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Çocukların katili intihar etti !
Çocukların katil zanlısı 35 yaşındaki U.V.G'nin kaldığı tek kişilik odanın banyosunun camını kırarak bileklerini
kestiği öğrenildi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 84
: 01 Nisan 2011 13:19

Kayseri'de, 2009 yılında şeker toplamak için evden çıkan ve kaybolduktan sonra öldürülmüş olarak
bulunan çocukların katil zanlısının intihar girişimde bulunduğu iddia edildi.
2009 yılının Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıkan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin
ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın katil zanlısı 1.5 yıl sonra yakalanarak Ankara Sincan F
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.
Katil zanlısı verdiği ifadede suçunu kabul etmiş ve bir çocuğa tecavüz ettikten sonra diğerlerini de
nasıl öldürdüğünü ayrıntılarıyla anlatmıştı.
Çocukların katil zanlısı 35 yaşındaki U.V.G'nin Sincan F tipi Kapalı Cezaevi'nde dün akşam intihara
teşebbüs ettiği ileri sürüldü. U.V.G'nin kaldığı tek kişilik odanın banyosunun camını kırarak bileklerini
kestiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9357
Erişim Tarihi:01.04.2011

1 günde 139 fabrika temeli attık !
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Değişen Dünya Düzeninde Kentsel Kalite" konulu
panele katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir günde 139 fabrikanın temelini
attıklarını ifade ederek, "Gelişen şehirlerde ilk olarak birlikteliğin olduğu görülüyor ve bu Kayseri'de
mevcut" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Değişen Dünya Düzeninde Kentsel Kalite"
konulu panele katıldı. Panelin 'Kentlerin Geleceği' adlı oturumunda söz alan Özhaseki, "Yaşadığımız
çağda günümüzde en önemli olgu değişim olgusu. Bu değişimde çok hızlı yaşanıyor. Aklımıza gelecek
her alanda bu değişim yaşanıyor. Böyle bir çağda değişimi doğru algılamamız gerekiyor. Bu değişimi
doğru algılayamazsak bulunduğumuz kurumlar geriye gider" diye konuştu.
Türkiye'de çok sayıda ilin geri kaldığını ancak ön plana çıkan ve gelişen bazı illerin ise bazı özellikleri
olduğunu anlattı. Özhaseki, "Gelişen şehirlerde ilk olarak birlikteliğin olduğu görülüyor ve bu Kayseri'de
mevcut. Đkinci olarak ise gelişen bu illerin iç dinamiklerini harekete geçirdikleri görülüyor. Biz de
Kayseri'de iç dinamikleri harekete geçirdik" dedi.
Kayseri'de bir gün içerisinde 139 fabrikanın temelini attıklarını hatırlatan Özhaseki, Kayseri'nin
özellikle ticaret bakımından çok tecrübeli olduğunu ve halkın ticarete yatkın olduğunu kaydetti.
Belediye olarak ne altyapı, ne ulaşım ne de başka bir sorunlarının olduğunu ifade eden Özhaseki,
daha sonra Kayseri'de hayata geçirecekleri projelerden bahsetti.
Fulya Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Đzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Beşiktaş Belediye Başkanı
Đsmail Ünal da katılarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9359
Erişim Tarihi:07.04.2011

Yazarımız Hülya AKÇAY kimdir?
Dünya'nın ünlü firma ve markalarına,siyasi parti ve siyaset adamlarına danışmanlık yapmış Ekonomi ve Dış
Ticaret uzmanı Hülya AKÇAY KAYSERĐ NET TR ailesine katıldı.
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Dünya’nın ünlü firma ve markalarına,Kraliyet ailesi ve Siyaset adamlarına Eğitim ve Danışmanlık
yapmış,Ekonomi ve Dış Ticaret Uzmanı Hülya AKÇAY Sitemiz KAYSERĐ NET TR ailesine katıldı.
Hülya AKÇAY, sitemiz aracılığı ile başta Kayseri firmalarımız olmak üzere Türk firmalarına görüş ve
düşüncelerini, Ekonomi ve Proje Yönetimi, AB ve Dış Ticaret alanlarında bilgi ve birikimlerini, Avrupa
ve Dünya ülkelerinin Ekonomi ve Sosyal yaşam şekilleri üzerine kritikler yaparak,onların başarı
hikayelerini bizlerle paylaşacaktır.

Hülya AKÇAY kimdir?
Hülya Akcay Karadeniz Ordu Ünye’de bir ögretmen kızı olarak doğdu.Đlkokul ve Ortaokul egtimini
Almanya´da Lise Egitimini ise babasının istegi üzerine Türkiye´de Üniversite eğitimini ise Almanya‘da
Alman Dili ve Edebiyati ve Đsletme Fakültesini tamamladı..
AKÇAY,iş hayatına Uluslararasi sirket olan Siemens/Münih'te başlamıştır..Bununla birlikte,Almanya‘da
zamanin GSM Telsim Projelerini organize etti.

Sonraları ise, Ortadoguya’da Kraliyet ailesi ve çeşitli firmalara Ekonomi ve Finans ve diğer alanlarda
Eğitimler vermiş,Danışmanlık yapmıştır. Bunlardan biriside ARABĐSTAN Kraliyet ailesidir.
Riyat´ta prenseslere ait olan büyük bir merkezin yöneticiliğini, Emir Sultanin kizi Prenses Anouda
Danismanlik ve IT ögretmenligi yaptı.
Uzun yıllar Ortadoğu’da bulunduktan sonra tekrar Almanya’ya dönüş yaptı. Kuzey Ren Vestfalya
eyaletinin baskenti olan Düsseldorf´ ta yasamaya basladı.Burada yine TDK, Hoplun gibi Uluslararasi
sirketlerde satış yönetciliği yapmıştır.
Şuanda ise; Güncel Hamburg dergisine köse yazarliginın yanında burada baglı bulundugu Siyasi
Parti‘de Dis Politika, Ortadogu ve Türkiye konularinda danismanlik yapmaktadır.
Hülya AKÇAY Almanca, Ingilizce, Arapca, Türkce, Italyanca iletisim dilleri bilmektedir.
HABER/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9360
Erişim Tarihi:07.04.2011

Cani yakalanmasa devam edecekti !
'Türkiye'deki seri katiller' kitabının yazarı Mustafa Kaygısız, Kayseri cinayetini yorumladı.
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Türkiye, geçtiğimiz hafta 2009’da şeker toplamak için evden çıkan ve kendilerinden bir daha haber
alınamayan Türkan Ay, Ahmet ve Dilruba Tekin adlı çocukların kurban gittiği korkunç cinayetle
sarsıldı. Katliamı VATAN’a değerlendiren Emniyet Müdürü Mustafa Kaygısız, olayın gündemde
tutulmasından kaygı duyduğunu belirterek, “Moda cinayetler gelebilir. Dikkatli olmak gerekiyor” dedi.
ANKARA - Emniyet Müdürü Mustafa Kaygısız, Polis Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Kaygısız, polis kayıtlarından Türkiye’deki seri katilleri tespit ederek birkaç kitaba da imza atmış bir
isim. “Yanlış biliniyor. Türkiye’de her zaman seri katiller vardı. Osmanlı’da da seri katiller olmuştur”
diyen Kaygısız, Türk toplumunun bu kişilere ‘Canavar’ dediğini belirtiyor. Kaygısız, Kayseri cinayetinin
fazla gündemde kalmasını kaygıyla karşılayarak, “Moda cinayetler gelebilir. Dikkatli olmak gerekiyor”
ifadesini kullanıyor.
Kaygısız, Polis Akademisi’nde VATAN’ın sorularını yanıtladı:
Türkiye’de neler oluyor? Çocuklar, kadınlar peşpeşe vahşi cinayetlere kurban gidiyorlar. Sayı
artıyor mu?
Bu yeni bir mesele değil. Đnsanın olduğu her dönemde cinayet olayı vardır. Buradaki esas husus 3
çocuğun öldürülmesi. Yetişkin olsaydı bu kadar gündeme gelmeme ihtimali vardı. Olaylar artık basına
daha çok yansıyor, burası doğru. Toplumsal büyüme ve yozlaşmaya dayalı olarak da bu tür olaylar
eskiye göre arttı. Mutlaka artacak. Çünkü tüm suçlarda artış var. Đnsanlarda psikolojik sorunlar artıyor.
Artış önce nüfus artışıyla, sonra toplumsal gelişme, sosyal bozulmalarla ilgilidir.
Peki 18 ay biraz uzun değil mi, iki sokak ötede oturan bir suçluyu yakalamak için?
Önemli olan olayın aydınlatılması. Dünyada ve Türkiye’de 30, 40 yıl, hatta hiç aydınlatılmayan faili
meçhuller var. Olayın net bir şekilde aydınlatılması önemli ki bunun altını çizmek lazım. Özellikle
burada çalışan ekip, yüzde yüz olayı aydınlatan ve aydınlatmak isteyen bir ekip. Bence olayı

aldıklarının birinci haftası veya en geç birinci ayında failin bu kişi olduğunu belirlemişlerdir. Ama
cesetleri bulmadıysanız, biyolojik delillere ulaşmadıysanız ‘fail bu’ demenin bir anlamı kalmaz. Olayı
delillendirmek için beklemiştir ki bu olayda da öyle olduğu anlaşılıyor.
BU KĐŞĐ SERĐ KATĐL
Bu kişi ‘Seri katil’ tanımına uyuyor mu?
Bu cinayette aynı zaman diliminde, aynı mekanda öldürme var. Biz buna ‘Seri cinayet faili’ olarak
bakarız. Seri katillerde, olaylar arasında belirli bir zaman ve mekan kavramı vardır. Bu FBI’ın tanımı.
Benim tanımıma göre ise bu kişi bir seri katil.
Yakalanmasaydı cinayetlere devam edecekti diyorsunuz
Büyük ihtimalle. Pedofil olduğu gözleniyor ve bu konuda düşkünlüğü olacaktır. Zamanı ve mekanı
bulunca benzer cinayet işlemesi yadırganmaz.
Planlı buldunuz mu?
Plansız gibi görünüyor. Planlı olsaydı daha seçici davranır, tek kişiye odaklanırdı. Çünkü üç kişide risk
faktörünü çocuk olsa bile daha yüksektir. Birinin kaçması, ailelerin ulaşması gibi...Ama sadece cinayet
plansız gibi görünüyor. Yoksa kafasında her zaman böyle bir durumda tecavüz etme dürtüsü vardır.
Seri cinayet failleri öncelikle amaçlarına ulaşmak ister. Öldürmek ilk etapta planında olmayabilir,
amacına ulaşmak için öldürme spontan olarak gelişmiş olabilir. Seri katillerin bir çoğunda pedofili
görülmüştür. Seri katil tanımlamamızda etkenlerden birisi olayda cinselliğin olmasıdır ki bu da çok
farklı boyutlarda karşımıza çıkabilir.
Bu insanlar pişmanlık duyar mı?
Özellikle bu tür seri katiller pişmanlık duyar. Ama bunların pişmanlığını normal insanların pişmanlığı
gibi değerlendirmemek lazım. Hayatlarını normal olarak devam ettirirler. Bu konu ayrıca incelenmeli
bana göre. Pişman olmaları yeni suç işlemelerini engellemez. Çünkü bu insanlar hastadır. Ortam
buldukları zaman cinayet işliyor, bulamadıklarında ara veriyorlar. Bir bakıma uyuşturucu bağımlıları
gibi.
Hadım etmek, idam cezası etkili olabilir mi peki?
Olur. Bazı seri katiller ilk suçundan sonra cezaevine giriyor. Ama çıktığının ikinci günü suç işleyenler
var. Mesela Kayseri’de böyle bir seri katil afla çıktı ve ertesi gün engelli bir çocuğa tecavüz edip
öldürdü. Bence bu tür suçlular af kanunu kapsamı dışında tutulmalı. Gözetim altında tutulmalı ya da
tedavi edilmeliler. Đnfaz sistemimizde bu konuda açık kapılar var. Bu da masum insanların canına mal
oluyor. Đnfaz sistemini yeniden gözden geçirmek lazım.
Bu insanlara karşı önlem almak çok zor görünüyor. Uyarınız var mı?
Kriminilastikte, suç analizinde ‘kurban ile katilin arasında bir ilişki vardır’ diye bir hipotez vardır. Katil ve
kurban bir yerde kesişiyor. En son öldürülen üniversite öğrencisi mesela. O olayda kurban olan
üniversite öğrencisi otostop yaparak katiline doğru gidiyor. Ben şahsen erkek olarak otostop yapmam.
Çocukların şeker toplamak için çıkması de bir nevi katilin yanına gitmesi anlamına geliyor.
Çocuklar şeker de mi toplamasınlar?
Karmaşıklaşan toplumlarda çocuklar maalesef şeker toplamayacak. Şeker 30 yıl önceki adetimizdi.
Toplayacaksa alanımızı daraltacağız. Apartmanımız veya sitemiz olacak. Bayramlarda buna benzer,
henüz aydınlanmayan bir kaç olay daha var.
Medyanın bu olayı gündemde tutması olumsuz etki yapabilir mi?
Moda etkisi yapabilir. Mesela bu seri katili kimse tanımıyordu ama kendince bir meşhurluk kazandı.
Türkiye bu kişiyi konuşuyor. Bazı psikopat tipler gündeme geleyim de nasıl olursa olsun diyebilir.
Mesela otoyol katilleri buna iyi bir örnektir. Onlarda bu meşhur olma dürtüsü vardı. Ama medyanın
olumlu etkisi de var.
TÜRKĐYE’DE 15 SERĐ KATĐL
Türkiye’de kaç isme ulaştınız?
Seri katil veya suçlu profillemeyle ilgili 2000’li yıllarda bir çalışma ekibi oluşuturuldu. Ben de 8 kişilik
ekipteydim. Seri katil olarak 15 isim tespit ettik.

