt dağıttı. Süt dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya, "Partilerinin iktidarı döneminde sosyal devlet anlayışıyla çok değişik projeler ürettik.
Bugün yine milli eğitime verdiğimiz önemi göstermek adına Sayın Başbakanımızın talimatıyla
gerçekleştirilen ilköğretimdeki süt dağıtımını başlatmış oluyoruz. Türkiye genelinde 32 bin 574
okulumuzda 7 milyon 200 bin öğrencimize haftanın 5 günü süt dağıtılacak. Đnşallah çocuklarımızın
daha sağlıklı olabilmeleri açısından yararlı olacaktır" diye konuştu. Milletvekilleri daha sonra sınıflara
geçerek öğrencilere süt dağıttı ve sohbet etti. Kayseri'de de 512 okulda 121 binin üzerinde öğrenciye
haftanın 5 günü süt dağıtılacak.
EDĐTÖR.ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11386
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Vergi Rekortmeni Sucukçu ĐMAMOĞLU
Kayseri de Vergi Rekortmenleri Sıralamasında Nazmi Đmamoğlu birinci,Mustafa Boydak 2. ve Vedat Solak 3. oldu.
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Gelir vergisi matrahı ve tahakkuk eden vergi, 2010 yılına göre yüzde 13 arttı. Vergi Dairesi Başkanı
Niyazi Özkök, düzenlediği basın toplantısında, Mart ayında 29 bin 428 mükellefin 335 milyon 732 bin
lira gelir vergisi, 14 bin 278 mükellefin de 59 milyon 14 bin lira kira geliri beyanında bulunduğunu
söyledi. Beyanlar üzerinden 84 milyon 56 bin lira gelir vergisi, 12 milyon 564 bin lira kira gelir vergisi

tahakkuk ettirildiğini belirten Özkök, "Gelir vergisinde beyan edilen matrah ve tahakkuk eden vergi,
önceki döneme göre yüzde 10 arttı. Kira gelirinde ise beyanname sayısında yüzde 53, matrahta yüzde
39, tahakkukta yüzde 36 artış oldu. Đl genelinde, gelir vergisi matrahında ve tahakkuk eden vergide
yüzde 13 artış gerçekleşti" dedi. Özkök, et ve et ürünleri imalatı yapan Nazmi Đmamoğlu'nun, tahakkuk
eden 1 milyon 746 bin 733 lira ile vergi rekortmeni olduğunu belirterek, Đmamoğlu'nu 1 milyon 560 bin
581 lira ile Kayseri Sanayi Odası Başkanı da olan Mustafa Boydak'ın, 987 bin 624 lira ile hafriyat işleri
yapan Vedat Solak'ın takip ettiğini bildirdi. Sıralamada Boyak ailesinden Mustafa Boydak'ın ardından
Bekir, Memduh, Yusuf, Şükrü ve Hacı Boydak da ilk 8 arasında yer aldı. Özkök, kira geliri beyanına
göre tahakkuk eden vergilerde ise 244 bin 930 lira ile Durmuş Şigan'ın birinci, 174 bin 182 lira ile
Osman Ulubaş'ın ikinci, 132 bin 910 lira ile Nursen Tokgöz'ün üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.
Bu arada Kayseri'den mart ayında yapılan ihracatın, bir önceki aya oranla yüzde 8,3 arttığı bildirildi.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, yaptığı açıklamada, mart ayı ihracatının bir
önceki aya oranla yüzde 8,3 artarak 132,8 milyon dolara ulaştığını belirterek, ihracat rakamlarındaki
pozitif ivmenin devam ediyor olmasının, Kayseri adına sevindirici bir durum olduğunu söyledi.
KAYSO üyelerinin 109 ülke ve 2 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Boydak,
"Kayseri'nin mart ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 8,3 artarak 132,8 milyon dolara ulaştı.
Đhracatta ilk üç sırayı, Irak, Almanya ve Đtalya aldı. Đhraç edilen ürünler ise sırasıyla elektrikli ev aletleri,
tekstil ve mobilya oldu" dedi. Boydak, HES Hacılar Sanayi ve Ticaret AŞ, Boydak Dış Ticaret AŞ ve
Boyteks Tekstil AŞ'nin ihracatçı firmalar arasında ilk üç sırayı aldığını belirterek, "Mart ayı ile beraber
ihracatta ivme yukarı doğru çıkmaya başladı. Bu ay odamız üyesi 169 firma tarafından ihracat yapıldı.
Bu bizim için memnuniyet verici bir durum. Tüm ihracatçı firmalara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11387
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Öksüz-Yetim Đzciler ÇANAKKALE de
57. Alay'ın karargah kurduğu yerde çadır kurarak askerlerin yediği buğday kırması çorba ile hamur yediler.
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Yetiştirme yurtlarında kalan izci çocuklar Çanakkale'yi ziyaret etti. Đzci Grup Önderi Murat Aydemir
başkanlığında, izci liderlerinden Ahmet Güven ve Bekir Bıyık tarafından izcilik eğitimi verilen yetiştirme
yurtlarında kalan çocuklar, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale Savaşı'nda 57. Alay'ın
karargah kurduğu yerde çadır kuran izciler, savaşta askerlerin yediği buğday kırması çorba ile hamur
kızartması yediler. Conkbayırı'nı gezen izciler, burada siperlere girerek şehitler için dua ettiler. Aile ve
Sosyal Politikalar Đl Müdürü Süleyman Karadeli, yurt ve çocuk evlerinde kalan çocukların eğitimleri ve
kendilerini topluma karşı ispatlamaları amacıyla faaliyetler düenlediklerini belirtti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11388
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Kayseri Şekerspor 3. ligde
Temsilcimizi tebrik eder seneye 2.ligede adım atmasını bekleriz.
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Aksaray’da oynanan Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. Grup Play-off final mücadelesinde Mersin
Toroslar Belediyespor’u 2-0 yenen Kayseri Şekerspor, Spor Toto 3. Lig’e yükseldi.
MAÇTAN NOTLAR
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maça Kayseri Şekerspor etkili başladı. Đlk dakikalarda rakip kalede
gol arayan Kayseri Şekerspor tehlikeli ataklar geliştirdi. Toroslar Belediye kalesine gol için yüklenen
Kayseri Şekerspor baskıları sonucunda ceza alanı içinde 14. dakikada Erman Deveci vole vuruşuyla
takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Kayseri Şekerspor farkı açmak için geliştirdiği ataklar sonuç
vermedi. Rakip kaleye kanatlardan giden Mersin Toroslar Belediyesispor beraberlik golü aradı. Kayseri
Şekerspor savunması çok iyi kapanarak rakibine gol fırsatı vermedi. Mersin ekibi kanatlardan gol
bulamayınca cepheden şutlarla gol aradı. Kayseri Şekerspor kalecisi Mustafa kalesinde gole izin
vermedi. Mücadelede ilk devre 1-0 Kayseri Şekerspor üstünlüğü ile tamamladı.Đkinci yarı Kayseri
Şekerspor maçın yıldızı Murat Ataş kontra atakta 90. dakikada savunmanın arkasına sarkarak kaleci
Seyfettin’den sıyrılıp topu boş filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.Rakibini 2-0 yenen Kayseri
Şekerspor, 8 yıllık profesyonel lig özlemine son vererek Spor Toto 3. Lig’e yükseldi.
STAT: Aksaray Atatürk
HAKEMLER: Bora Budak xx, Mehmet Sinan Akgül xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Mustafa xx,
Ahmet Tanrıkulu xx,
Servet Gökçen xx (Cüneyt dk. 75 x),
Đlker xx, Serkan xx,
Murat xx,
Bahadır xx,
Orhan xx (Altan dk. 90 ?),
Erman xxx, Eşref Keçeci xx,
Önder xx (Kemal dk. 65 xx)
TOROSLAR BELEDĐYESPOR: Seyfettin x,
Hamdi Algü x (Bayram Ali dk.84 ?),
Erdem x,
Latif x,
Burak x,
Abdullah x,
Ekrem x (Ulaş dk. 76 x)),
Alper x,
Ahmet (Ömer dk. 62 x),
Mahir x,
Mustafa x
GOLLER: Erman (dk. 14), Murat (dk. 90) (Kayseri Şekerspor)
SARI KARTLAR: Serkan, Kemal, Đlker (Kayseri Şekersapor)
Deplasmanlı Bölgesel Lig'de mücadele eden Kayseri Şekerspor, final maçlarının ardından 3. Lig'e
yükseldi. Kayseri'nin ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın gururu olan takım oyuncuları, teknik heyet ile
yöneticileri katıldığı Köksal Demirokspor Tesisleri'nden bir kutlama töreni düzenlendi. Törene Kayseri
Şeker Fabrikası ve Kayseri Şekerspor Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim ve Denetim