Bunların ortak bir özelliği var mı?
Var tabii. Genelde yalnız yaşasalar da ailesi olanlar da görülüyor. Türkiye’dekilerin hepsi erkek. Kadın
seri katilimiz yok. Kadın seri katil varsa da ancak hastane ortamındadır ve tespiti zordur.
Katil olay mahalline geri döner mi gerçekten?
Özellikle seri katiller döner. Siyasi cinayetlerde, profesyonel tetikçiler dönmeyebilir. Ama bu tür
vakalarda mutlaka merak ederler. Cenaze merasimini, sakladığı silahın, cesedin bulunup bulunmadığı
merak eder. Basında olayla ilgili ne var ne yok takip ederler. Seri katiller zaman zaman bilinmesini de
isterler. Belki bu seri katil (Kayseri’deki) ilerleyen zamanlarda cesetlerin olduğu yeri ihbar edebilirdi.
Çünkü olayın gündeme gelmesini isteyebilirdi.
ABD’de hiç bulunamayan “Zodiac” basına, polise mektup gönderiyordu. Benzer şeyler bizde de
oluyor mu?
Evet. Gündeme gelmek istiyorlar. Benim mektuplaştığım seri katiller var. Adam bana fotoğrafını
göndermeye başlayınca cevap vermemeye başladım. Hapiste. Kolici katil olarak biliniyordu.
Emniyet’ten kitabımı istemişti, gönderdim. Sonra “buradaki yazılanlar eksik” demeye başladı.
Korktunuz mu hapisten çıkarsa diye?
Ben korkmadım ama bana yardımcı olan iki öğrencim birbirlerini şakayla karışık korkutuyorlardı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9361
Erişim Tarihi:07.04.2011

YGS'de şifreli kopya iddiası!
Yükseköğretime Geçiş Sınavında basına dağıtılan kitapçıktaki cevap şıkları şifreli çıktı.
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Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda basına dağıtılan kitapçıktaki cevap şıkları şifreli çıktı. Artvin’de
söylentiyle başlayıp çözülen şifre, çok da basit: Matematik testindeki 20 soruda, cevap şıklarını
küçükten büyüğe sıralayıp, sıralanmamış şıklarla çakışanı buluyorsunuz. Bu şık, sorunun doğru
cevabını veriyor. Çakışan birden fazla şıklar için de basit iki formül daha var. Bu şifreleri bilip sınava
giren için, soruları okumadan 40 matematik sorusundan 38’ini çözmek, sadece birkaç dakika
sürüyor.YAKLAŞIK 1.5 milyon öğrencinin 27 Mart’ta katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS)
basına dağıtılan test kitapçığında matematik cevap şıklarının şifrelendiği ortaya çıktı. Artvin’de
söylentiyle başlayan ve öğretmenlerce çözülen formüle göre 40 soru bulunan Temel Matematik
testinde cevap şıkları sayısal olarak küçükten büyüğe sıralanıp, soruyla üst üste konulduğunda
çakışan şık doğru çıkıyor. Biz de aynı sistemi uyguladık ve cevaplarında rakamlar yer alan 20 soruda
formulün tuttuğunu belirledik. Şıklar, küçükten büyüğe sıralandığında çakışan iki şık varsa, küçük olan
şık doğru cevabı veriyor.
Đstisnalar da ‘şifreli’
Hiçbir şıkkın çakışmaması durumunda, cevaplar büyükten küçüğe sıralanıyor ve çakışan şık doğru
oluyor. Bu şifreye uyan 5 soru var. Hepsinin çakışması durumunda cevap ilk çakışan, yani “a” oluyor.
Bu formüle uyan yine 5 soru var.
Harf kullanılan (a, b, c gibi) 3 soruda, alfabetik sıraya göre şıklar diziliyor; çakışan şık doğru cevabı
veriyor. “x, y, z”li 3 soruda ise “x” değişken yerine 1 yazılıp işlem yapılınca, küçükten büyüğe kuralı
işliyor. Matematik harici testlerde de benzer ya da farklı bir formülün uygulandığı öne sürülüyor.

Formülün tesadüf olup olmadığı, sınav öncesinde bazı adayların eline geçip geçmediği merak konusu
oldu. Kamuoyu, ancak diğer kitapçıklardan örneklerin açıklanmasıyla tatmin olacak.
1.5 milyon öğrenci katıldı
YGS’ye bu yıl 1 milyon 512 bin öğrenci katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı sorularda hata tespiti
yapıldı. Tartışmalar iki matematik sorusu üzerine yoğunlaşırken dün Artvin’de önce söylentiyle
başlayan, uzmanlarının konuya eğilmesiyle ortaya çıkan şifre olayı, matematik soruları başta, YGS’nin
tümünü tartışmalı hale getirdi.
UZMANLAR UYGULADI VE DOĞRULADI
Uzmanlar Hürriyet’e geldi ve haberimizi inceledi. Sonucu doğrulayan (soldan sağa) Fatih Ayan
(Matematik Öğretmeni, Uğur Dershaneleri), Alparslan Alemdar (Uğur Dershaneleri Genel Müdürü),
Mehmet Büge (Yenilikçi Eğitim Araştırma Merkezi Direktörü Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları), Adil
Kurt (Uğur Dershaneleri Matematik-Geometri Bölüm Başkanı) bu formülün rakam bulunan Türkçe ve
Sosyal Bilimler testinde de işlediğini ortaya çıkardılar.
ÖSYM’DEN YANIT
Zekice ama doğru değil
YGS’de bazı soruların belli şifreyle doğru cevaplandırılabileceği iddialarına ÖSYM Başkanı Prof. Dr.
Ali Demir, “Đddia sadece basına dağıtılan master kopyalar için doğru ancak sınavda her adayın soru
kitapçığı, soruların yeri ve cevapların yeri birbirinden tamamen farklı” dedi. Demir, şunları söyledi:
‘Basına dağıtılan kopya için geçerli’
“Bulan arkadaş bayağı zekiymiş. Ama bu sadece basına dağıttığımız kamuoyuna açıkladığımız
kopyalarda bulunabilecek bir şey. ‘ÖSYM, doğru cevabın yerini aynı tuttu, şıkları değiştirdi. Küçükten
büyüğe yazıldığında çakışan şık doğru’ deniyor. Ama bu sadece master kopyalarda geçerli. Adaylara
dağıtılan soru kitapçıklarında böyle bir mantıkla sorulara doğru yanıt vermek mümkün değil. Asıl
kitapçıklarda şıkların hepsi birbirinden ayrı. Kamuoyuna açıklanan soru kitapçıkları matbaaya
verilirken, eski cevap sıralama alışkanlığı ile doğru cevaplar yerini korumuş, diğerleri yer değiştirmiş
halde basılmış. Basına verilen kopya kitapçıklar hiçbir öğrenciye verilmedi. Zekice bir buluş. Ama
maalesef doğru değil.”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da “Gerçek kitapçıklarda iddia edilen formülle bulmaları
mümkün değil. Soruların yeri, şıkların yeri her aday için birbirinden farklı. Sadece basına dağıtılan
master kopyalarda denilen formül doğru çıkıyor. Kimse gerçek aday kitapçıklarının ne olduğunu
görmeden emin olmasın” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9362
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kayseri'de 2 kişi daha kayıp !
Kocasinan ve Pınarbaşı ilçelerinde 15 yaşındaki kız ile 21 yaşındaki kadından haber alınamadığı öğrenildi.
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Kayseri'nin Kocasinan ve Pınarbaşı ilçelerinde 15 yaşındaki kız ile 21 yaşındaki kadından haber
alınamadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Güneşli mahallesinde 15 yaşındaki D.Y. ailesine haber
vermeden ayrıldığı eve dönmediği öğrenildi. D.Y.'nin daha öncede 2 kez evden kaçtığı bildirilirken,

jandarma ekipleri haber alınamayan D.Y.'yi arama çalışmalarına başladı.
Pınarbaşı ilçesi Kırkgeçit köyünde 21 yaşındaki Ş.K. ise aynı şekilde kimseye haber vermeden evden
ayrıldığı ve jandarma ekipleri tarafından her yerde arandığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9363
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kekeçoğlan kırdı geçirdi !
Ünlü komedyen Fatih Altın'ın Kültür Turizm Merkezi'ndeki stand-up gösterisi büyük beğeni topladı.
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Ünlü komedyen Fatih Altın'ın Kültür Turizm Merkezi'ndeki stand-up gösterisi büyük beğeni topladı.
Kekeç Oğlan olarak da bilinen Fatih Altın'ın Đl Kültür ve Turizm Merkezi'ndeki stand-up gösterisine
vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Kekeç Oğlan'ın yaptığı espriler havalarda uçuşurken,
salonu dolduran seyirciler adeta gülme krizine girdi.
Kekeç Oğlan, kendisini izlemeye gelenlere kahkahalarla dolu dakikalar yattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9364
Erişim Tarihi:07.04.2011

Osmaniye şehidi Kayserili çıktı !
1 yıl önce Kayseri'den ailesinin iş durumu nedeniyle Milas'a yerleşen Zeynel Kapucu Milas'ta toprağa verilecek.
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Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Zeynel Kapucu’un
Milas’taki ailesi acı haberle yıkıldı.
Teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde şehit
olan Zeynel Kapucu’un (21) ölüm haberini Milas Garnizon Komutanlığı yetkilileri ailenin Emek

Mahallesi’ndeki evine giderek haber verdi. Acı haberle yıkılan anne Fadime Kapucu ve baba Ümmet
Kapucu fenalaşarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acılı aileye askeri yetkililer ve polis
yöneticileri moral vermeye çalıştı.
1 yıl önce Kayseri’den ailesinin iş durumu nedeniyle Milas’a yerleşen Kapucu ailesinin iki oğlundan biri
olan Zeynel’in cenazesi Osmaniye Đl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından önce
Adana’ya, oradan da Milas askeri havalimanına getirilecek. Đçişleri Bakanı Osman Güneş’in de
katılması beklenen cenaze töreninin ardından ikindi namazına müteakip şehit er Kapucu’nun naşının
Milas Şehir Mezarlığı’na defnedilmesi bekleniyor.
Uzman Çavuş Abiter Çiçekçi ile erler Nihat Çağlar, Sunay Đnanır, Yunus Uyuktaş ve Aykut Akpınar'ın
Osmaniye Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9365
Erişim Tarihi:07.04.2011

Hangi partiler seçim ittifakı yapabilir ?
Yeniçağ Gazetesinden Hasan Demir seçim öncesi ittifak çalışmalarını değerlendirdi.
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Hangi partiler seçim ittifakı yapabilir?
Şimdi ben size AKP bile ittifak yapmayı düşünüyor desem, gülersiniz. Gerçi biz AKP'nin ittifak yapıp
yapmamayı düşündüğünü bilmiyoruz ama kimi AKP'li yazarlar AKP'nin anayasa referandumunda
aldığı yüzde 58'lik oyu koruyabilmek için seçim ittifakı yapmasını ciddi ciddi düşünüyor, AKP'ye de
öneriyor.
Bugün'de yazan Ahmet Taşgetiren 15 Mart 2011'de kaleme aldığı konusu "ittifak" olan yazısında:
"...12 Haziran'ı anayasa değiştirecek bir sandalye sayısına ulaşma hedefiyle... 'AK Parti bir ittifak
yapmayı' gündemine almaz mı?" dedikten sonra sözü Saadet, Demokrat Parti ve Türkiye Partisi ittifak
çalışmalarına getirerek, "O ittifak çalışması devam ededursun" diyor ve AKP'nin ittifak yapabileceği
unsurları şöyle sıralıyor:
Büyük Birlik Partisi
Halkın Sesi Partisi
"Yetmez ama evet" diyen cephe.
Taşgetiren yazısının sonunda Namık Kemal Zeybek'in Demokrat Partisi'ni de seçimden sonra
yapılacak anayasa değişikliğinde katkısı olması gereken bir parti olarak gösteriyor.
Gerçek olan şu ki seçimlerin hemen ardından millet ve devletin genleri ile oynanacak bir "Anayasa
Değişikliği" Türkiye'nin belli başlı tartışma konusu olacak. Son günlerde AKP cenahının yaptırdığı kimi
çalışmalar gösteriyor ki hedeflenen anayasa değişikliğinde Kürtlük değil "Kürtçülük" öne çıkartılacak ve
"Türklükten" bahsetmek aşağılanacak, ırkçılık olarak propaganda edilecek. PKK'nın talepleri bütün
Kürtlerin talepleri ve demokrasinin vazgeçilmezi gibi takdim edilip Türkiye federatif bir yapıya
dönüştürülecek ve tabii bunun sonucu erinde gecinde Türkiye'nin parçalanması olacak...
Đşte böyle bir "Anayasa Değişikliği" ülke gündemine girerken seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı
bütün anketlerde kendini gösteren AKP'nin bile bir "Seçim ittifakı" yapması toplumun bölünmeye
tepkisini felç etmek için öneriliyor. Yani ucunda federasyon olan anayasa değişikliği için her kesimin
AKP şemsiyesi altında Meclis'e taşınması salık veriliyor. Dikkatinizi çekti ise anayasa değişikliği için iki
partinin adı zikredilmiyor.
Milliyetçi Hareket Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi.
Niye?
Sahi niye?
Akşam Gazetesi 80 il, 275 ilçe ve 26 köyde yüz yüze görüşülerek bir anket yaptırmış. Bu ankette
seçmen CHP'nin aile sigortası modeline yüzde 57 oranında destek çıkmış. AKP'ye oy veren seçmenin
yüzde 38'inin bile bu sistemi istediği ortaya çıkmış. Ankara temsilcimiz Sabahattin Önkibar yazdı
(20.3.2011). CNN-Türk'te CHP'li Faik Öztrak'a AKP'li Nurettin Canikli, "Aile sigortası teklifiniz size ait
değil, Prof. Dr. Haydar Baş Bey'e aittir" demiş, Öztrak, "Hayır" diyememiş.
CHP'nin Haydar Baş Bey'den kopya ettiği buncacık şey bile AKP'nin uykularını kaçırmış. AKP'li
seçmenin yüzde 38'inin olurunu almışken aklımıza takılıyor:
Herkes reçetenin asıl sahibi, yüzde 38 AKP'linin de, Diyarbakır ve Batmanlı'nın da kendinden bir
şeyler bulduğu Haydar Baş'la ittifak yapmaktan niye kaçınıyor?
Ne diyelim?
Rabbim milletimiz ve istikbalimiz için hakkımızda en hayırlı olanı seçmenimizin kalbine ilham
buyursun. Amin.
HASAN DEMĐR- YENĐÇAĞ GAZETESĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9367
Erişim Tarihi:07.04.2011

Adanaspor 2-2 K.Erciyesspor
Ergün Pembe yönetiminde 4. maçına çıkan Kayseri Erciyespor ilk kez puan kaybetti.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kayseri Erciyesspor ile 2-2
berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
14. dakikada Fahri'nin pasıyla rakip ceza sahasına sokulan Mbilla, topu doğrudan kaleye gönderdi.
Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, Adanaspor da öne geçti. 1-0
23. dakikada tehlikeli gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Taner'in düşüren Anıl, penaltıya neden
oldu. Topun başına geçen Emre, skora dengeyi getirdi. 1-1
27. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Mbilla, meşin
yuvarlağa dokundu kaleci Yavuz, topu çeldi. Dönen topu bu kez Mbamba tamamlamak istedi ancak
Yavuz yine gol izni vermezken, topu bir anda önünde bulan Sami'nin vuruşundaysa meşin yuvarlak
yandan dışarı çıktı.
33. dakikada Mbilla, soldan Zafer'i geçtikten sonra Bülent ile duvar pası yaparak rakip kale sahasına
girmeyi başarsa da pozisyonda geç kalınca Adanaspor mutlak golden oldu.
50. dakikada Ahmet'in pasında rakip ceza sahasına tehlikeli sokulan Mbilla, kaleci Yavuz'un
müdahalesine rağmen topu bir kez daha ağlarla buluşturup, hem kendisinin, hem de takımının ikinci
golünü kaydetti. 2-1
59. dakikada Rahman'ın kullanmış olduğu köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bülent'in vuruşunda
meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
69. dakikada Adanaspor kalesini tam cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun
başına geçen Emre'nun vuruşunda meşin yuvarlak önce baraja çarptı, sonrasında da kaleci

Tolgahan'da kaldı.
89. dakikada Yusuf Şimşek soldan ortaladı, topa iyi yükselen Veli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak
ağlarla buluştu. 2-2
STAT: 5 Ocak
HAKEMLER: Özgüç Türkalp xx, Emin Yıldırım xxx, Özgür Ertem xx
ADANASPOR: Tolgahan xx, Koray xx, Anıl xxx, Mbilla xxx, Rahman xx, Sami xx (Ömer dk. 77 xx),
Fahri xxx, Bülent xx (Okan dk. 83 x), Mbamba xx, Ahmet xxx, Đzzet xx
YEDEKLER: Zülküf, Cem, Kaan, Berkan, Özgür Özcan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Eyüp Arın
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Bikoko xxx, Muhammet xxx, Köksal xxx, Zafer xx, Đbrahim xx,
Taner xxx, Emre xx, Özgür Yıldırım xx (Yusuf Şimşek dk. 70 xx), Veli xxx, Mehmet xx
YEDEKLER: Ali, Fatih, Aytek, Mehmet Öztonga, Yusuf Kurtuluş, Hakan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ergün Penbe
GOLLER: Mbilla (dk. 14 ve 50) (Adanaspor), Emre (dk. 23 pen.), Veli (dk. 89) (Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Đzzet, Ahmet, Ömer (Adanaspor), Köksal, Emre, Muhammet (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9368
Erişim Tarihi:07.04.2011

Barselona sirki Kayseri'de
Đpeksaray AVM otopark alanında kurulan sirk çadırındaki etkinliğe Kayserililer yoğun ilgi gösterdi.
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Sevimli kahramanlar Bugs Bunny ve arkadaşları, Ülker Smartt sponsorluğunda Barselona Sirki’yle
birlikte Kayseri’ye geldi. Kayseri Đpeksaray Alışveriş Merkezi otopark alanında kurulan sirk çadırındaki
etkinliğe Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Barselona Sirki’nin Kayseri’de ilk gösterisine; Kayseri Valisi
Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, Đl Emniyet Müdürü Cuma
Ali Aydın, Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, Đpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan ile
yaklaşık sekiz yüz izleyici katıldı. Barselona Sirkini düzenleyen organizasyon şirketinin Müdürü Mecit
Kopdağ, sirkte, çocukların en sevdikleri ve izlemekten keyif aldıkları hayvanların bir araya getirildiğini
söyledi. Kopdağ, “Çocuklar sirkte Đspanyol Gösteri Atları, Bengal Kaplanları, Sevimli Köpekler,
Yetenekli Papağanlar, Jonklör, Sevimli Maymunlar, Đkili Trapez, Tranbolin, Denge Gösterisi ve Komik
Palyaçolar eşliğinde eğlence ve serüven dolu bir gösteri izleyecek ve unutulmaz dakikalar
yaşayacaklar ”dedi. Kopdağ, açıklamalarına şöyle devam etti;” Kayseri halkını eğlendirmek için
buradayız. Halkımızı Barselona Sirkini izlemeye çağırıyoruz. Kayseri’ye ilk defa geliyoruz. Özellikle
yabancı oyuncularımızın Kayseri şehrine özel bir ilgisi var. Kentleşmeyi çok beğendiler. Aldığımız ilk
tepkilerde çok olumlu. Çadırımızda görev alan ekip sayımız yaklaşık 60 kişi. 10 Nisan 2011 Pazar
akşamına kadar hafta sonları 3 seans, 7 ve 8 Nisan günleri 2 seans diğer günler tek seans olmak
üzere gösterilerimiz devam edecek. Barselona Sirkinin yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi var.
Gösterilerimizin menşei Đspanyol kökenlidir. 5 farklı hayvanlardan oluşan gösterilerimiz var. Barselona
Sirki Türkiye’de ilk kez bu yıl gösteriler için geldiler. Türkiye programı gayet iyi gidiyor. Sirk, 15 Mayıs
2011 tarihinde Mersin’de yapacağı gösterilerin ardından Türkiye’den ayrılacak” diye konuştu.

Barselona Sirki, gösterilerine Kayseri’den sonra 15 Nisan-01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Adana’da
devam edecek.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9369
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kazansaydık herşey farklı olurdu !
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe Adanaspor beraberliğini değerlendirdi.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kayseri Erciyesspor
karşısında iki kez öne geçmesine rağmen, maç sonunda rakibiyle puanları paylaşmak zorunda kaldı.
Karşılaşma sonrasında Adana cephesinde üzüntü, Kayseri cephesindeyse sevinç hakimdi. Basın
Odası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, uzun süredir
kendi sahalarında kazanamadıklarını ve bu şanssızlıklarına Kayseri Erciyes karşısında son vermek
için maça çıktıklarını hatırlattı. Ancak buna rağmen mücadeleye tutuk başladıklarını ve rakiplerinin de
kendilerinden daha çok topa hakim olduğunu kaydeden Arın, "Ancak müsabakanın ilk yarısında
rakibimizin hakemin verdiği
penaltı dışında pozisyonları yoktu. Bunun yanında bizim yakaladığımız 3 net gol pozisyonu vardı ama
bunları ne yazık ki değerlendiremedik. Đki kez öne geçmemize rağmen galip gelemedik, herhalde
hakem bu maçın berabere bitmesini istedi" dedi.
"ÜZERĐMĐZDE 'ATEŞTEN GÖMLEK VAR' AMA LĐGDEN DÜŞMEYECEĞĐZ"
Şu anda bulundukları konumun itibariyle üzerlerinde adeta 'ateşten gömlek' olduğunu ancak bu
durumun çokta önemli olmadığının altını çizen Arın, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Altta oynamak,
yukarıda oynamaktan çok daha zor. Ancak biz her şeye rağmen ligde kalacağız ve düşme gibi bir
korkumuz da yok. Çünkü biz bulunduğumuz yerden çok daha iyi bir noktaya geleceğimize ve yeniden
çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Bugünkü mücadele bizim için bir çıkış maçı olabilirdi ama olmadı.
Özellikle son dakikada kalemizde gördüğümüz golle kaçan galibiyet bizi üzdü" diye konuştu.
Adanasporlu futbolcu Ahmet Görkem Görk, sahada iyi mücadele etmelerine rağmen sonuca
ulaşamadıklarını belirtirken, Koray Şanlı ise 'şanssız bir beraberlik' aldıklarını ve artık kalan maçlara
bakacaklarını söyledi.
"BU MAÇI KAZANABĐLSEYDĐK HER ŞEY ÇOK DAHA FARKLI OLABĐLĐRDĐ"
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe ise, Adana deplasmanının kendileri açısından zor
geçeceğinin bilinciyle sahaya çıktıklarını belirterek, özellikle son haftalarda yakaladıkları 3 maçlık
'galibiyet serisi'ni rakipleri karşısında da sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını anlattı.
Penbe, "Bu maçı kazanabilseydik her şey bizim için çok daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugün
sevindirici olan tek şey; iki defa geriye düşmemize rağmen mücadeleden kopmamız ve son
dakikalarda olsa da beraberliği kurtarmamız" ifadesini kullandı.
Sıcak havaya rağmen her iki takım futbolcularının da sahada iyi mücadele ettiğine dikkat çeken
Penbe, Adanaspor'un iyi bir takım olduğunu ve bugün bulunduğu yerin de kendisine yakışmadığını dile

getirdi. Penbe, bugün çok basit goller yediklerini, özellikle geriden çıkarken kaptırdıkları pozisyonlarda
kalelerinde 2 gol gördüklerini ve bunun da kendilerine yakışmadığını vurguladı. Savunması iyi olan bir
takım olarak, böylesi goller yememeleri gerektiği ve bu nedenle de maçlara daha iyi konsantre olmaları
gerektiğini bir kez daha gördüklerinin özeleştirisini de veren Penbe, konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Kalan maçlarda puan ya da puan kayıplarına tahammülümüz yok. Eğer bu ligden çıkmak istiyorsak
böylesine basit hatalar yapmamak zorundayız. Lige daha iyi konsantre olup, kalan maçlarımızı
kazanmak zorundayız."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9370
Erişim Tarihi:07.04.2011

Gençlere umut olan proje !
Genç Umutlar projesiyle, Kayseri'deki mobilya sektörüne genç elemanlar yetiştiriliyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu ve Kayseri Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü’nün ortaklığını yürüttüğü “Genç Umutlar” projesiyle, Kayseri’deki mobilya sektörüne genç
elemanlar yetiştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin istihdam edilmesine yönelik olarak hazırladığı üçüncü proje olan
“Genç Umutlar” projesi, 21 Mart’ta hayat geçirildi. Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi’nde ders
alan gençler, mobilya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimden geçirilerek, istihdam
edilebilecek.
Konu hakkında ĐHA Muhabirine açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Esra Tiryakioğlu, 15-29 yaş
arasında Kayseri’de ikamet eden işsiz ve vasıfsız gençlerin başvurabileceğini belirtti. Derslere devam
eden kursiyerlere katıldıkları eğitim günleri oranında 8 avro olarak yemek ve yol yardımı yapılacağını
söyleyen Tiryakioğlu, kurs boyunca eğitim ve kariyer danışmanlığı eğitimi de verileceğini ifade etti.
Proje süresince toplam 180 ders saati eğitim alınacağını belirten Tiryakioğlu, başvuruların devam
ettiğini söyledi.
Mobilya Öğretmeni olan Deniz Gülcemal ise, Mobilya Döşemeciliği Eğitim Programı kapsamında,
gençlere koltuk döşemesi, mobilya döşemesi, ahşap iskelet üretimi ve teknikleri, ahşap üst düzey
işlemleri ve teknikleri ile ahşap oyma tekniklerini verdiklerini söyledi. Bu eğitimlerle birlikte, gençlerin
Kayseri’de en etkin olan mobilya sektöründe iş bulabileceğini söyleyen Gülcemal, eğitimlerin
dersliklerde ve atölyede verildiğini belirtti.
Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilen eğitim için Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’ye teşekkür eden Müdür Selçuk Erdem ise, bu projenin Kayseri’deki gençler için
çok yararlı olacağını ve özellikle Kayseri’de parlak olan mobilya sektörü için yetiştirilmiş eleman
kazanımınında önem arz ettiğini belirtti.
Genç Umutlar projesinin uygulaması Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılırken, Kayseri Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü proje ortaklığını yürütüyor. Avrupa Birliği ve Đş-Kur desteğiyle gerçekleştirilen
bu proje sonunda, 180 saat eğitim alan kursiyerler sektörde istihdam edilebilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9371
Erişim Tarihi:07.04.2011

Çerkes filminin galası yapıldı
Rusya film festivali için çekilmiş olan 'Çerkes filmi' Monaco International Film festivalinde Best Film Ödülü aldı.
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'Çerkes' filminin galası Kayseri'de yapıldı. Galaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Mevlüt Bilici, Kafkas Dernekleri Fedarasyonu
Başkanı Muhittin Kandur'un yanı sıra birçok ünlü isim ve sinemasever katıldı. Galada filmde oynayan
oyunculara plaket verilirken konuşma yapan Taner Yıldız, "Kayseri gibi ekonomi ve ticarette son
derece ileri olan bir şehrin sanatta geri kalması düşünülemez" dedi. Rusya film festivali için çekilmiş
olan 'Çerkes filmi' Monaco International Film festivalinde Best Film Ödülü aldı. Su ve toprak kavgası,
gelenek çatışması ve çatışmaların ortasında kalmış imkansız bir aşk hikayesinin anlatıldığı film
Kayserili sinemaseverlerden tam not aldı. Daha sonra gala, filmin izlenmesi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9372
Erişim Tarihi:07.04.2011