Kurulu Üyeleri, Şekerspor Yöneticileri, futbolcular ve çok sayıda fabrika çalışanı katıldı. Đstiklal Marşı
ve Saygı Duruşu ile başlayan törende ilk konuşmayı takım kaptanı Kemal Severcan yaptı. Severcan,
Şekersporda futbol oynamanın büyük bir gurur ve önem arz ettiğini belirterek, bu takımla birlikte 3.
Lig'e yükselmeyi başardıkları için tarifsiz mutluluk yaşadığını söyledi. Teknik Direktör Cahit Erçevik ise,
takımın 22 hazırlık maçının ardından 3 final maçı oynadığını belirterek, "Biz bu takımda görev
aldığımız ilk gün itibariyle hep şunu söyledik. Bizlere bu görevi layık gören insanların bize olan inancını
ve güvenini sarsmamak adına sahada en centilmen şekilde top oynayıp, saha dışında yine en ahlaklı
bir şekilde takımımızı ve şehrimizi temsil etmeliyiz. Çünkü bu kuruluş her şeyin en iyisine layıktır. Tıpkı
futbolda da olduğu gibi. 9 yıllık hasretin ardından bugün eğer 3. Lig'e yükselme başarısını
yakalayabildiysek, bunda bize inanan değerli yöneticilerimizin ve kazanmayı arzulayan
futbolcularımızın çok büyük emekleri vardır. Bize bu haklı gururu ve mutluluğu yaşatan tüm futbolcu
kardeşlerime, ardından da tüm değerli yöneticilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün artık
bizim bayramımızdır." şeklinde konuştu. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ve Kayseri Şekerspor Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kayseri Şekerspor, uzun yıllar boyunca verdiği mücadelenin meyvesini bu sezon almış oldu. Bugün
bu mutluluğu hep birlikte yaşayalım diye bir araya geldik. Sezona başlarken tabi ortada bir sahamız
dahi yoktu. Özellikle teknik heyetteki arkadaşlarımız Kayseri'de ilk defa görev yapacaklardı ve bununla
birlikte o zorlu mücadeleye de farklı sahalarda yapılan idmanlar ile başlamış olduk. Çok şükür ki bugün
bu noktalara geldik. Biz en başta şunu istedik tüm heyetimizden. Sahada ve saha dışarısında ahlak ve
centilmenlik kurallarından asla ödün vermeyelim. Asla sportmenlik dışı bir hareket yapmayalım. ve en
önemlisi tüm sezonu kazasız belasız bir şekilde sonlandıralım. Fakat ne kadar istemesek te
fabrikamızda elim bir kaza meydana geldi ve alt yapı hocalarımızdan Köksal Demirok hocamızı bir
kazada kaybettik. Bizde bu vesile ile yeni tesislerimizin ve sahamızın adını Köksal Demirok Tesisleri
olarak değiştirdik."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11389
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Yunus Bekir Anıldı
Đlimizde ilk Gazeteyi(Erciyes) çıkaran, Memleket Hastanesini yapılmasında emeği geçen Bekir anıldı.
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Gazeteci Yunus Bekir Turan mahallesindeki mezarı başında vefatının 81. yılında düzenlenen törenle
anıldı. Ölümünün 81. yılında Kayseri'de ilk gazeteyi çıkaran gazeteci Yunus Bekir mezarı başında
anıldı. Anma törenine Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Satılmış Başaran, MHP il yönetim kurulu
üyeleri, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel ve Yunus Bekir'in yakınları katıldı.
Törende konuşan Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Yönetim kurulu Başkanı Alim Gerçel, 5 yıldır anma
programlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, anma etkinliklerinin bundan sonraki yıllarda da devam
edeceğini söyledi. Dernek Genel Sekreteri Yaşar Elden ise Yunus Bekir'in hayatından kesitler anlattı.
Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Satılmış Başaran da Yunus Bekir'in mahallesine 2013 yılında
büstünün yapılacağını açıkladı. Konuşmaların ardından Yunus Bekir için Kur-an'ı Kerim okunarak dua
edildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11390
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Stadda Namaz ve Yağmur Duası
Bünyan ve Sarıoğlanlılar stadda 2 rekat namaz kılarak yağmur duası yaptı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ve Yazır Mahallesi'nde çiftçiler yağmur duasına çıktı. Kocasinan ilçesine
bağlı Yazır Mahallesi'nde köy meydanında toplanan köylüler, cuma namazı sonrası yağmur duasına
çıktı. Emekli müftü Nurullah Soyak eşliğinde dua edilmesinin ardından kesilen kurbanların etleriyle
pişirilen pilavlar vatandaşlara ikram edildi. Köylüler yağmur için Allah'a şükrettiklerini, yağmurun
inşallah bereket getireceğini söyledi. Bünyan ilçesinde Bünyan Çiftçi Mallarını Koruma Derneği
tarafından cuma namazı çıkışında yağmur yağması için dua edildi. Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen ve oda başkanları ile kadın ve çocukların da katıldığı duayı Bünyan Müftüsü Yusuf Uzun
yaptırdı. Yusuf Uzun, "Yağmurun yağması için bütün dargınların barışması lazım. Günahlarımızın
affolması için Allah'a yalvarmalıyız. Aksi takdirde küslerin ve dargınlıkların, hasetliklerin olduğu bir
topluluğa Allah, 'Yağmur vermem' diyor" diye konuştu. Sarıoğlan ilçesinde, stadyumda düzenlenen
yağmur duasında vatandaşlar ceketlerini ters giyerek yağmur yağması için dua etti. Yağmur
yağmaması nedeniyle tarladaki mahsulün kuruyacağından endişelenen ilçe halkı, stadyumda
düzenlenen yağmur duasına katılarak yağmur yağması için yapılan duaya "amin" dedi. Cuma
namazından sonra ilçe stadında düzenlenen yağmur duasına ilçe halkının yanı sıra köy ve
beldelerden gelen vatandaşlar da katıldı. Đlçe Müftüsü Nazım Haksever, duaya başlamadan önce Hz.
Muhammed'in de yağmur duasında böyle yaptığını söyleyerek, bütün katılımcılardan ceketli olanların
ceketlerini ters giymelerini istedi. Bunun üzerine ceketlerini ters giyen vatandaşlar yağmur yağması
için dua etti. Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Rıza Başaran, Çiftlik Belediye Başkanı Ali Taştan, Đlçe
Milli Eğitim Müdürü Đlhan Pirci ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yağmur duasını ardından
katılımcılara pilav ikram edildi. Develi ilçesine bağlı Gümüşören köyünde de cuma namazı sonrası
yağmur duası yapıldı. Kayseri'nin Develi Đlçesi'nde köylüler tarlalarındaki ürünlerin kurumaya yüz
tutması ve sararmaya başlaması üzerine yağmur duasına çıktı. Gümüşören Köyü'nde cuma
namazının ardından harman yerinde yapılan duaya Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Müftülük,
Đlçe Tarım Gıda Müdürlüğü personeli ile il genel meclisi üyeleri de katıldı. Duanın ardından katılanlara
yemek ikram edildi. Köy Muhtarı Mehmet Mert, yağmur duası sonrası bin kişiye köylülerin katkısı ile
yemek vediklerini belirterek, uzun zamandır yağmur yağmaması üzerine duaya çıktıklarını söyledi. Gelenlere pilav ikram edildi.
HABER-EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ-ĐBRAHĐM KARABAY-BÜNYAN
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11391
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Filipinler'e Yatırım Yapın
Dünya ülkeleri arasında üretim bakımından 16. Sıradayız
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Genç Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD) tarafından düzenlenen 'Filipinler Ülke Tanıtım
Toplantısı'nda bir konuşma yapan Filipinler Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Đrfan Karabulut,
"Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi olacak" dedi.Filipinleri Kayseri'deki iş adamlarına tanıtmak için
düzenlenen toplantıya, Filipinler Büyükelçisi Marilyn Aliara, Filipinler Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Đrfan Karabulut, GESĐAD Başkanı Hamdi Kınaş ile iş adamları katıldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan GESĐAD Başkanı Hamdi Kınaş, Filipinlerin büyük bir ülke olduğunu ve ihracat
yapmak için uygun bir ülke olduğunu ifade etti.Filipinlerin ülke ihtiyaçlarını dışarıdan karşıladığını
söyleyen Kınaş, "Filipinlerde, her türlü ticaret yapma imkanı ve yatırım yapma olanağı var. Aldığımız
bilgilerle Kayserimizin, ülkemizin ihracatını ve ticaretini daha da geliştirmek için bugün burada bir
organizasyon düzenledik" şeklinde konuştu.Filipinler Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Đrfan
Karabulut ise hazırladığı sunum eşliğinde Filipinleri tanıttı ve Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomisi
olacağını belirterek, "Türkiye'nin önemi artıyor. Bizim ortaklık yapacağımız ülkeler arasında Pasifik
ülkeleri olmalı. Biz güçlü bir ülkeyiz" diye konuştu.Türkiye'nin iyi bir üretici olduğunu söyleyen
Karabulut, "Biz dünya ülkeleri arasında üretim bakımından 16. Sıradayız. Çok kaliteli ürünlerimiz var.
Ancak, global bir pazarlamacı değiliz. Global market ve mağazalarımız henüz yok, ama olma
yönünde" ifadelerini kullandı.Toplantı daha sonra, soru cevap şeklinde devam etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11392
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Hacılar'ın Misafiri Avrupalılar
Comenius Programı kapsamında 27 ülke ile Đzlanda, Norveç ve Türkiye'nin katıldığı proje kapsamında
öğretmenler Hacılar'a geldi.
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Avrupa Birliği Comenius Program çalışmaları kapsamında Kayseri'nin Hacılar ilçesine gelen bir grup
yabancı öğretmen, Belediye Başkanı Ahmet Herdem'i ziyaret etti.Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile
Đzlanda, Norveç ve Türkiye'nin katıldığı proje kapsamında, okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar
arasında işbirliği ve değişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen projede, tüm ortak ülkelerdeki
eğitimciler Hacılar ilçesi Şaşoğlu Đlköğretim Okulu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.Bu kapsamda
Hacılar ilçesinde bulunan yabancı öğretmenler Başkan Ahmet Herdem'den ilçe hakkında bilgiler aldı.
Burada bir konuşma yapan Şaşoğlu Đlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Gazel, kendilerini kabul ettiği
için Başkan Herdem'e teşekkür ederek, çalışma hakkında bilgiler verdi. Hacılar Belediye Başkanı
Ahmet Herdem de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisinin de gönüllü bir eğitimci
olduğunu belirterek, ilçe hakkında bilgiler verdi.Okul eğitimi ile yakından ilgili olan Comenius Programı,
Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil
çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa
vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri
edinmelerini amaçlıyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11393
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Beyazşehir'e Spor Salonu
Kocasinan Belediyesi yaklaşık 6 Milyon TL'ye Beyazşehir'e Spor Salonu yapacak.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 5-6 milyon lira harcamayla Beyazşehir Mahallesi-ne geniş
kapsamlı, spor salonu yapacaklarını söyledi. Sağlıklı bir toplumun oluşması amacıyla insanları spora
teşvik etmek gerektiğini söyleyen Yıldız, "Kocasinan Belediyesi olarak Beyazşehir Mahallesi için
projesi yapılmış proğramı belli bir spor salonu hazırlığımız var. Burada yapmayı planladığımız spor
salonunu en az 5-6 milyon liralık bir yatırımla gerçekleştireceğiz. Yapmayı planladığımız spor
salonunun yeri konusunda planlanmış 2 alternatifimiz var" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11394
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Kayserispor Antalya'yı Bekliyor
Yarın yani 5 mayıs cumartesi günü saat 15:00 de Antalyaspor ile karşılaşacak
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Muhtemel KADROLAR
KAYSERĐSPOR
Deniz- Pekarik, Berkay, Đlhan, Hasan Ali - Sefa, Okay, Nunez, Abdullah- Biseswar, Babacar
MEDĐCAL PARK ANTALYASPOR
Polat- Ali Tandoğan, Uğur Đnceman, Minev, Deniz Barış, Janda, Mehmet Eren, Radeljic, Ali Zitouni,
Tita, Sinan
SAKAT: Sammy
Öte yandan Kayserispor'un kendi evinde konuk edeceği Antalyaspor maçının bilet fiyatları açıklandı.
Kayserispor'un resmi internet sitesinde Spor Toto Kupası 5. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has Stadyumu'nda 5 mayıs cumartesi günü saat 15:00 de Antalyaspor ile oynanacak
karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
Maraton : 1 TL
Batı Balkon : 2 TL
Vip : 5 TL
Misafir : 1 TL
Öte yandan Kılıçaslan Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Đstikbal Koleji öğrencilerinin yaptığı akıl
Oyunları, Kayseri Forum'da sergilendi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak dta
sergide öğrencilerin yeni bulduğu çevir bul Oyunu oynamayı ihmal etmedi. Öğrenciler Kadir Has Stadı
ve tarihi evlerin minyatürünü yaptı. Kayseri Forum'daki akıl Oyunları sergisinin açılışına Milli Eğitim
Melikgazi Đlçe Müdürü Mustafa Dikmen, Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Köksal ve çok
sayıda davetli katıldı. 20'den fazla Oyunun bulunduğu sergide, çevir bul Oyunu dikkat çekti. Çapraz,
yatay ve dikey olarak 4 taşı belirli bir sayıya tamamlanarak oynanan Oyun Boydak Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Şükrü Boydak'ın da beğenisini kazandı. Sunum yapan öğrenci ile Oyunu oynayan Şükrü
Boydak, daha sonra diğer Oyunları da inceledi. Sergide, 8 bin tahta parçasından oluşan Kayseri Evleri
ve Kadir Has Stadyumu dikkat çekti. 5 öğrenci, 2 saatte tamamladığı sergide, 25 öğrenci yer aldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11395
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Kayserispor Saçmalıyor.0-1
Spor Toto Kupasında temsilcimiz Antalyaspora kendi evinde 1 - 0 yenilerek ligde son sırada kaldı.
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Spor Toto Kupası'nda Kayserispor, sahasında Medical Park Antalyaspor'u konuk etti. Yaklaşık
100 kişilik taraftar grubunun izlediği müsabaka konuk ekibin 0-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Kupası (B) Grubu'ndaki maçta Medical Park Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'u
1-0 yendi.12. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ömer'in
vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.25. dakikada Abdullah'ın uzaktan şut denemesinde top,
az farkla auta gitti.29. dakikada Umut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Pekarik'in vuruşunda
meşin yuvarlak savunmadan döndü.44. dakikada Ali Tandoğan'ın sağdan ortaladığı topu kaleci Doğan
Mehmet elinden kaçırdı. Araya giren Zitouni, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.Đlk yarı konuk
takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı58. dakikada Mehmet Eren'in ceza sahası dışından attığı şutta
kaleci Polat, topu kornere çeldi.82. dakikada Abdullah, rakip ceza sahasına kadar ilerledikten sonra
kaleyi görür görmez şut attı. Abdullah'ın şutunda top, yan ağlarda kaldı.85. dakikada ceza sahası
içinde Biseswar'ın pasıyla topla buluşan Abdullah'ın vuruşunda top, kaleciden döndü. Pozisyonun