Fatih Erbakan'a yoğun ilgi
Fatih Erbakan SP Đl Divan toplantısında yaptığı konuştu: Bizim 11 aylık hükümetimiz, AKP'nin 10 yıllık iktidarına
bedeldir.
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Saadet Partisi (SP) Genel Đdare Kurulu Üyesi Fatih Erbakan, partisinin Kayseri Đl Divan toplantısında
yaptığı konuşmada, "Bizim 11 aylık hükümetimiz, AK Parti'nin 10 yıllık iktidarına bedeldir" dedi.
SP Genel Đdare Kurulu Üyesi Fatih Erbakan, partisinin Kayseri Đl Divan Toplantısı'na katıldı. Erbakan,
partililer tarafından salona girişinde, 'Mücahit Erbakan' sloganlarıyla karşılandı. Toplantı öncesinde 4.5
yaşındaki Necmettin Emre Kaya, SP'nin merhum lideri için yazılan, "Sensiz de bu dava sürer be
hocam. Lider gitti diye yolda mı kaldık?" şiiri okudu. Küçük Necmettin'in okuduğu şiir Fatih Erbakan ve
salonda bulunan partilileri hüzünlendirdi.
Đl Başkanı Mahmut Arıkan'ın konuşması sonrasında kürsüye gelen Fatih Erbakan, yine 'Mücahit
Erbakan' sloganlarıyla karşılandı.
SP'nin merhum lideri Necmettin Erbakan için, "Milli görüşçüler olarak böyle bir liderimiz olduğu için,
kendisiyle aynı dönemde yaşama şansında olduğumuz için Allah'a şükür ediyoruz. Yaşantısı ve
görüşleriyle bize örnek oldu" diyen Fatih Erbakan, "Bundan tam 42 yıl önce muhterem liderimiz

tarafından bir çiçekle bahar olmaz fakat her bahar bir çiçekle başlar sözleriyle, ne zaman iktidara gelse
milletimizin yüzünü güldürmüştür. Bu zamanlarda aynı zamanda planlı olarak dış güçler tarafından
defalarca önlenmek istenmiştir. Akla gelmeyecek haksızlıkları ve parti kapatmalarına maruz
kalınmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi onların bu yaptıkları haksızlıklar ancak sakalımızı traş
etmekten başka bir işe yaramamıştır. Milli Görüşçüler olarak bu olaylar sonrasında piştik ve
olgunlaştık" diye konuştu.
Konuşmasında AK Parti iktidarını eleştiren Fatih Erbakan, "Türkiye'de 9 yıldır AK Parti iktidarı tek
başına iktidarda bulunuyor. Milletimiz kendilerine gösterdiği teveccühü Cumhuriyet tarihinde başka
hiçbir partiye vermedi. Milletin en büyük desteği ile mecliste bulunuyorlar. Milletimize 3 konuda vaatte
bulundular. Millet ekonomik kriz sonrasında bu vaatlerin arkasından gitti" diyerek şunları söyledi:
"Seçimler yaklaştığı için oy telaşına düştükleri için oylar SP'ye kaymaması için 'Sakın tek başına
iktidardan vazgeçmeyin, koalisyonlardan tek başına iktidar daha iyidir' diyorlar. Buradan kendilerine
seslenmek istiyorum. Milli görüşün bir yıllık koalisyonu sizin 10 yıllık tek başına iktidarınızdan daha
iyidir. Ne koalisyonundan ne tek başına iktidarından bahsediyorsunuz? Biz bunu laf olsun diye
söylemiyoruz. 54. hükümet koalisyon hükümeti olmasına rağmen kısacık bir sürede bunu gösterdi.
Bizim 11 aylık hükümetimiz gerçekten de 10 yıllık AK Parti hükümetinden daha faydalıdır. Muhterem
babamın bir ifadesi vardı. Refah Partisi zamanında söylerdi. 'Biz iktidara gelsek hiç başbakanlığa
gelmeden ülkeye daha faydalı oluruz. Çünkü en azından bunların yaptığı tahribatı yapmayız' derdi.
Milli Görüş iktidara gelse gerçekten hiçbir şey yapmadan evde otursa çay içse en azından Irak
tezkeresini çıkarmaz, en azından Kıbrıs tavizlerini vermezdi."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9373
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kayserispor ligi bıraktı
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1
mağlup oldu. Đkinci golün ardınan Kayserisporlu futbolcular, rakip takım lehine tezehurrat yaparak
Kayserispor'u protesto etti. Kasımpaşa'nın 3. golünün ardından da Sarı-kırmızılı taraftarlar, Genel
Menejer Süleymen Hurma'yı istifaya davet etti. Taraftarla sözlü atışmaya girerek kulübeden
çıkarılması sırasında Hurma, tribünlere el sallayarak veda mesajı verdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
57. dakikada Hasan Ali'nin soldan ceza sahasına ortasıyla Kujovic topa yükselerek yaptığı kafa
vuruşu üstten auta çıktı.
62. dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasına Kujoviç, gelişine vurduğu top rakip oyuncuya çarparak
kornere çıktı.
68. dakikada Şahin'in ceza sahasına girerek yaptığı ortaya Kayserisporlu
69. dakikada Korhan'ın sol kanattan uzun ortasına Ersen, rakip oyuncu Önderle yükseldi. Ersen'in
kafayla uzak köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-2
75. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortası rakip oyuncuya çarparak yükseldi. Ceza sahası
içerisinde topla buluşan Kujoviç'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
81. dakikada Đbrahim'in sol kanattan ortasıyla Azad arka direkten karşılayarak penaltı noktasına
ortaladı. Şahin'in vuruşunda top filelerle buluştu. 0-3

88. dakikada Selim'in ceza yayı üzerinden serbest vuruşuyla top, barajı aşarak kalecinin sağından
ağlarla buluştu. 1-3
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Đlker Meral xx, Gökhan Memişoğlu xx, Muharrem Yılmaz xx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou x, Hasan x, Serdar xx, Selim xx, Abdullah x, Mehmet Eren x, Moritz x
(Furkan dk. 32 ?), Savaş x (Ali Bilgin dk. 62 ?), Ömer xx (Troisi dk. 58 x), Önder x, Kujovic xx
YEDEKLER: Gökhan, Hamza, Semih, Burak
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
KASIMPAŞA: Sadrettin x, Keller xxx, Erdi xxx, Ersen xxx (Tjikuzu dk. 81 x), Şahin xxx, Santos xxx,
Đbrahim xx, Ergün xxx, Hüseyin xx (Sancak dk. 63 x), Varela Bustos xxx, Korhan xxx (Azad dk. 78)
YEDEKLER: Tolga, Sarmow, Barış, Onur
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fuat Çapa
SARI KART: Keller (Kasımpaşa), Savaş (Kayserispor)
GOLLER: Ersen (dk.45 ve dk. 69) Şahin (dk. 81) (Kasımpaşa), Selim (dk.88) (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9374
Erişim Tarihi:07.04.2011

Taraftar isyan etti !
Yenilginin ardından Kayserisporlu taraftarlar, takımını protesto ederken stat dışına taşınan olaylar büyüdü.
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Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla boyun eğdi. Yenilginin ardından
Kayserisporlu taraftarlar, takımını protesto ederken stat dışına taşınan olaylar büyüdü. Polis taraftarları
dağıtmak isterken arbede yaşandı ve Kayserisporlu futbolcular ile yöneticilerin bulunduğu otobüs,
kaçırılırcasına stattan ayrıldı.
Kasımpaşa'nın ikinci golünün ardından Kayserisporlu taraftarlar, Kasımpaşalı futbolcular lehine
tezahürat yaparak, takımını protesto etti. Đstifa etmesi yönünde tezahüratlar yapan taraftara tepki
gösteren Genel Menejer Süleyman Hurma, 4. hakem tarafından yedek kulübesinden dışarı çıkarıldı.
Kasımpaşa'nın farkı 3'e çıkarmasıyla birlikte bazı taraftarlar tribünleri terk etti. Kayserisporlu
futbolcuların stattan çıkacağı alanı dolduran taraftar, mağlubiyet nedeniyle takımı proteso etti.
Uzaklaştırmak istediği taraftar ile polis arasında arbede yaşanırken, Kayserisporlu oyuncular ile
yönetimi taşıyan otobüs kaçırılırcasına uzaklaştırıldı.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Paça, "Zor
olan pozisyonları gole çevirdik. Haklı galibiyet elde ettik. Şu anda puan durumuna bakıldığı zaman her
ne kadar imkansız görünse de inancımızı sürdüreceğiz" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise çok kötü başladıklarını, 10 dakika içerisinde net
pozisyonların kaçtığını söyleyerek, "Mücadeleye girmeyen bir takım vardı. Đşin doğrusu ben
göremedim sorunu artık çok çalışacağız. Bu bizim elimizde" diye konuştu.
Zalayeta'nın takımdan ayrılması ile ilgili olarak konuşan Şota, "Ailevi sorunları vardı. Çocuğu evinden
kaçmış. Bir gün izin veriyoruz oda hemen ülkesine gidiyor. Çocuğunda sorun varsa bizde 'ayrılma'
diyemezsiniz. Ailevi sorunlar önemlidir. Herkes içinde birinci sorundur. Gerekli olan neyse onu
yapacaktı ve kendisi de onu yaptı" ifadelerini kullandı.

"ĐSTĐFA ETMEMĐZĐ ĐSTĐYORSANIZ SÖYLEYĐN"
Gazetecilerin istifayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Şota, "Sizin düşüncesiniz
ne ise onu yapayım. Đstifa etmemi istiyorsanız söyleyin. Tabi Trabzon maçının ardından 4 hafta kayıp
yaşandı. Ama ben kaçmıyorum. 7 hafta var. Bunu iyi değerlendirip hedefimize ulaşacağız. Avrupa
kupaları iddiamız sürüyor" şeklinde konuştu.
Kayserisporlu oyuncu Hasan Ali Kaldırım ise, kötü gidişe kendilerinin 'dur' diyeceğini söyleyerek,
"Avrupa Kupaları'nda bizde gitmek istiyoruz. Biz genç takımımız. Biz bu takımı buralara getirdiysek,
daha da ileriye götüreceğiz" dedi.
Hasan Ali Kaldırım'a kötü gidişin nedenini soran gazetecilere Şota araya girerek, bunun sorumlusu
kendisi olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9375
Erişim Tarihi:07.04.2011

Yönetimden Süleyman Hurma'ya destek !
Ortaköylüoğlu: Süleyman Hurma'nın istifa etmesine yönetim olarak kesinlikle müsaade etmeyiz.
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Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleyman
Hurma'ya yapılan tezahürat sonrası kendisinin istifa edeceği yönündeki söylentilere cevap verdi.
Ortaköylüoğlu, "Genel Menajer Süleyman Hurma'nın istifa etmesine yönetim olarak kesinlikle
müsaade etmeyiz. Takımın buralara gelmesinde Süleyman Hurma'nın büyük katkısı vardır. Maalesef
kendisi alkışlanması gerekirken, böyle bir olayla karşılaştı. Yaptığı hizmetler alkışı hak eden
hizmetlerdir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9376
Erişim Tarihi:07.04.2011

Türkeş'in mezarına Kayseri'den toprak
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümün 14. yılında mezarı başında
anıldı.
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümün 14. yılında
mezarı başında anıldı.
MHP'nin merhum Genel Başkanı Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarında düzenlenen anma törenine
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Türkeş'in oğlu MHP milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP
yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in kabrinde okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek dua etti. Bahçeli,
merhum Türkeş'in kabrine kırmızı-beyaz karanfiller bırakarak bir ibrikten su döktü. Merhum Türkeş'in
memleketi olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Köşkerli köyünden getirilen toprağı kabre serpen
Bahçeli, daha sonra partilere hitaben bir konuşma yaptı.
Bahçeli merhum Türkeş'i ölümün 14. yılında Fatihalarla yad etmek için kabri başında toplandıklarını
belirterek, "Manevi huzurunda bir araya gelen Türkiye sevdalıları olarak, minnet ve şükranlarımızı
ifade etmek için ellerimizi semaya, gözlerimizi ufka ve hafızalarımızı onunla geçirdiğimiz muhteşem
hatıralara açtık. Aynı zamanda devlet ve siyaset hayatının mümtaz bir şahsiyeti olan rahmetli
liderimizin eserlerini, temennilerini, nasihatlerini ve çağları aşan öngörülerini yüreğimizde taşıyarak
burada buluştuk. Onun, bin bir emekle inşa ettiği ve ilkelerini belirlediği milli davamızda, tüm ülkücüler
çok şükür ki büyük bir şevk ve inançla yollarına devam ediyorlar. Yeise düşmeden, yılgınlığa prim
vermeden, oyunlara aldırış etmeden ve kurulan tuzaklara düşmeden bir aradalar. Onun 42 yıl önce
Türk milletinin geleceğini aydınlatmak, varlığını korumak ve yükseltmek amacıyla yaktığı inanç
meşalesi bugün bizlerin elinde sonsuzluğa uzanmaktadır" dedi.
Merhum Türkeş'in Türk milletinin, mutluluğu ve esenliği için 80 yıllık hayatında büyük mücadeleler
sergilediğine dikkat çeken Bahçeli şöyle devam etti:
"Türklüğün itibarını, haysiyetini ve varlığını korumak için insan üstü bir çaba göstermiştir. Yüce
dinimizin buyruklarından hiçbir zaman ödün vermemiş, zorlukları Cenab-ı Allah'a sığınarak ve
milletimize güvenerek aşmaya çalışmıştır. Nitekim yaşarken karşılaştığı hiçbir zorluk o'nu yolundan ve
hedefinden çevirememiştir. Kendisini hayattayken anlayacak basirete sahip olmayanlar, hatta
karşısına engeller çıkaranlar vefatından sonra hakkını teslim etmişler ve geçte olsa aziz hatırasını
hürmetle anmaya başlamışlardır. Her faniye nasip olmayan ilgi, sevgi, bağlılık ve destek aramızdan
fiziken ayrılışının 14. yıldönümünde bile artarak devam etmektedir. Hiçbir tereddüde kapılmadan
söylemek isterim ki, bir dava insanı olarak Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.
Meseleleri bütün yönleriyle ele alma ve yorumlama kabiliyeti, sorunları teşhis etme ve bunlara karşı
çözüm getirme kudreti, her şeyden önce onun şahsında temerküz etmiş ve bugünlere kadar ulaşarak
bizim yönümüzü belirlemiştir."
Aradan geçen yıllar Türkeş'in sözlerinde, tespitlerinde, ülkülerinde ve düşüncelerinde ne kadar haklı
olduğunu kesin olarak teyit ettiğini söyleyen Bahçeli şöyle devam etti:
"Bildiğiniz üzere, Türkeş Bey 4 Nisan 1997 tarihinde rahmete kavuşmuş ve 8 Nisan günü de uğruna
her türlü cefayı ve sıkıntıyı seve seve göğüslediği vatan topraklarına emanet edilmiştir. Onsuz geçen
yıllar; liderliğinin hala ne kadar etkili ve derinlere kök saldığını açık bir şekilde ispat etmektedir.
Şüphesiz çağını aşan ve yaşadığı zamana sığmayıp fikir ve davranışlarıyla her devrin ufkunda
parıldayan liderler; hem insanlığın hem de içinden çıktığı milletlerin burçları olmuşlardır. Türk milleti
böylesi lider kişilikleri tarihin her döneminde içinden çıkarmış ve sonrasında bağrını ve yüreğini her
daim bu yüksek şahsiyetlere açarak sadakatle yanlarında yer almıştır. Türk tarihi öylesine büyük
liderlere şahitlik etmiştir ki; bunlar tıpkı karanlığa doğan nur, geceyi aydınlatan fener, fırtınaya karşı
sığınak, belalara karşı siper, fitneye karşı direnç, ihanete karşı birliğin timsalleri olmuşlardır. Bu haliyle
rahmetli Türkeş Bey de Türklüğün asırları aşan yürüyüşündeki geri çekilmeyen ve eğilmeyen
kudretlerinden birisidir. Onun bizlere büyük bir özveriyle miras bıraktığı Dokuz Işık da; dün, bugün ve
yarın arasındaki tüm sisleri aydınlatmış, kendisini vatanına ve milletine adayan ülkücülere asla
eskimeyecek bir rehber olmuştur. Hatta ona göre Dokuz Işık, Türk ülküsüyle aynı anlam ve içeriğe
sahiptir. Ve derin bir insan sevgisi ve insan haysiyetine bağlı olma isteğini yansıtmaktadır. Milletimizin
değer ve inançlarıyla bağdaşmayan yabancı ideoloji ve görüşler kuşkusuz o'nun duruş ve azmi
karşısında çaresiz kalmış ve bir ucu Bozkurt Destanına dayanan, bir ucu da Çanakkale'ye uzanan
Türklüğün manevi savunma hattının içine bir türlü sızamamışlardır. Türkeş Bey, Türk milletinin sürekli
tazelenen belleği, ileriyi gören feraseti, tehlikelere set çeken cesareti, kardeşliğini öğütleyen bilgesi,
uzlaşmayı tavsiye eden sağduyusu, melanete rest çeken bükülmez bileği ve milliyetçiliği demetler
halinde dağıtan ülkücüsüdür.
Ortaya koyduğu vizyon ve taşıdığı kutlu misyon bugün yaptıklarının ne kadar doğru ve meşru
olduğunu taraflı tarafsız herkese kabul ettirmiştir. Dünyanın gidişatını ve bölgemizdeki gelişmeleri iyi
okuyan berrak bir milli şuura sahip olan rahmetli Türkeş Bey, hala Türklüğün yaşadkir. Kendisini
hayattayken anlayacakığı her yerde, ulaştığı her coğrafyada mümtaz ve ayrıcalıklı bir şekilde
anılmaktadır."
Ülkenin dünden daha sıkıntılı ve daha vahim sorun alanlarıyla kuşatılmış durumda olduğuna dikkat