devamında meşin yuvarlağı alan Biseswar'ın pasıyla topla buluşan Ahmet'in şutunda meşin yuvarlak
bu kez defanstan döndü.87. dakikada Biseswar'ın ortasında ceza sahası içinde iyi Yükselen
Babacar'ın kafayla vurduğu top, yan ağlarda kaldı.Karşılaşma, Medical Park Antalyaspor'un 1-0'lık
galibiyeti ile sona erdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
62. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Biseswar defansı delerek ceza yayından içeriye girdi.
On sekizin içinde kendisini yere bırakan Biseswar'ın bu hareketi hakemi aldatmaya yönelik hareketten
değerlendiren hakem sarı kartını gösterdi. 73. dakikada Zitouni'nin pasında topla sol kanatta buluşan
Mehmet Eren'in şutu üstten farkla auta çıktı. 82. dakikada Abdullah Durak şık hareketlerle defansı
geçti. Kale önünden vuruşunda top az farkla auta çıktı. 85. dakikada Abdullah Durak'ın başlattığı
atakta top müsait pozisyondaki Biseswar'ın önünde kaldı. Biseswar kaleye vurmak yerine takım
arkadaşı Babacar'a verdi. Babacar'ın vuruşu kalecide kalırken dönen topa sert vuran Khizanishvili
sonucu getirmedi. 87. dakikada Biseswar serbest vuruşla ortaladı. Kale direğinin yanından kafa ile
vuran Babacar'ın şutu yan ağlarda kaldı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Palabıyık xx, Neşet Merdin xx, Ayhan Akgöz xx
KAYSERĐSPOR: Doğan x, Hasan xx, Đlhan xx, Khizanvishvili xx, Abdullah xx, Babacar x, Umut x
(Tolga dk. 74 x), Biseswar xx Ömer Şişmanoğlu x, Okay Yokuşlu x (Ahmet dk. 78 x) Pekarik x
YEDEKLER: Navarro, Eren
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
MEDĐCAL PARK Antalyaspor: Polat xx, Uğur xx, Zitouni xx, Minev xx, Hüseyin x (Sinan dk. 68 x),
Doğa x (Đbrahim dk. 86 x), Ali Tandoğan
xx, Deniz xx, Radeljic x, Melih x (Mustafa dk. 75 x ) Mehmet Eren xx
YEDEKLER: Orkun, Mustafa
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mehmet Özdilek
GOL: Zitouni (dk. 44) (Medical Park Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Biseswar (Kayserispor), Polat Keser (Medical Park Antalyaspor)
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Spor Toto Kupası maçlarının genç Oyuncuların takıma
alışması açısından iyi olduğunu belirtti.Arveladze, bu sezon sahalarındaki son maçlarını oynadıklarını
hatırlatarak, mutluluklarıyla, başarısızlıklarıyla bir sezonu geride bıraktıklarını kaydetti.Medical Park
Antalyaspor karşısında iyi oynadıklarını savunan Arveladze,"Maça iyi başladık, Oyuncularımızda stres
yoktu. Genç Oyuncuların alışması, tecrübe kazanmaları için iyi oldu. Kalecimiz mesela çok basit hata
yaptı. Pozisyon Bulduk ama değerlendiremedik. 3-4 net pozisyonumuz vardı. Şanssızlıklar üst üste
gelince sahadan yenik ayrıldık" diye konuştu.-Medical Park Antalyaspor cephesi-Medical Park
Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise her iki takımın Oyuncularının da iyi mücadele ortaya
koyduğunu belirterek, bunun için futbolcuları kutladı.Yoğun lig maçlarının ardından Oyuncuların
yorgun olduğunu ifade eden Özdilek, "Spor Toto Kupası, oynamayan futbolcularımızı görmek adına iyi
oldu. Ama futbolcular oldukça yoruldu. Bu süreçte tek tesellimiz sakatlık olmaması. Kayserispor
maçını kazandığımız için mutluyuz. Avantajımızı sürdürüyoruz. Gençlerbirliği maçını da kazanıp,
birinci olmak için mücadele edeceğiz" dedi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11396
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Günaydın Erciyesspor. 2-0
Ligde formalite maçları oynayan Erciyesspor kendi evinde Sakaryasporu
2-0 yendi.
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Bank Asya 1. Lig'in 33. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 20 mağlup etti.
STAT: KADĐR HAS
HAKEMLER: Ali Şükrü Beldüz xx, Serdar Diyadin xx, Emin Yıldırım xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ali x, Serkan x (Adem dk. 82 x), Sylla x, Cenk xx (Mustafa dk. 62 xx),
Emre x, Gökhan xx, Ramazan xx, Zafer xx, Volkan xx, Wasswa xx, Hanni xx
YEDEKLER: Yusuf, Fatih, Emin, Hakan, Berk Elitez,
TEKNĐK DĐREKTÖR: Kemalettin Şentürk
Sakaryaspor: Harun x, Berat x, Salih x, Hacı Ömer x (Özgür dk. 46 x), Ömer x (Alaattin dk. 73 x),
Şaban x, Onur x, Levent x, Erdi Can x (Kerem dk. 29 x), Berat Ali x, Muharrem x
YEDEKLER: Cüneyt, Bünyamin, Mustafa, Hakan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Yılmaz Vural
GOL: Hani (dk. 1), Sylla (dk. 12) (Kayseri Erciyesspor)
SARI KART: Mustafa (Kayseri Erciyesspor)
k Asya 1. Lig'in 33. haftasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-0 üsütnlüğüyle sona eren Kayseri
Erciyesspor - Sakaryaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri de genç oyunculara
şans verdiklerini söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Kemalettin Şentürk, "Bu günkü maçta skora takılmamak gerekiyor. Önemli olan
Sakaryaspor'un hep genç futbolcularla mücadele etmesi. Bizim de Play-off'tan uzaklaştık, genç
futbolcuları değerlendirmeye çalıştık. Skor önemli değil. Her iki takımın genç oyuncuların birbirine olan
saygıları daha önemli. Futbol oynamak istemeleri maçın en güzel yorumu olur" diye konuştu.
Erciyessporlu Gökhan Açıkgöz, yaptığı açıklamada, maçın başında iki gol bulduklarını belirtti.
Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gökhan, ligin son haftasında oynayacakları maçı da
kazanmak istediklerini söyledi.
Sakaryaspor CEPHESĐ
Sakaryaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin sonuna geldiklerini dile getirerek, "Genç
oyuncularımızı değerlendirmeye çalıştık. 15 yaşında Hacı Ömer'i oynattık, Her şeye rağmen
kazanmaya çalıştık ama 19. Saniyede gol yedik. Đkinci gol maçın çok erken kopmasına neden oldu.
Đkinci devre sonucu değiştirelim diye düşündük. Etkili olduk. Ama sonuç anlamında etkisiz kaldık.
Sonuç olarak memnunuz. Sakaryaspor seneyi 2. ligde oynayacak. Çok önemli altyapı sayısı var.
Amaç bu çocukların kazandırılması. Kongre var. Güçlü bir yönetim olursa Sakaryaspor bu potansiyeli
ile Türk futbolu açısından önemli olacak" ifadesinde bulundu. Sakaryasporlu Erdi, genç yaşta Yılmaz
Vural'ın kendilerini sahaya sürdüğünü belirterek, "2-0 çok erken buldular toparlamaya çalıştık ama
olmadı. Đlk maçımızdı ilk 11'de oynadık bu bizim için önemliydi" diye konuştu. 15 yaşında olmasına
rağmen bu maça ilk 11'de başlayan Hacı Ömer Doğru ise, "Yılmaz hocaya teşekkür ederim. Elimizden
gelmeye çalıştık. Sahada ağabeylerimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Erken gol yedik önümüzdeki
sezona bakacağız" şeklinde konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11397
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Pınarbaşı da 2 Kaza 3 asker Yaralı
2 Ayrı Kazada Bir Binbaşı ve 2 er yaralandı.
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Öte yandan Pınarbaşı ilçesinde, motosikletiyle şarampole devrilen bir binbaşı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Van'a gitmekte olan Binbaşı Mehmet K'nin kullandığı, plakası
belirlenemeyen motosiklet, Yukarı Kızılçevlik köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada yaralanan bĐNBAŞI Mehmet K, Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Pınarbaşı'nda askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu
2 er yaralandı.Kayseri'den Malatya'ya giden er S.Ş. (27) yönetimindeki "Kirpi" tipi askeri araç, Aşağı
Karagöz köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada ağır yaralanan sürücü S.Ş. ve araçta bulunan
er Ö.Ö. (26), ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.öTE YANDAN , Erciyes
üniversitesi tarafından düzenlenen gezi kapsamında Pınarbaşı'na gelen Ramazan Karaalp (21),
Alparslan Türkeş Mesire Alanı'ndaki kayalık bölgede gezdiği sırada dengesini kaybederek aşağıya
düştü. Ağır yaralanan Karaalp, ambulansla kaldırıldığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ndeki ilk
müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11398
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Altınkaya Devam Dedi
KGC Seçiminde 138 Oyun 84'ünü alan Altınkaya tekrar başkan seçilirken Necdet Kala 53 oyda kaldı.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya, iki adayın yarıştığı genel kurulda
kullanılan oyların 84'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu,
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından
konuşmalara geçildi. Basın Enformasyon Đl Müdürü Mehmet Uğurlu, kurum olarak genç gazetecilerin
mesleki tecrübelerinin arttırılması için eğitim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Uğurlu, basın kartı
ve plakası müracaatlarının da bundan sonra Ankara yerine müdürlüklerine yapılacağını kaydetti.
Basın Đlan Kurumu (BĐK) Đl Müdürü Osman Başeğmez de Kayseri'ye 5 ay önce atandığını hatırlatarak
gazetecilerin her türlü konuda kendilerinden bilgi alabileceğini söyledi.Başkanlığa yeniden aday olan
Veli Altınkaya da Yönetim Kurulu raporunu okudu. 2 yıllık başkanlık döneminde yapılan faaliyetler
hakkında bilgi veren Altınkaya, cemiyetin aylık 50–60 bin lira masrafının olduğunu söyledi.
Gazetecilerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında Cumhurbaşkanı ve siyasi partilerin grup
başkanvekillerine birer dosya verdiklerini belirten Altınkaya, gazeteciler arasında teşvik amaçlı
gazetecilik başarı ödülleri dağıttıklarını hatırlattı. Genç gazetecileri konut sahibi yapacakları yönünde
bir sözlerinin de olduğunu hatırlatan Altınkaya, çeşitli sorunlar nedeniyle bu sözlerini yerine
getiremediklerini açıkladı. Altınkaya, "Benim bundan sonra konut sözüm yok." dedi. Kentte çok sayıda
günlük yayın yapan yerel gazete bulunduğunu belirten Altınkaya, bunun resmi ilan paylarının
bölünmesine neden olduğuna işaret ederek gazetelerin birleşmesi tavsiyesinde bulundu.
Genel Kurul'da Denetim Kurulu Başkanı Davut Güleç denetim kurulu raporunu okudu. Ardından
gazeteci Recep Bulut söz aldı. Kayseri'de basının içler acısı bir halde olduğunu iddia eden Bulut,
mevcut yönetimin işsiz kalan gazetecilerin durumuyla hiç ilgilenmediğini öne sürdü.