çeken Bahçeli, "Türk milletinin birliğine yönelik hain saldırılar sürekli olarak mevzi elde etmekte ve
cüret kazanmaktadır" ifadesini kullandı.
Bahçeli, Türklük değerleri yıpratıldığını ve Cumhuriyet'in tüm kazanımlarının mayınlı alana çekilmek
istendiğine işaret ederek sözlerini şöyle devam etti:
"Türk milletinin binlerce yıllık kardeşliği, üniter yapısı, dili ve diğer milli varlıkları tahrip ve imha
edilmenin eşiğine kadar getirilmiştir. Özellikle 12 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimine giderken, şer
ittifakının niyet ve emelleri daha da keskinleşmiş ve hepimizce bilinen mihraklar Türkiye'nin bölünmesi
için düğmeye basmışlardır. Gerek küresel gelişmeler, gerekse de bu paralelde yürüyen iç hadiseler
dava arkadaşlarıma büyük görev ve sorumluluklar yüklemektedir.
Büyük Türk milleti için endişe verici tehditler artmışken, kaybedecek zamanımızın olmadığı ortadadır.
Türkiye'nin bağımsız bir şekilde var olması, Türk milletinin ebedi vatanında bir ve bütün halinde
yaşaması için dayanışmaya ve saflarımızı sıkı tutmaya çok ihtiyacımız vardır. Millet ve devlet bekası
için güç birliğini sağlamlaştırmanın başka da bir yolu ve çaresi yoktur. Bizler, sabır ve metanetle,
cesaret ve kararlılıkla üzerimize çullanan fitne ve fesada mutlaka haddini bildireceğiz. Milliyetçi
Hareket
Partisi'nin değerli mensupları ve yarınlarımızın güvencesi genç ülkücü kardeşlerim büyük bir uyanıklık
ve çabayla ileri demokrasi zırvasının sahiplerine ve yanlarında saf tutmuş bölücü mihraklara
demokratik yollardan gereken dersi vereceklerdir."
Bahçeli, kendilerinden görünüp davaya zarar vermeye çalışan ve başka yerlerin gönüllü ya da menfaat
karşılığında misyonerliğini yapanların ne Başbuğ'un, ne de dava arkadaşlarının asla haklarını helal
etmeyeceklerini vurgulayarak, "Ne mutlu bizlere ki, bugün Milliyetçi Hareket'e gönül vermiş muhterem
arkadaşlarımız aramızdadır ve bizimle birlikte Türkeş Bey'in izinden yürümektedirler. Hayatı boyunca;
asla yılmayan, teslim olmayan, hiçbir pazarlığın içinde bulunmayan mücadele ve ülkü adamı merhum
Türkeş Bey'in işaret ettiği istikamette giderek ve her vatandaşımızla kucaklaşarak tek başına iktidara
ulaşacağız. O hayattayken göremedi, ancak Hakk'a yürüyüşünün 14. seneyi devriyesinde Milliyetçi
Hareket'in tek başına iktidarı inşallah gerçekleşecektir. Hak yolunda, Allah yolunda milletimizin bizi
mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum. Seviyeli, tutarlı, ahlaklı, temiz, ilkeli, soğukkanlı ve Türk
milletine sevdalı Milliyetçi Hareket'in hak ettiği başarıya ulaşmasının zamanı gelmiştir ve bu hepimize
Türk tarihinin yüklediği bir vazifedir. Kılavuzumuz Türkeş Bey'in prensipleri, dayanağımız aziz
milletimiz, yardımcımız Cenab-ı Allah'tır. Başkent Ankara vicdanımız, Türkçe vazgeçilmezimiz,
vatanımız namusumuzdur. Umutsuzluk dalgasını buradan aldığımız manevi ilhamla kırıp ortadan
kaldıracağız ve Türk milletinin tarihi yolculuğuna engel olmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz"
dedi.
Bahçeli'nin konuşmasın ardından partiler merhum Türkeş'in kabrini ziyaret dua etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9377
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kılıçdaroğlu yalanda ısrar ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den CHP Genelbaşkanına tepki.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ortaya atılan iddialar hakkında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarda ısrar ettiğini söyledi. Mahkeme

tarafından verilen kesin tekzip kararının da CHP tarafından uygulanmadığını öne süren
Başkan Özhaseki, "Kendisine iletilen dosyanın içine balıklama atladı. 'Yanlış yaptım,
eyvah' lafını puan kaybetme korkusu nedeniyle söyleyemiyor" dedi.
Seçimler yaklaştığı zaman bu tür karalama kampanyalarının sık yaşandığını söyleyen
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Hoşumuza gitmese de böyle şeyler
oluyor. Kemal Bey önce bir yanlışla işe başladı. Kendisine iletilen dosyanın içine balıklama
atladı sonra da devam ettirmek zorunda kaldı. 'Görüyor musun yanlış yaptım eyvah' lafını
içeride söylerler ama dışarıya çıkıp söylemeleri birkaç puana mal olacağı için dışarıda
kurumsal olarak bu işi devam ettiriyorlar" diye konuştu.
Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki yollardan da haklarını aradıklarını
bildiren Özhaseki, "Kemal Bey de Kayseri işi takıntı haline geldi. Bugün ulusal bir
medyada gördüm. Yurt dışında kendisi hakkında kitap yazan birini şikayet ediyor. Alt
tarafta sonuç bölümünde 'Mehmet Özhaseki'yi cezalandırın' diyor. Yurt dışında birisi kitap
yazıyor, benim böyle bir kitap yazıldığından ve kimin yazdığından haberim dahi yok. Đşin
garip tarafı Kemal Bey'in avukatları kitabın toplatılmasını istiyorlar,
tazminat davası istiyorlar ve cezalandırma bölümünde 'Mehmet Özhaseki'yi cezalandırın'
diyorlar. Kemal Bey'de galiba Haseki ve Kayseri biraz iz bırakmış, takıntı haline gelmiş"
ifadesinde bulundu.
Kayseri'de büyük işlerin yapıldığını ve yapılan işlerin devrim niteliği taşıdığının altını
çizen Başkan Özhaseki, şu şekilde konuştu:
"Kemal Bey kendi partisinden bir belediye başkanı bu işi yapsın diye neler vermezdi ki.
Ama şimdi karşı partili olunca karalamak için her şeyi yapıyor. Beni bir kere mahkemeye
verdi ben onu arkadaşlarımla birlikte onlarca kez mahkemeye verdim. Beni şikayet etti,
'Mahkemede sözler bana ait' dedim ve mahkemeye '12 temel yalan söyledi' dedim. Hangi
grup konuşmasında ve televizyonlarda söylediyse hepsini savcılığa belgeleriyle verdim.
Hiç sözümden de rücu etmiyorum geri adım atmıyorum. 'Türkiye Cumhuriyeti
bu kadar yalan söyleyen bir genel başkanı hiç görmedi' dedim. Savcılar inceledi ve
neticesinde haklı olduğuma karar verdiler, soruşturma başlatmadılar. Ama bütün bu yalan
söyleyenler hakkında dava açma hakkım var.
CHP'nin internet sitesine tekzip aldım yayınlamıyorlar. Savcılığa suç duyurusunda
bulundum ve bekliyorum. Mahkemenin verdiği kesinleşmiş olan tekzibi yayınlamıyorlar.
Ben de suç duyurusunda bulundum.
Güçler arasında bir orantısızlık var. Kemal Bey Genel Başkan, taraf medyası ve kendini
takip eden medya var. Kayseri ile ilgili tek bir kelime söylese hemen ulusal basına
düşüyor. Fakat ben burada defalarca basın toplantısı yapsam, bizim bu çevreyi dışarı
çıkaramıyoruz. Ulusal medyaya taşıyamıyoruz. Sınırlı kalıyor. Ama mücadeleden
vazgeçmeyeceğim.
Olayın özünde sahtekarlık yapan, bunu itiraf eden ve belgelerle ispatlanmış birinin
oturup da canı sıkılınca iki satır bir şey gönderdiğinde bunu da Kemal Bey'in çıkıp da
belge diye sallıyorsa eğer burada bir garabet vardır.
Kemal Bey'in eşinin ismini, çocuklarının ismini öğrendim, nerde genel müdürlük
yaptığını biliyorum. Şimdi 5-6 sayfa karalasam versem, günlerce bunun üzerinde basın
toplantısı yapsam ne kadar ayıp olur. Đnsan hakkına açıktan ihlal olur ama Kemal Bey
hala yapmaya devam ediyor. Demek ki siyaset anlayışları bu şekilde. Biz yasal yollardan
hakkımızı arayacağız. Maddi ve manevi tazminat davaları kesinleşmedi ama yayın
konusundaki davalar kesinleşti.
Doğrusu ben şahsıma almayacağım bu bedelleri, şahsım yıpratılmak istense de ben
Kayseri'yi temsil ediyorum. Bu paralarla toplum namına bir şeyler yapabilirim ya da
fakirleri sevindirebilirim."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9386
Erişim Tarihi:07.04.2011

Garajın tavanına kendini astı !
Topsöğüt köyünde bunalıma girdiği ileri sürülen C.D. garajın tavanına bağladığı ip ile kendini astı.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Topsöğüt köyünde bunalıma girdiği ileri sürülen C.D.'nin garajın tavanına
bağladığı ip ile kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9387
Erişim Tarihi:07.04.2011

Hurma'yı şikayet edecekler
Grup 38 Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Yaldızlı, Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma&#8217;ya
tepki gösterdi.
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Grup 38 Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Yaldızlı, yaptığı yazılı açıklama ile Kayserispor Genel
Menajeri Süleyman Hurma’ya tepki gösterdi.
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma’nın sözleri nedeniyle yargıya gideceklerini bildiren
Yaldızlı, “Hurma hakkında Đl Spor Güvenlik Kurulu’na tüm belgeler ve şahitleriyle birlikte şikayette
bulunacağız. Ayrıca bu Çarşamba günü Hurma’nın yaptıklarıyla ilgili çok geniş kapsamlı bir basın
toplantısı düzenleyeceğiz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9388
Erişim Tarihi:07.04.2011

CHP'de liste başı kim olacak ?
CHP Kayseri Đl Başkanlığı, 12 Haziran&#8217;da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adaylarını
tanıttı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 161
: 05 Nisan 2011 10:18

CHP Kayseri Đl Başkanlığı, 12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adaylarını
tanıttı.
Đl Özel Đdaresi’nde gerçekleştirilen aday adayı tanıtım toplantısına, CHP Kayseri Milletvekili Şevki
Kulkuoğlu, Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, eski Đl Başkanı Enver Özdemir, aday adayları, il ve ilçe teşkilatı
ile CHP’liler katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantı, Đl Başkanı Ayhan
Gülsoy’un konuşmasıyla başladı. 12 Haziran’da Türkiye’nin bir kavşağa gireceğini söyleyen Gülsoy,
eğer sinyalin nereye yakılacağı bilinirse, nereye gidileceğinin de bilinecek olduğunu belirtti.
AK Parti hükümetin daha fazla vatandaşı kandıramayacağını ifade eden Gülsoy, “Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı sağır, kör, dilsiz değildir. ‘2002’de geldik, 2007’de geldik, 2011’de de geleceğiz’ diye
zannediyorlarsa yanılıyorlar. Kayseri’nin neresine giderlerse gitsinler, bu şehir onlara sayısız
milletvekili verdi, ama hizmet yok” dedi.
Kamuoyunda ‘basılmadan yakılan kitaplar’ diye adlandırılan konuya da değinen Gülsoy, “12 Eylül’le
AK Parti zulmü arasında fark var. 12 Eylülcüler basılmış kitapları yakıyorlardı, AK Parti’liler basılmamış
kitapları yakıyor” diye konuştu.
Đktidara geldikleri taktirde gerçekleştirecekleri projelerden de bahseden Gülsoy, ardından adayları
sahneye davet etti. Kayseri’den milletvekili olmak için başvuruları kabul edilen 18 aday adayı, sırasıyla
kendisini tanıtarak, projelerini anlattı.
CHP Kayseri milletvekili aday adaylarının isimleri ise şu şekilde:
“Kemal Açılkan, Figan Alçı, Çetin Arık, Mustafa Arslan, Gani Aşık, Ömer Bayrak, Feyzullah
Keskin, Şevki Kulkuloğlu, Seyit Medet, Durmuş Uslu, Enver Özdemir, Olcayto Özhan, Mehmet
Sağıroğlu, Abbas Tan, Ali Paşa Tan, Türker Tok, Đsmail Yavuz ve Emin Yıldırım.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9389
Erişim Tarihi:07.04.2011

Tepkiler abartılıyor !
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kasımpaşa maçında yaşanan olayları değerlendirdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kasımpaşa
maçında yaşanan olayları değerlendirdi. Başkan Özhaseki, küfür ve yuhalamanın literatürlerden
çıkarılması gerektiğini ifade ederek, Süleyman Hurma konusunda, "Yiğide vurun ama hakkını da verin"
değerlendirmesini yaptı.
Futbolda, işler iyi gittiğinde başarıyı paylaşanların çok olduğunu söyleyen Başkan Özhaseki,
"Süleyman Hurma'nın söyledikleri doğru. Đşler kötü gidiyorsa tepkiler öne çıkıyor. Tepkiler bana göre
abartılıyor. Biz biraz duygusal bir milletiz. Đşler kötü gittiği zaman öldük bittik yerine şahıslar üzerine
gidiliyor ve linç kampanyası başlatılıyor" dedi.
"Ne hikmettir kültürümüzde küfre yatkın bir ağız yapımız var" diyen Başkan Özhaseki, "Canı sıkılan
hemen iki dudağının arasından hemen lafı çıkarıyor. Türk milleti bunu da onur meselesi haline
getiriyor. Kimsenin tenezzül etmediği küfürler çok rahat edilebiliyor, sokakta dönüp gidecek adamlar,
orada küfür edilince dönüp silah çekecek ve adam öldürecek hale geliyor. Garip bir yapımız var.
Bunlar da maçlarda yaşanıyor. Hiç de hoş olmuyor. Biraz bunların dışında sağduyulu düşünmek
gerek. Kayserispor dört beş yıldır başarılı mı ? Başarılı. Herkes elini vicdanına koymalı. Daha önceki
yıllarda küme düşmemeye oynuyordu. Ben de başkanlıklar yaptım. Ama hep altlarda olan takımdı. Şu
anda iyi gidiyor. Mutlaka başkanın yönetimin antrenörlerin etkisi vardır. Bana düşen Başkan olarak zor
günlerde yanlarında olmaktır. Ben bunların dışında bir şey bilmem" diye konuştu.
Özhaseki, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:
"Şimdi iyi giderken alkışladığımız gibi kötü gidince sebepleri ve sonuçları üzerinde düşünüp, küfürden
yuhalamadan geri gitmek onları literatürden çıkarmak lazım. Dün alkışladığımız insanlar bunlar değil
miydi ? Şimdi niye yuhalıyoruz. Bu insanlara niye kötü söz söylüyoruz, günah değil mi ? Bu takım son
dört maçında biraz kötüydü. Đkinci yarıda bir sıkıntı var. Elimizi vicdanımıza koyup da şöyle bir
düşünelim. Cangele gibi bir oyuncudan yoksunuz, sağ kanat sakat. Zalayeta isteksiz ve mutsuzdu.
Troisi yeni iyileşiyor, Eren Güngör'ün hali belli. Şimdi bu çocukları yüreklendirmek, onurlandırmak,
desteklemek lazım. Eğer böyle olursa, isimlerini saydığımız futbolcular da takıma katılırsa herhangi bir
takviye yapmaya gerek kalmaz. Sezon öncesinde yapılan transferlerden övgü ile bahsedilmedi mi?
Onları kim buldu tabi ki Süleyman Hurma buldu. Biraz da yiğidin hakkını yememek lazım. Yiğide vurun
ama hakkını da verin. Ben yapılanları doğru bulmuyorum. Maç sonrası psikolojik ortamda insanların
kitle psikolojisi olarak görüyorum. Tabi o da duygusal bir insan olduğu için elini sallayarak gitti.
Đki kişi kavga ederken söyledikleri sözleri dikkate almamak lazım. Türk milleti olarak böyle bir yapımız
var. Taraftarlarımızın sabırlı ve sakın olması gerektiğini düşünüyorum"
Yöneticilerin bunu onur meselesi haline getirip işi bırakmaması gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Böyle
yapılırsa çok doğru olmaz. Kamplaşılan bir ortamda başarılı olunmaz. Şehirde uyum varsa başarılı
olunur. Kayserispor bizim, sahip çıkmak lazım. Yapılacak olan görüşmelerde inşallah sağ duyu hakim
olur. Takım sene sonuna kadar başarılar elde ederek ilk dört içinde yer alırsa benim için büyük başarı
olacak. Bizden daha fazla para harcayan takımlar şimdi alt sıralarda. Kayserispor kendi yağıyla
kavrulan bir yapıya geldi. Alınan oyuncuların da hepsi başarılı. Bana göre bulunan nokta pek de kötü
değil. Şota'nın beyanatlarına dikkat ederseniz biraz daha akılcı bir yapısı var. Bizim yerli hocalar
kendinden geçmiş olarak beyanat veriyorlar. Sevinçleri ve hüzünlerini aşırı derecede belli ediyorlar.
Ama Şota bu konuda çok daha sakin. Bir tarz oturtmaya çalışıyor. Seyir zevki veren bir mantalite
oturtmaya çalışıyor. Önümüzdeki sezon bu yapı devam ederse Kayserispor çok daha başarılı
olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9390
Erişim Tarihi:07.04.2011

Nisan proje ayı !
Raylı sistem, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi ile Anadolu Harikalar Diyarı Projeleri için Nisan'da ihale
yapılacak.
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Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan raylı sistem, Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi ile Anadolu Harikalar Diyarı Projeleri için Nisan ayı içerisinde ihaleler
gerçekleştirilecek.
Đlk ihale Kayseri'de toplu taşımada çığır açan Kayseray için yapılacak. 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 güzergâhlarındaki her türlü altyapı ve üst yapı, imalat, tesisat ve montaj işlerini
kapsayacak.
20 NĐSAN'DA ĐKĐ ĐHALE BĐRDEN
Đkinci ihale, Kayseri'ye yeni bir renk katacak ve Kayseri'de sosyal hayatı canlandıracak mega proje
Anadolu Harikalar Diyarı için yapılacak.
20 Nisan Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Đhale Salonu'nda saat 09.30'daki ihale, Anadolu
Harikalar diyarı içerisindeki yol, otopark ve spor tesisleri alanlarına zemin iyileştirmesi yapılması için
gerçekleştirilecek.
Đhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir
Belediyesi 318 Nolu Đhale Odası adresine elden teslim edilebilecekleri gibi aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.
Erciyes Kış sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile Kayseri'yi kış turizminin merkezi yapmayı hedefleyen
Büyükşehir Belediyesi, intifa hakkı belediyeye ait 5 katlı eski otelin yıkılması ve bina enkazının satışı
için ihale gerçekleştirecek.
Belediye Encümen Salonu'nda 20 Nisan Çarşamba günü yapılacak ihale, saat 14.00'de başlayacak.
Đştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için hurdalık işi ile iştirak ettiğine dair belge getirmeleri zorunlu
olacak.
70 bin lira muhammen bedelle gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, 20
Nisan Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Gelir Şube Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekecek.
ERCĐYES PROJESĐ TAM GAZ
25 Nisan Pazartesi günü de Erciyes Master Projesi kapsamında Erciyes Dağı'na kayak pistleri, yapay
gölet ile pistlerde koruma ve yönlendirme işleri yapılması için ihale yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi Đhale Salonu'nda saat 09.30'da ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin
tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir Belediyesi 318 Nolu Đhale Odası adresine elden
teslim edilebilecekleri gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9391
Erişim Tarihi:07.04.2011

Adanaspor taraftarlarına teşekkür
Grup 38 taraftarlar Derneğinden Adanaspor-Erciyes maçında Adanaspor taraftarının gösterdiği olduğu ilgiye
teşekkür.
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3 Nisan Pazar günü Adana’da oynanan ADANASPOR-ERCĐYESSPOR maçı için Adana’ya giden
taraftarlarımız 1954 Adanaspor Taraftarlar Derneği tarafından Türk misafirperverliğinin tüm

özellikleriyle karşılanmış ve şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız şekilde ağırlanıp
uğurlanmıştır.
Sporda şiddeti önleme yasasındaki cezaların artırımıyla ilgili yeni yasanın çok konuşulduğu şu
günlerde bu davranış da göstermiştir ki, sporda şiddeti ancak kuvvetli dostluklar ve sporun özüne
uygun davranışlar önleyebilir.
Taraftarlarımıza Adanaya özgü lezzetler ikram etme yarışına girerek gerçek dost olduklarını tekrar
gösteren başta Adanaspor kulübü ve 1954 Taraftarlar Derneği başkanı sayın Tevriz Dura ve
yardımcısı sayın Hulusi Şenel olmak üzere tüm Adanalı dostlarımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür
ediyor ve bu dostluğun hiç bitmeyeceğinie olan inancımızı
yineliyoruz.
MEHMET ĐNCĐALAN
BASIN SÖZCÜSÜ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9392
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kent Konseyi toplandı
Kent Konseyi Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Hakan Mahiroğlu
başkanlığında toplandı.
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Kent Konseyi Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Hakan
Mahiroğlu başkanlığında toplandı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kent Konseyi Başkanı
Hakan Mahiroğlu, oldukça yoğun bir gündemlerinin olduğunu ifade ederek toplantının ilk gündem
maddesi olan Kırşehir'de yapılan ve kendisinin de katıldığı Kent Konseyleri Birliği'nin 4. bölge
toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.
Mahiroğlu, Kırşehir'de yapılan bu toplantıda Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin kurulması için karar
alındığını söyleyerek, "16-17 Nisan tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek toplantıya Kent Konseyi
Genel Sekreteri Oktay Durukan katılacak" dedi. Toplantıda ayrıca, Kent Konseyi'ne tahsis edilen
binada yapılacak değişikliklere ilişkin mimari projeler de incelenerek hazırlanan taslaklar
değerlendirildi.
Daha sonra Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde yer alan Alaeddin Keykubat Sarayı hakkında stratejik
planlama grubunun çalışma ve önerilerinin görüşülmesine geçildi.
Toplantıda, Gençlik Çalışma Grubu'ndan gelen Erciyes Master Planı hakkında bilgi toplama talebi,
anket projesi talebi ve 'Kayserili Gençler Golf Oynuyor' projesi talebi de görüşülerek
değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının son gündem maddesinde ise Tüm Đşçi Emeklileri Dul ve
Yetimleri Derneği'nin Kent Konseyi'ne üyelik talepleri görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9397
Erişim Tarihi:07.04.2011

Hedef ilk 6 !
Kayseri Erciyesspor'da kulüp başkanı Ziya Eren: Hedefimiz doğrultusunda inşallah ilk 6'da yer alacağız.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor'da kulüp başkanı Ziya Eren, "Hedefimiz
doğrultusunda inşallah ilk 6'da yer alacağız" dedi.
Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, düzenlediği basın toplantısında, ikinci devre gelen
yeni teknik heyetle iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyerek, ilk 4 maçta 10 puan topladıklarını kaydetti.
TKĐ Tavşanlı Linyitspor maçında çıkışı sürdürmeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Eren,
"Hedefimiz bu sezon ilk 6 olacak. Đnşallah önümüz açık olur ve Tavşanlı maçıyla çıkışımızı sürdürürüz"
dedi.
Adanaspor maçında oyuncuların iyi mücadele gösterdiğini ifade eden Başkan Eren, "Çok başarılı bir
ekip olduk. Tecrübesiyle kendisini ispatlamış oyuncularımız var" diye konuştu.
"BANK ASYA'DA OLMAYAN PRĐM SĐSTEMĐ UYGULUYORUZ"
Yönetimin ikinci devrenin başında açıkladığı prim sisteminin sürdüğünü ifade eden Başkan Eren,
"Bank Asya Ligi'nde hiçbir kulübün uygulamadığı bir prim sistemimiz var. Prim konusunda oyuncuların
sıkıntısı yok. Biz ilk geldiğimizde masanın dört bacağından birinin taraftar olduğunu söyledi. Taraftarla
birlikte var olunur. Mevcut dış saha bin 500 kapasiteye sahip ama yine de taraftarlar geliyor. Onlara da
teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9398
Erişim Tarihi:07.04.2011

Ağaç keserken arter damarını kesti
Z.D., ağaçtaki çivinin spirale gelmesiyle hakimiyetini kaybederek ayak arter damarını kesti.
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Kayseri'de bir kişi spiral ile ağaç keserken arter damarını kesti.
Talas ilçesi Başakpınar mahallesinde spiral ile bahçedeki ağaçları kesmeye çalışan 40 yaşındaki Z.D.,

ağaçtaki çivinin spirale gelmesiyle hakimiyetini kaybederek ayak arter damarını kesti. Olay yerine
çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.D'nin
hayati tehlikesinin olay anında ayağa yapılan tampon müdahalesi sonucu kalmadığı belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9399
Erişim Tarihi:07.04.2011

Đncesu'ya motor sproları pisti !
Motosiklet Federasyonu Kayseri Đl Temsilcisileri motor sporları pisti için Đncesu'da arazi incelemesi yaptı.
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Kayseri Erciyes Motor Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu
Kayseri Đl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Abdusselam Köse ve üyeleri, yapılması planlanan motor sporları
pist projesi ve uygun arazı tespiti için Đncesa'da incelemeler yaptı.
Đncesu ilçesine gelen Başkan Köse ve Kayseri Erciyes Motor Sporları Kulübü Divan Kurulu Başkanı
Ziya Bahadır, Yönetim Kurulu Üyesi ve Drag Şampiyonu Şevki Sızırlıoğlu, külüp üyesi Murat Eskici ve
Yıldırım Öztekin'den oluşan heyet, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Türkiye Motosiklet Sporları Federasyon Başkanı ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Yunus Uçar’ı
ziyaretlerinin ve olumlu geçen görüşmelerinin ardından Kayseri’ de uluslararası motor sporları yarış
pistinin hazırlık ve proje safhasına geçildiğini söyleyen Başkan Köse, "Pist için ilimizde 250 dönümlük
uygun arazinin ve gerekli koşullar Đncesu ilçesinde var" dedi.
Đncesu Belediye Başkanı Karayol ise, bu tür spor alanı yapılmasının da ilçeye yarar sağlayacağını
kaydetti.
Heyet daha sonra Gençlik ve Spor Đl Müdürü Yahya Şahan’ı makamında ziyaret ederek bilgi
alışverişinde bulundu. Şahan, yaptığı açıklamada bu projenin büyük bir renk katacağını, kentteki
insanların motor sporlarına ve ekstrem sporlarına olan bakış açısının değişeceğini vurgulayarak,
projeye tam destek sağlayacaklarını ve Gençlik Spor Đl Müdürlüğü olarak gereken neyse yapılacağını
ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9400
Erişim Tarihi:07.04.2011