Konuşmaların ardından Veli Altınkaya ve Necdet Kala'nın yarıştığı başkanlık oylamasına geçildi.
Kullanılan 138 Oyun 84'ünü alan Altınkaya tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Diğer aday Kala'nın
53 oyda kaldığı genel kurul oylamasında 1 oy ise boş çıktı. Gazeteler birleşmesin ilçe adları ile çıksın ,
yani her ilçenin bir gazetesi olsun artık , ayrıca ilimizde ne meşhur ise o adlada yerel gazeteler
çıkabilir.
EDĐTÖR:öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11399
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Gesi Bağlarında Uçutma Şenliği
Şenliğe katılanlara sucuk ekmek, ayran, patlamış Mısır, pamuk şeker ikramında bulunuldu.
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Kayseri Melikgazi Belediyesi, Gesi Mesire Alanı'nda düzenlediği uçurtma şenliğinde katılımcılara bin
adet uçurtma dağıttı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclisi'nce düzenlenen Bahar Bayramı ve Uçurta Şenliği'nin büyük bir katılım ile Gesi Mesire
Alanı'nda gerçekleştirildiğini söyledi.Başkan Büyükkılıç, piknik ve panayır havası içerisinde geçen
şenlikte katılımcılarla uçurtma uçurdu, çocukların sevinçlerine ortak oldu, vatandaşlarla sohbet etti.
Büyükkılıç, "Bahar geldi. Baharın bu ilk günlerinde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Çocuk Meclisi'nce
düzenlenen yarışmaya hemşehrilerimiz ve özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Bu yarışmaya ilgi
gösteren tüm çocuklarımı tebrik ediyorum. Önemli olan kendi çabaları ile bir uçurtma yapmalarıdır. Biz
de belediye olarak uçurta yapamayanlar için hazır yapılmış bin adet uçurta dağıttık. Bu etkinlikte
çocukların yanı sıra anne ve babalarda uçurtma uçurmada çocukları kadar hevesliydiler ve çocukluk
günlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşadılar." dedi.En yükseğe çıkan uçurtma yarışmasında
birinciliği Furkan Demirbozan elde ederken ödülünü Başkan Memduh Büyükkılıç'ın elinden aldı.
Çeyrek altın ile ödüllendirilen Furkan Demirbozan yarışmayı kazandığı için büyük sevinç yaşadı.
Öte yandan yoğurt yeme yarışmasında ise yoğurt tabağının içerisinde çeyrek altını bulan Sudenaz
Aktaş birinciliği elde etti. Sandalye kapma ve halat çekme yarışması ile çuval yarışmasında da
erkekler ve kızlar arasında yaşanan rekabet katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.Şenliğe katılanlara
sucuk ekmek, ayran, patlamış Mısır, pamuk şeker ikramında bulunuldu. Ayrıca eğlence parkında da
çocuklar gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11400
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Kerbela da ki işçiler Dönecek
Çalışma izinleri olmadan Irak'a giden ve şikayetle tutuklanarak cezaevine konulan işçiler dönecek mi.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Irak'ın Kerbela kentinde tutuklu bulunan işçilerin 28
Mayıs'ta Türkiye'ye dönmelerini beklediklerini bildirdi.Bakır, yaklaşık 5 aydır Irak'ın Kerbela kentinde,
çalışma izni olmadan çalıştıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan işçilerin Talas ilçesine bağlı Kepez
Mahallesi'ndeki ailelerini ziyaret etti.Ailelerle sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Bakır, tutuklu 25 işçiden
7'sinin bir süre önce döndüğünü hatırlattı. Bakır, geriye kalan 18 işçinin de bir an önce evlerine
dönebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.Đşçilerin 28 Mayıs'ta dönmesini beklediklerini bildiren
Bakır, şunları söyledi: "Çalışmak için Irak'a giden işçilerimiz tutuklandığında, nöbetçi vekil olarak
partide görev yapıyordum. Aileler bana durumu anlatınca, hemen büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı
yetkilileri ile temasa geçip durumu bildirdim. O günden beri işçilerimizin durumunu yakından takip
ediyorum. Đşçilerimizin aileleri endişelenmesin. Büyükelçiliğimizden aldığımız bilgiye göre, geriye kalan
işçilerimizin 28 Mayıs'ta sağ salim evlerine dönmelerini bekliyoruz. Hukuk sürecinin 28 Mayıs'ta sona
ereceğini ve işçilerin Türkiye'ye geleceği bilgisini aldık."Đşçilerin durumlarının çok iyi olduğunu,
büyükelçilik kanalıyla sürekli temas halinde olduklarını anlatan Bakır, "Kardeşlerimiz sahipsiz değil,
arkalarında biz varız. Sağ salim evlerine dönmeleri için herşeyi yapıyoruz" dedi.Milletvekili Bakır'a
teşekkür eden işçi yakınları da aldıkları haberden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.Bir süre önce
evine dönen 7 işçiden biri olan Turgay Derebaşı da çalışma izinleri olmadan Irak'a gittiklerini ve bir
şikayet nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulduklarını söyledi.Irak'ta kötü muameleye maruz
kalmadıklarını anlatan Derebaşı, "Şikayet üzerine bizden vekalet alacaklarını söyleyerek
pasaportlarımızı topladılar. Daha sonra da bizi cezaevine gönderdiler. Orada kesinlikle kötü
muameleye maruz kalmadık. Türk yetkililer bizi ilk günden beri yalnız bırakmadı, sürekli bizim
arkamızda oldular, herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Kayseri'nin Talas ilçesi Kepez
Mahallesi'nden 25 kişi, taşeron firma aracılığıyla inşaat işlerinde çalışmak üzere, Şubat ayında Irak'ın
Kerbela şehrine gitmiş, Irak'a gittikten sonra haber alınamayan işçilerin, çalışma izinleri olmadığı için
tutuklandıkları öğrenilmişti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11401
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Okulun Đkinci Katından Atladı
Đldem deki bir lisede yaşanan bu olay garip karşılandı.
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:0
: 129
: 06 Mayıs 2012 08:29