Sitemizden bir ilk....
Merkezi Almanya'da bulunan Avrupalı Kayserililer Derneği ile işbirliği yaparak,Dernek faaliyetleri ve organizeleri
yakından takip edecek.
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Sitemiz KAYSERĐ NET TR, Merkezi Almanya'da bulunan Avrupalı Kayserililer Derneği ile işbirliği
içerisine girdi.
Bu birliktelik ile; Kayseri’nin en güncel haber sitesi olan KAYSERĐ NET TR ile Avrupa’nın en büyük
Derneklerinden birisi olan; AVRUPALI KAYSERĐLĐLER DERNEĞĐ ortak istişare ile; çeşitli faaliyet ve
organizelere imza atma,hemşerilerimiz arasında anında iletişim kurma,daha fazla duyuru
yayınlama,daha fazla haberi anında ulaştırma,firma ve hizmet tanıtımı yapma gibi bir çok alanda
hizmet vererek,Dernek faaliyetlerini yakından takip edip, sürekli güncelleme gibi görevleri yerine
getirecektir.
Bu konuda; sitemiz Haber Müdürü Ahmet KARASU’ya Dernek Başkanı Hamdi ERGÜN bazı
açıklamalarda da bulundu…
‘’Bizim görevimiz, malum gelişen bu Global ekonomide büyüyen Kayserimizde ve ayni oranda
Avrupa’da irili ufaklı işyeri sahibi Kayserili hemşerilerimizi yakınlaştırmak kaynaştırmak ve iş hayatına
atılan ve atılacak olan gençlerimize öncülük ederek onlara fırsat vermektir..
Avrupa zor durumda artik is yok. Aksine Türkiye ve Kayseri gelişen yükselen bir ekonomik
potansiyele sahip, bunu Dernek üzerinden özellikle yeni inovatif anlamda değerlendirecek
hemşerilerimize imkan sunmaktır.
Avrupa’da Almanya ağırlıklı olmak üzere 20 civarında köy derneklerimiz var. Bunların pek çoğu bizim
altımızda güç oluşturalım isterler fakat pek kolay olmuyor maalesef…Kısaca Derneğimiz Avrupa’da
hemşerilerimizin sesi,kulağı olmasının gayreti içerisindedir.Bunu gerçekleştirmenin en doğru yolu ise
birlik ve beraberlikten geçtiğini söylesek yanlış olmaz sanırım’’ dedi
Sitemiz Haber Müdürü Ahmet KARASU ise; ‘’,KAYSERĐ NET TR AĐLESĐ olarak, Kayseri’nin ve
Avrupa’nın en büyük oluşumu olan Tüm AVRUPALI KAYSERĐLĐLER DERNEĞĐ’nin Kayseri Net Tr ile
işbirliği yapmanın gururunu yaşıyoruz.
Bizler, çağımızın en hızlı haber alma ve verme iletişimi aracı olan internet haberciliği yapan bir
oluşumuz. Dolaysıyla hızlı ve anında haber verme sorumluluğu ile özelde Kayseri genel de Tüm
Dünya’ya doğru haberi duyurma sorumluluğu taşıdığımızın bilinciyle böyle bir görevi üstlenmiş
bulunuyoruz.Kısaca, söz konusu Kayseri ise gerisi tefferuattır.’’ Dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9401
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kurşunla radyasyondan kurtuldu
8 yıl önce radyasyona maruz kalan Abdulkadir Çolakoğlu kendi bulduğu kurşun yöntemiyle tamamen kurtuldu.
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Kayseri'de yaklaşık 8 yıl önce radyasyona maruz kalan Abdulkadir Çolakoğlu, radyasyonun etkisinden
kendi bulduğu kurşun yöntemiyle tamamen kurtulduğunu ileri sürdü.
Yaklaşık 8 yıl önce çalıştığı madende radyasyona maruz kalan 36 yaşındaki Abdülkadir Çolakoğlu, "8
yıl önce madende radyasyona 5-6 saat süreyle maruz kaldım. Sonra üzerimde kalın giysiler
olmamasına rağmen ısı nedeniyle yandım. Sadece ince giysiler giyiyordum, yoksa dayanılmıyordu"
dedi.
Manevi olarak bildirilen şekle göre bir yöntem bulduğunu söyleyen Çolakoğlu, "Radyasyonun
etkisinden kurtulmak için kendimi kurşun yöntemiyle tedavi ettim. 1 ay gibi bir süre sonra sağlığıma
kavuştum. Bu radyasyon üzerinde sadece manevi değil, teknik destek de alarak radyasyonun
etkisinden kurtuldum" diye konuştu.
Bilimsel olarak da deney yaptıklarını belirten Çolakoğlu, "Radyasyonlu giydiğim giysiden bir parça
kesip onun üzerine sıvı halde kurşun dökerek radyasyonu emdiğini gördük" dedi.
Japonya'da yayılan radyasyonu önlemek için önerilerde bulunan Çolakoğlu, "Radyasyonun üzerine
kurşun plaka veya sıvılaştırılmış kurşun püskürtülmesi gerekmektedir. Bu kurşun 3 bin derecede
ısıtılıp temizlenmiş oluyor. Tabiata da zarar vermiyor" ifadelerini kullandı.
Tedavi yönteminden de bahseden Çolakoğlu, "Tedavisi yine kurşunla uygulanacak yöntemle insan
10 saat gibi bir sürede normal sağlığına kavuşacak ve radyasyon vücuttan atılacak. Radyasyondan
korunmak için tek bir madde ile yapılan elbiseyle insan hiçbir radyasyona maruz kalmayacak. En
tehlikeli radyasyonlu bölgede bile çalışabilecek" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9402
Erişim Tarihi:07.04.2011

Çocuklar meclis gündeminde
Talas Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında 1,5 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldükleri ortaya çıkan Talaslı
3 çocuk gündeme geldi.
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Talas Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında 1,5 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldükleri ortaya
çıkan Talaslı 3 çocuk gündeme geldi. Başkan Rifat Yıldırım, “Toplumda maalesef hasta ruhlu insanlar
milyonda bir de olsa çıkıyor. Bu acı olay şehrimizle anılamaz” dedi.
Meclis salonunda gerçekleşen Nisan ayı toplantısı, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım
başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Başkan Yıldırım, geçen hafta toprağa
verilen Türkan Ay, Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşlerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diledi.
Başkan Yıldırım, toplum olarak bu olaydan alınması gereken dersler olduğunu belirterek, şunları
söyledi:
“Yavrularımız keşke o güzel duygularını yaşasalardı. Đnşallah mekânları cennettir, ailelerine de
şefaatçi olur. Toplum olarak dersler almalıyız. Bu konular çok nadir yaşanmış olsa da, özellikle
komşuluk noktasında hepimizin sorumluluğu bulunuyor. Komşularımızda neler yaşanıyor bilmeliyiz.
Komşuluk ve mahallelilik kültürü ve bunun sorumluluğunun yaşatılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Toplumumuza empoze edilen çekirdek aile kavramı ile apartman hayatında kimsenin kimseden
habersiz yaşaması kabullenemez bir durumdur. Aile ve komşuluk müessesesinin canlandırılması
noktasında üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Çocuklarımızın ailelerine meclisimiz
adına taziyelerimizi bildiriyoruz.”
Başkan Yıldırım'dan sonra Talas Belediye Meclisi Başkanvekili Haluk Güzel, 2010 yılı faaliyet
raporunu onaylattı. Ardından meclis, gündeminde bulunan 21 maddeyi görüşüp karar bağladı. Meclis
üyeleri Haluk Güzel ve Yüksel Yalçın, 3 yıllığına Meclis Başkanvekili olurken, katip üyeliklerine Rezan
Aktaş ve M. Fatih Özdamar seçildi. Bayram Özmen ve Özkan Coşkun'un yedek katip üyesi oldukları
seçimlerde encümen üyeliğine Ayhan Öztaş ve Şemsettin Atasun getirildi.
Yapılan seçimlerde diğer komisyonlar şu isimlerden oluştu:
Đmar Komisyonu: Rezan Aktaş, Kıyasi Kaya, Cengiz Akparlar
Palan ve Bütçe Komisyonu: Osman Çimen, Yüksel Yalçın, Ahmet Türkay,
Müteferrika Komisyonu: Özkan Coşkun, Gülsüm Atalay, Mehmet Karacabey,
Gençlik ve Spor Komisyonu: Bayram Özmen, Hüseyin Akgül, Mustafa Özcan
Komisyon üyelikleri seçimlerinden sonra Denetim Komisyonu raporu okundu, ardından yapılan
hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9403
Erişim Tarihi:07.04.2011

Böyle taraftarı ilk kez görüyorum
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze: Taraftarın kendi takımı aleyhinde bu kadar tepkisiyle ilk kez
karşılaştım ve şaşırdım.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Taraftarın kendi takımı aleyhinde bu kadar tepkisiyle ilk
kez karşılaştım ve şaşırdım. Tribünlerde Galatasaray forması giyip küfür edenleri gördük, maç sonrası
oyuncuların da morali bozuldu. Verilen destekle artık en iyiyi yapacağız ve hedefimizden
şaşmayacağız" dedi.
Kayserispor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tesislerde düz koşu ve

ısınma hareketlerinin ardından omuz omuza mücadele çalışması yapan sarı kırmızılı ekibin moralinin
oldukça düşük olduğu gözlendi. Teknik direktör Şota Arveladze, Furkan Öçal ile yakından ilgilenirken,
eksik yanlarının giderilmesi yönünde bilgiler verdi.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Kasımpaşa maçında Galatasaray forması giyip takıma
küfür eden taraftarların bulunduğunu ve diğer taraftarları da tahrik ettiğini söyledi. Şota, "Seyirci,
Kasımpaşa maçında biraz bize ters düştü ve oyuncular da zorlandı. Ben bu kadar tepkiyle ilk kez
karşılaştım. Ama tabi bizim gerçek taraftar onlar değil , bizim gerçek taraftarımız var. Her maça gelen
gerçek taraftarımızla yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki ile Kulüp Başkanı Recep Mamur tarafından büyük
destek aldıklarını belirten Şota, "Mağlubiyetten ötürü üzgünüz ama elimizden geleni yapacağız. Sakat
oyuncularımız malesef var ancak bunun önüne geçemedik. Zor haftalar geçti tabi ama takım olmak
kolay iş değil. Biz, yine sakat oyuncularımız olmasına karşı iyi bir sonuç bekliyoruz ve hedefimiz
değişmedi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9404
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kayserispor'a moral ziyareti
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Şehir olarak birlik olursak geleceğe emin adımlar atarız.
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Kasımpaşa maçında taraftarlar ile Kayserispor yedek kulübesinde yaşanan olayın üzücü olduğunu
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki,
"Her maçtan galip gelinmez. Şehir olarak birlik olursak geleceğe emin adımlar atarız" diye konuşurken,
Kulüp Başkanı Recep Mamur ise "Kayserispor emin ellerde kimsenin gözü arkada kalmasın" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Melikşah Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile diğer yöneticiler, Kayserispor'a
moral ziyaretinde bulundu.
Kayserispor Kulüp Başkanı Recep Mamur ve yöneticileri tarafından karşılanan Özhaseki ile
beraberindekiler, yapımı devam eden tesislerde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, spor
tesisleri anlamında Kayseri'ye köklü yatırımların yapıldığını söyledi.
Özhaseki, "Kayseri eğer spor şehri olacaksa alt yapısının hazır edilmesi lazım. Salonlar, stad,
antrenman sahası gibi imkanların yeterli olması gerekirdi. Eğer bunlar olmazsa günübirlik başarılar
yapardık. Bu anlamda Kayseri'ye köklü yatırımlar yapıldı. Artık Kayseri'ye milli maçlar veriliyor.
Kayseri'de kupa maçının yapılıyor olması bunun en güzel örneğidir. Şimdi Kayserispor tesisinde çok
güzel idari bina ve 5 yıldızlı otel gibi futbolcuların konaklayacağı bina yapılıyor, Bütün bunların hepsi
Kayseri'nin spor şehri olması adına atılan adımlardır" dedi.
"KASIMPAŞA MAÇINDAKĐ YAŞANANLAR BĐZĐ ÜZDÜ"
Kasımpaşa maçında yaşanan olayların üzücü olduğunu kaydeden Özhaseki, "Her maçtan galip
gelinmez. Bazen iyi gider bazen kötü gider, bu tür şeyler olağandır. Kasımpaşa maçında da 7-8 kişi
yer almadı. Bunun neticesinde sabırsız davranıldı ve yaşanan olay hepimizi üzdü. Emin olun yapanları
da üzdü.
Bizim yapacağımız huzursuzluğu gidermektir. Şehir olarak birlik olursak geleceğe emin adımlar atarız.