Kayseri'de arkadaşları ile girdiği iddia üzerine okulun 2'nci katından atladığı iddia edilen lise öğrencisi
16 yaşındaki D.G.'ın ayakları kırıldı. Đddiaya göre Đldem semtindeki Şehit Teğmen Saim Çelik Çok
Proğramlı Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi D.G., arkadaşları ile 2'nci kattaki pencereden atlayıpatlayamayacağı konusunda iddiaya girdi. D.G., daha sonra 2'nci kattaki sınıf penceresinden okulun
bahçesine atladı. Asfaltla kaplı zemine düşen D.G.'nin ayak kemikleri kırıldı.
112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.G., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi
altına alındı. D.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11402
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Yahyalı-Karaköy Sallandı 2,2
Đlçeye bağlı Karaköy 2,2 şiddetinde sallandı.
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Yorum Sayısı
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: Đlçeler
:0
: 38
: 06 Mayıs 2012 20:2

Yahyalı da çok hafif şiddette deprem
Đstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web Sitesinden
derlenen veriye göre ilçeye bağlı Karaköy öğleden sonra saat 13:57:20 de yerin 5.0 km altında
2,2 şiddetinde sallandı. Deprem hissedilmedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11403
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Hıdrellez Gültepe Parkında
Her yıl 6 Mayıs'ta Gültepe Parkında kutlanıyor
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: Kültür-Sanat
:0
: 51
: 06 Mayıs 2012 20:58

Hıdrellez kültür bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gültepe Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Kayseri Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Mustafa Alan ve vatandaşlar katıldı.Vali Yardımcısı Aygenç, yaptığı konuşmada,
Hıdrellez'in tüm Türk dünyasında kutlandığını ifade ederek, "Bayram sadece bizim ülkemizde
kutlanmıyor. Baharın gelmesiyle her yıl 6 Mayıs'ta tüm Türk dünyasında kutlanıyor. Hıdrellez bayramı,
Hızır ve Đlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak, kutlanmaktadır. Herkesin bayramı kutlu
olsun" dedi.Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş da bu bayramın örf ve adetlerin sonucu
olduğunu belirterek, "Bu Bayram, bereketin müjdecisi sayılmakta ve her yıl geleneksel olarak
kutlanmaktadır. Hıdrellez, Türkler'in geleneksel bayramlarından biridir. Hıdrellez, barış ve sevginin de
simgesi sayılır. Bayramdan bir gün önce insanların dilediklerinin kabul olduğuna inanılır" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra yoğurt yeme, sandalye, iğne iplik, çuval ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmaları
yapıldı, vatandaşlara pilav ikram edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11404
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Vanlı Depremzedeler Yamula Barajında
Kayseri de yaşayan Van'lı depremzedeler Yamula Barajında Van Gölü'^nün hasretini giderdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 48
: 06 Mayıs 2012 21:02

Kayseri'nin merkez Kocasinan Belediyesi, depremin ardından geldikleri Kayseri'deki misafirhanelerde
barınan Vanlı depremzedeleri, Yamula Barajı kıyısında misafir etti, yemek ikramında
bulundu.Kocasinan Belediye Başkanı Ak Parti'li Bekir Yıldız, Türkiye'nin önemli bir bölümünün deprem
kuşağında olduğunu belirterek, "Depreme dayanaklı yapılar yapmak zorundayız, şakası yok. Deprem
gelmeden depreme hazırlık gerekiyor. Van Gölü hasretindeki kardeşlerimizi 'Kayseri'nin denizi'nde
ağırlamak, Van Gölü'nü hatırlatmak, hasreti dindirmek istedik. Vanlı kardeşlerimizin gönlünü alacağız"

dedi. Yıldız, "Soframıza icabet ettikleri çin Vanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.Vanlı
depremzede aileler de Kayseri'de olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11405
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Türk Yıldızları Heyecanla Đzlendi
ERÜ Bahar Şenlikleri için Kayseri de gösteri yapan 6 Türk Yıldızı havada heyecanla takip edildi.
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: Kültür-Sanat
:0
: 74
: 06 Mayıs 2012 21:05

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları" Kayseri'de gösteri yaptı. Yağışlı havaya rağmen
gösteri ilgiyle izlendi.Türk Yıldızları, Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri çerçevesinde, üniversite
yerleşkesi semalarında , Şhir merkezi Argıncık , Havaalanı ve diğer mahalleler üzeriğnde de tanıtım
amaçlı gösteri yaptı. Gösteriyi Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral
ile diğer askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş izledi.
Türk Hava Kurumu Talas Havacılık Kulübü de model uçak gösterisi sundu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11406
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Gazetecilerin Acılı Haftası
Mustafa Gürbüz ve Ali Türkaslan babalarını , Ahmet Şan ise anneannesini kaybetti.
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: Güncel
:0
: 65
: 06 Mayıs 2012 21:12

Kay tv çalışanı Mustafa Gürbüz ve eski çalışanlarından Ali Türkaslan babalarını , Erciyes tv
çalışanı Ahmet Şan ise anneannesini 3 gün arayla kaybetti.Kayseri'de Gazeteci Ahmet Şan'in 86
yaşındaki anneannesi Ayşe Şahin ve Ali Türkaslan'ın 57 yaşındaki babası Ümit Türkaslan vefat etti.
Ayşe Şahin ve Ümit Türkaslan'ın cenaze namazına Ahmet Şan ve Ali Türkaslan'ın yakınları, Vali
Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve
meslektaşları katıldı. Şahin ve Türaslan'ın cenazeleri, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze
namazı sonrasında toprağa verildi. - Kay TV Spor Müdürü Mustafa Gürbüz'ün babası Đlhan Gürbüz
vefat etti.Đrfan Gürbüz'ün cenazesi, Hacılar ilçesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında
toprağa verildi. Cenazeye Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Mustafa Gürbüz'ün
meslektaşları ve Đrfan Gürbüz'ün yakınları katıldı.Đrfan Gürbüz'ün cenazesi kılınan namazın ardından
Hacılar ilçe mezarlığında toprağa verildi. ALLAH C.C. RAHMET EYLESĐN,MEKANLARI CENNET
OLSUN VE ŞEFAATÇĐ KILSIN ĐNŞALLAHEDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11407
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Đldem de Đnşaat Kazası 1 Yaralı
Đldem de bir inşaat işçisinin başına beton parçası düştü.
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: Asayiş
:0
: 73
: 06 Mayıs 2012 22:15

Kayseri'de inşaat işçisi 52 yaşındaki Mikail Şimşek,
kalıp sökerken beton parçasının başına düşmesi
sonucu yaralandı.Melikgazi ilçesi Đldem Cumhuriyet
mahallesinde 14 katlı bir inşaatın 11'inci katında kalıp söken Mikail Şimşek, 13'üncü kattan kopan
beton parçasının başına düşmesiyle yere yığıldı. Şimşek'in yerde yattığını gören diğer çalışanlar, 112
Acil Seris'i arayıp, Mikail Şimşek'i aşağıya indirdi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen
Mikail Şimşek'in yapılan ilk tedavisinde kafatasında çatlaklar belirlenip, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Şimşek'in tedavisi sürüyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11408
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Milletvekili Bakır ERÜ de
Genom ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Nano Teknoloji Merkezleri hakkında bilgi aldı.
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: Siyaset
:0
: 63
: 06 Mayıs 2012 22:26

AK Parti

Yükseköğretim Kurumu Çalışma Grubu Başkanlığı'na getirilen Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş
Bakır, Erciyes Üniversitesi'ni (ERÜ) ziyaret etti.
Bakır, Genom ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Nano Teknoloji Merkezleri hakkında
yetkililerden bilgi aldıktan sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Hülagü, Fen Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hüseyin Altındiş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Saydam, Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Betül
Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ile bir
araya geldi.
Erciyes Üniversitesi'nin bir çok konuda örnek çalışmaları olduğunu vurgulayan Bakır, "Sayın
Başbakanımıza sunulmak üzere hazırlayacağımız raporda, Erciyes Üniversitesi'nde yapılan yüksek
teknoloji tabanlı bilimsel çalışmaları, araştırma merkezlerini ve Erciyes Teknoparkı'nı başarı hikayeleri
olarak yansıtacağız" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11409
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Akdere de Vekillerle Kutlu Doğum
Tomarza Đlçesi Akdere Köyündeki etkinliğe milletvekilleri ve protokol ilgi gösterdi.
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: Siyaset
:0
: 111
: 06 Mayıs 2012 22:33

Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Kasrayel, Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Đl Başkanı Ömer
Dengiz ve il yönetim kurulu üyeleri Tomarza'nın Akdere köyünde kutlu doğum münasebetiyle
düzenlenen törene katıldı.Bu yıl 9.'su düzenlenen kutlama törenine Ak Parti Kayseri Milletvekilleri
Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đl Özel Đdare Genel
Sekreteri Mustafa Adsız, Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Talas Belediye
Başkanı Rıfat Yıldırım, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin
Işık, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Kutlamalar için baba ocağına giden
Karayel ve beraberindeki heyet Akdere köyünün girişinde hemşerileri tarafından büyük ilgiyle
karşılandı. Köyden mesire alanına kadar yürüyen heyet, mesire alanına çınar ağacı dikti. Burada bir
konuşma yapan Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, "Kutlu Doğum haftası bundan sonra
Akdereliler'in kurumsal kimliği olacaktır. Cenabı Hak ömür verdikçe sizlerin kutlu günlerinde, sizlerle
hep birlikte olacağım. Sizleri asla yalnız bırakmayacağım" dedi.Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve tilavetler
okundu. Ardından yabancı uyruklu öğrenciler tarafından sunulan ilahi dinletisi büyük ilgi gördü.
6 kazanda aşçılar tarafından pişirilen elti pirinç pilavı, salata ve tatlı vatandaşlara ikram edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11410
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Deniz Gezmiş Anıldı
TGB üyeleri, Sivas Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda Mimarsinan Parkı önüne kadar yürüdü.
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: Ulusal Haber
:0
: 69
: 06 Mayıs 2012 22:37

Kayseri'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Devrimci Gençlik
Hareketi'nin liderlerinden Deniz Gezmiş ile arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin Đnan'ı, ölümlerinin
40'ıncı yılında yürüyüşle andı.
Kayseri Forum Alışveriş Merkezi önünde toplanan TGB üyeleri, Sivas Caddesi'nden Cumhuriyet
Meydanı'nda Mimarsinan Parkı önüne kadar yürüdü. Türkiye Gençlik Birliği Kayseri Şubesi Başkanı
Sinan Sungur, yaptığı konuşmada, "Bugün 68 kuşağı önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin Đnan'ın idam edilişinin 40. yılında onları anmak için toplandık. Bizler Deniz'leri yas tutarak ve
acı içerisinde anmıyoruz. Bayrağı hep birlikte taşıyoruz. Bu bayrağı taşımak şeref ister yürek ister,
onur ve kararlılık ister. Bu bayrağı taşımayı Mustafa Kemal'den, Deniz'lerden öğrendik. 40 yıldır
ülkemizde değişmeyen tek bir şey var, o da Amerika'nın işbirlikçileri halen iktidarda" dedi.
Bir süre 'Denizler ölmez', 'Kahrolsun Amerika' sloganı atan ve Deniz Gezmiş'in posterlerini taşıyan
grup, daha sonra dağıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11411
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Yağmur Duaları Kesilmiyor
Develi Đlçesi Kızık Köyünde yağmur duası yapıldı.Meteoroloji kuvvetli yağış olabileceği uyarısında bulundu.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 107
: 06 Mayıs 2012 22:41

Develi ilçesine bağlı Kızık köyünde vatandaşlar, yağmur duasına çıktı.
Köy halkı, emekli din görevlisi Rafet Bülbül ve ilçe müftülüğünden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen
programda, tekbir ve salavatlar eşliğinde yağmur yağması için dua etti.Yağmur duasının ardından
kurban kesildi, yemek yenildi, evliya Abdul Đlyas'ın mezarı ziyaret edildi.Öte yandan Meteoroloji
Kayseri Bölge Müdürlüğü, Kayseri, jYozgat ve Nevşehir'de kuvvetli yağış olabileceği uyarısında
bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarı şu şekilde: "Uydu ve radar görüntülerinden alınan son verilere göre;
Nevşehir Đli Avanos Đlçesinin doğusunda görülen fırtına bulutunun gelişerek Kayseri Đl merkezi, Đncesu
Đlçesi, Nevşehir Đl merkezi, Avanos, Hacıbekteş, Kozaklı ve Gülşehir ilçeleri ile Yozgat ili Boğazlıyan
ilçeleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, hafif dolu ve yağış anında kısa
süreli fırtınaya sebep olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli
olunması gerekmektedir."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11412
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Talas Belediyesinden SGK Semineri
Bozkurt,her yıl 80-90 bin civarındaki iş kazasında yaklaşık bin 500 kişi ölüyor.
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: Ekonomi
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: 06 Mayıs 2012 22:46

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri Müdürlüğü'nde görevli sosyal güvenlik uzmanı Fevzi Bozkurt,
Türkiye'de her yıl 80-90 bin civarında iş kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda bin 500 kişinin
hayatını kaybettiğini ifade etti.Đş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan Kayseri'nin Talas Belediyesi, bu
konuda düzenlenen konferansla personeline eğitim verdi. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Talas Belediyesi'nin Park Bahçeler, Temizlik Đşleri, Fen
Đşleri ve diğer birimlerinde görev yapan personel katıldı.Konferansa konuşmacı olarak katılan Sosyal
Güvenlik Kurumu Kayseri Müdürlüğü'nde görevli sosyal güvenlik uzmanı Fevzi Bozkurt, iş sağlığı ve
güvenliğinin Türkiye'de çok büyük sıkıntıların yaşandığı bir konu olduğunu belirterek, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı bütün çalışmaların amacının çalışanları korumak olduğunu
söyledi. Bozkurt, işçileri risklerden korumak için tedbirlerin alınmasına rağmen maalesef işçilerin bu
kurallara riayet etmediğini kaydetti. Bozkurt, şöyle konuştu: "Đşçi güvenliğindeki bütün amaç
çalışanların maruz kaldığı riski sıfıra indirmek. Fakat burada insan faktörü işçi sağlığı ve bilinciyle
hareket etmiyor. Yapılan bütün uyarılara, eğitimlere, seminerlere rağmen iş sağlığı ve güvenliği
talimatlarına uyulmuyor. Đşin garip tarafı, işçilerimizden kendi sağlıkları için rica ederek bunları
yapmalarını istiyoruz ama olmuyor. Ülkemizde özellikle trafikte kurallara uymak, emniyet kemeri
takmak ne yazık ki acemilik olarak algılanıyor. Çok yanlış bir durum bu."Bozkurt, Türkiye'de her yıl 80
ile 90 bin arasında iş kazası meydana geldiğini belirterek, "Bu kazalarda maalesef bin 500
vatandaşımız hayatını yitirdi. Bu rakamlar sadece istatistiklere geçenler." dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11413
Erişim Tarihi: 07.05.2012