Biz bunu da tesis etmek istiyoruz. Şuanda takımda sakatlıklar geçse, bir iki yerde takviye istenir ama
bu takım şampiyonluğa oynar" diye konuştu.
Kayserispor Kulüp Başkanı Recep Mamur ise, Kayserispor tesislerinin Kayseri halkının malı
olduğuna vurgu yaparak, "Tesislerimize gelen herkesin başımızın üstünde yeri var. Sezon başında bir
hedef koyduk ilk 5'te yer almak istedik. Şu anda da 5. sıradayız. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlar
gerimizde. Kayserispor emin ellerde kimsenin gözü arkada kalmasın. Gönül arzu eder tabiki şampiyon
olmak ama ileride bunlarıda yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Mamur, Kasımpaşa maçıyla ilgili olarak ta konuşmak istemediğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından tesisleri ziyaret eden Özhaseki ve beraberindekiler ile Kayserispor
yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9405
Erişim Tarihi:07.04.2011

Đşte Kayseri'de yılın 'en'leri !
Kayseri Maç Gazetesinin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödül töreni gerçekleştirildi.
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Kayseri Maç Gazetesinin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödül töreni gerçekleştirildi. 2010
yılı Ocarları Ödül Töreni'nde Onur Ödülü'nü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
“Kimse geriye çekilip karşı tarafa ateş etmesin. Başarı uyum içerisinde gelir” dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni siyaset ve sporun ünlü isimlerini bir araya
getirdi. Törende konuşan Kayseri Maç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Salih Balcı, töreni spora katkı
ve sporcuya destek olmak amacıyla düzenlediklerini bildirdi. Balcı, son yaşanan olaylara değinerek,
sporun barış ve kardeşlik olduğunun altını çizdi ve birlikte hareket edildiği takdirde başarının geleceğini
söyledi.
Törende, Onur Ödülü'nü alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, spor için
altyapı konusunda üstüne düşeni yaptığını ifade ederek, “Kayseri'de başarının gelebilmesi için birlik ve
beraberlik içinde olmalıyız. Uyum içinde olmazsak bu takım ve şehir başarıyı yakalayamaz” dedi. Birlik
ve beraberliği sağlamanın tüm Kayseri'nin işi olduğunun altını çizen Başkan Özhaseki, “Kimse geriye
çekilip de karşı tarafa ateş etmesin. Tüm sorunları konuşarak çözebiliriz. Kayserispor son 4 maçtır
kötüye gidiyor. Ancak şöyle bir baktığınızda bizden daha çok para harcayan Galatasaray ve
Beşiktaş'ın önündeyiz. Neyi bölüşemiyoruz? Artık birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz ve bu
takımın başarı kazanması için çalışmalıyız” diye konuştu.
Törende, Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den alan
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, “Ben kendimi daha başarılı olarak görmüyorum. Bu
ödülü de herkesin takıma ve kulübe desteği olarak alıyorum. Đnanıyorum ki biz daha büyük işler
başaracağız” dedi.
Törende Yılın Spor Adamı ödülünü Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, Yılın Belediye Başkanı
Ödülünü Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Profesyonel Dalda Yılın Yöneticisi Ödülünü
Mehmet Delikan, Yılın Teknik Direktörü Ödülünü Levent Devrim, Yılın Hakemi Ödülünü Ömer Faruk
Ocak, Yılın Sporcusu Ödülünü Kiraz Şahin, Jüri Özel Ödülünü Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız, Yılın Yöneticisi Ödülünü Yücel Şahin aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9406
Erişim Tarihi:07.04.2011

Pancar bedelleri ay sonunda ödenecek
2009-2010 pancar alım sezonu pancar bedelleri ay sonundan itibaren ödenecek.
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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2009-2010 pancar
alım sezonu pancar bedellerinin ay sonundan itibaren ödeneceğini söyledi.
Üreticilerin erken ödeme beklentisinin mevcut şartlarda mümkün olmadığını ifade eden
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay "Bir aksilik olmaması
halinde bu ay sonu itibariyle pancar bedellerini ödeyeceğiz. Erken ödeme söz konusu
değil. Önümüzdeki yıllarda işleri düzeltip, fabrikayı daha güçlü konuma getirirsek o
zaman erken ödeme yapılabilir" dedi.
Üreticilerimizin erken ödeme beklentisi içerisinde olmalarını anlayışla karşılıyorum diyen
Akay, "Ancak bu imkan meselesi, Fabrikamızın şuan ki mali durumu erken ödemeye
müsait değil. Erken ödeme önümüzdeki yıllarda işleri düzeltip, fabrikayı daha güçlü bir
noktaya getirdikten sonra mümkün olabilir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9407
Erişim Tarihi:07.04.2011

3.5 yıl daha görevdeyiz !
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan açıklama
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KAYSERĐ ŞEKER FABRĐKASI YÖNETĐM KURULU BAŞKANI AKAY, "3,5 YIL DAHA GÖREV
SÜREMĐZ VAR"
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gelen Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın başvurusuyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendilerini
süresiz Kayyum olarak atadığını yineledi.
Boğazlıyan Nakliyeciler Kooperatifi ile Kayseri Şeker Fabrikası arasında yaşanan nakliye krizinin
çözüme kavuşturulması için Boğazlıyan ilçesine gelen Akay, mahkeme kararıyla bir yıl içerisinde
seçime götürme zorunluluğumuz ortadan kalkmış olduğunu belirterek, "Bu sebeple Kooperatifin ana
sözleşmesine göre 3.5 yıl daha görev süremiz var. Đstikrar için, fabrikanın geleceği için gerek görürsek

bu süreyi kullanma yoluna gideceğiz. Kaldı ki kredi aldığımız bankalarda böyle olmasını, Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetimi'nde güven ve istikrar istiyor. Krediyi bu şartla verdiler" dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurusuyla kendilerinin süresiz
kayyım olarak atandıklarını ifade eden Akay,''Görevlendirmeyi de, bu görevde ne kadar süreyle
kalacağımıza da bir karar vermedik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bir yıl içinde genel kurul yapın diye
bizleri görevlendirdi. Bizde göreve başladıktan sonra Bakanlığa, Kayseri Şeker Fabrikası'nın
sorunlarının kısa bir sürede çözülmesini mümkün görmüyoruz, dedik. Bakanlık da tedbir olarak
Mahkemeye müracaat etti. Kayseri Şeker Fabrikası'nın davasının görüldüğü Ankara Ağır Ceza
Mahkemesi de bizi Kayyum olarak süresiz atadı. Mahkemenin Kayyum olarak atama kararıyla,
Bakanlığın görevlendirmesi de sona erdi. Bakanlığın vermiş olduğu, bir yıl içerisinde seçim kararı,
mahkemenin vermiş olduğu kararla sona ermiş oldu. Burada geçerli olan nedir? Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi'nin ana sözleşmesidir. Bu sözleşmeye göre de 4 yıl içinde seçimli genel kurul
yapma kararı vardır. Şimdiye kadar her yıl yapıldı, iki yılda bir yapıldı. Bu ayrı. Şimdi yeni bir hak var.
Fabrikanın daha verimli ve etkin çalışması kararına varırsak biz bu hakkımızı kullanırız diyoruz.
Dolayısıyla 3,5 yıl sonra seçim yapma hakkımız var. Biz sonuçta hukukun, kanunların bize tanımış
olduğu hakları kullanmak durumundayız. Onun için buradayız. Bu görevi bize emanet edenler bize
güvenerek ettiler. Bizler de bu güvene layık olmaya çalışıyoruz'' diye konuştu
- KAYSERĐ ŞEKER FABRĐKASI VE BOĞAZLIYAN NAKLĐYECĐLER KOOPARATĐFĐ ARASINDAKĐ
KRĐZ ÇÖZÜLDÜ
Kayseri Şeker Fabrikası ile Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi arasında fiyat anlaşmazlığı sebebiyle
yaşanan kriz Yozgat Valisi Necati Şentürk'ün devreye girmesiyle çözüldü.
Yozgat Valisi Necati Şentürk başkanlığında Boğazlıyan Kaymakamlığı'nda bir araya gelen Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı
Zekeriya Tuncel karşılıklı beklentilerini ortaya koydu. Yaklaşık iki saat süren toplantıda Vali Şentürk'ün
her iki tarafında beklentilerini dikkate alarak, ortak noktayı bulmasıyla taraflar el sıkıştı. Böylece
Boğazlıyan Şeker Fabrikası depolarında bulunan 27 bin ton şekeri Boğazlıyan Taşıyıcılar
Kooperatifi'nin taşımasının da önü açılmış oldu.
Vali Necati Şentürk toplantı sonrası yaptığı değerlendirmesinde her iki kuruluş arasında mutabakatın
sağlanmasının sevindirici olduğunu belirterek,''Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş ile Boğazlıyan Taşıyıcılar
Kooperatifi arasındaki ihtilafı çözdük. Ortak bir noktada buluşturduk. Belirli fiyatlar üzerinde mutabık
kalındı. Fabrika depolarında bulunan 27 bin ton şekerin taşımasını Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi
yapacak. Şimdilik sorun çözüldü. Her iki tarafında burada verilen sözlere riayet etmelerini, sadık
kalmalarını bekliyorum. Bunu her iki taraftan da istiyorum. Aksi halde bizim bir daha kimliğimizi
göremezler. Taraflar mademki bizi hakem olarak kabul ettiler, burada verdikleri söze ve rakamlara,
şartlara uymaları gerekiyor. Uyacaklarını da ümit ediyorum. Her iki tarafın da gösterdiği anlayış ve
fedakârlığa teşekkür ediyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9408
Erişim Tarihi:07.04.2011

Minibüs devrildi: 14 yaralı
Tomarza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, D.K. yönetimindeki 38 UP 710 plakalı minibüs, Kayseri-Tomarza yolunda
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aralarında öğrencilerin de
bulunduğu yaralılardan Bekir Ö., Erkut K., Hümeyra K., Đlknur D., Meral G., Orhan A., Serkan K.,
Sevda G., Şeref K., Yasemin K. olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılırken, sürücü D.K. ile Đbrahim A., Yunus S. ve Akif Y. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne
kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9409
Erişim Tarihi:07.04.2011

Çocukların aileleri TBMM'de
Đdam cezasının yeniden getirilmesi için toplanan 1 milyonu aşkın imza TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e verildi.
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Kayseri'de 3 çocuğun öldürülmesinin ardından gündeme gelen idam cezasının yeniden getirilmesi için
Büyük Birlik Partisi (BBP) öncülüğünde başlatılan ve bu kapsamda 1 milyonu aşkın toplanan imza
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e verildi.
BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Kayseri'de öldürülen 3 çocuğun aileleri ile Ankara Şehit
Derneği'nde bir grup bugün TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile bir araya geldi. Topladıkları 1
milyonu aşkın imzayı Şahin'e veren grup daha sonra TBMM'de grubu bulanan partileri gezdi. TBMM
Başkanı ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Topçu, idam cezasının
geri getirilmesi için başlatılan imza kampanyasının 2 milyona yaklaştığını söyledi. Đhtilal döneminde
birçok arkadaşının idam edildiğini anımsatan Topçu, insanların fikirlerinden dolayı asılmasına karşı
olduğunu ancak, insanlara karşı yapılan fiili eylemlerde, çocuklara, bayrağa ve vatana karşı yapılan
eylemlerde idam cezası olması gerektiğini ifade etti. Topçu, milletin iradesini milletin temsilcilerinin
önüne koyduklarını söyledi.
Kayseri'deki vahşetin mağdurları olan aileler ise idam cezasının geri getirilmesini istedi. Korkunç
cinayete kurban giden Dilruba ve Ahmet Tekin'in annesi Leyla Tekin, çocuklarını öldüren kişini idam
edilmesini istedi. Acılı anne, "Bizim ciğerimiz yandı, başka ailelerin ciğeri yanmaz. Đnşallah
Başbakanımız bu imzaları kabul eder. Çocuklarımız acı çektiyse o da çeksin" dedi.
Öldürülen 3 çocuktan biri olan Türkan Ay'ın annesi Özlem Ay ise çocuğunu katili için "Onun gibiler
nefes almasın. Onun gibiler içimizde" dedi. Ay, bu nedenle idam cezasının geri gelmesini istediğini
ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9410
Erişim Tarihi:07.04.2011

ÖSYM kimi sevmez ?
a)

Kopya b) Şifre c) Tesadüf d) Para e) Öğrenci
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Kayseri'de bir grup lise öğrencisi, YGS'de şifre iddialarına tepki göstererek, ÖSYM'nin yaptığı
açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini söyledi.
Fevzi Çakmak Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması
olan YGS'de kopya çekildiği iddiaları sebebiyle basın açıklaması yaptı. ÖSYM'nin kendilerini mağdur
ettiğini söyleyen grup sözcüsü Tahsin Yağan, "ÖSYM'nin yaptığı açıklamalar biz öğrencileri,
ailelerimizi ve öğretmenlerimizi tatmin etmemiştir. Bizler aylarca bu sınava çalışan gençleriz. Gecemizi
gündüzümüze katarak, ter dökerek bu sınava hazırlandık. Sizlerde görüyorsunuz ki sınav süresince
hiçbir sosyal faaliyetimiz olmuyor. Yaşamdan ve sosyal hayattan koparak günlerimizi geçiriyoruz.
Ailelerimiz niteliksiz lise eğitim yüzünden bizleri dershanelere göndermek zorunda kalıyor.
Soframızdan, kursağımızdan artırarak binlerce lira dershanelere veriyorlar. Bütün bu sıkıntılar, sorular
birilerine, birtakım çevrelere servis edilsin bizde olalım diye mi ? ÖSYM Başkanı Ali Demir, yaşanan
olayın ardından bir takım açıklamalarda bulundu ve bugüne kadar ÖSYM'nin şeffaf olduğu
açıklamasını yaptı. Gerçekler ve gördüklerimiz durumun iç açıcı olmadığını, yaşayabileceğimiz bir
geleceğimizin olmadığını gösteriyor" dedi.
Öğrenciler, soru şeklindeki açtığı pankartta, ÖSYM'nin sevmediği unsur olarak 'öğrenci' şıkkını
işaretlerken, "ÖSYM'nin yayınlamaktan çekindiği sorulardan biri" olarak gösterildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9411
Erişim Tarihi:07.04.2011

Girişimciliğin formülü yok...
Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu ile Melikşah Üniversitesi Genç
Girişimciler Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Günü Paneli, Melikşah Üniversitesi Konferans Salonunda
düzenlendi.
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Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu ile Melikşah
Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Günü Paneli, Melikşah
Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlendi.
Panele, Genç Yönetici ve Đşadamları Derneği (GYĐAD) Başkanı Pınar Eczacıbaşı, Has Çelik Yönetim
Kurulu Başkanı Halit Özkaya ve Genç MÜSĐAD Genel Başkanı Abdussamed Temel konuşmacı olarak
katıldı.
GYĐAD Başkanı Pınar Eczacıbaşı panelde yaptığı konuşmada; “Derneğimizin ilk kadın başkanıyım.
GYĐAD olarak 25. yılımızı kutlayacağız. Geçmişteki başkanların hepsi erkek. Benim başkanlığım kendi
içinde bu dernekte bir reform bir devrim” dedi.
Eczacıbaşı; Türkiye nüfusunun yüzde 50'sinin kadın olduğunu, ancak temsil konusunda kadın
sayısının yetersizliğini belirterek, "Ümit ediyorum ki, haziranda yapılacak seçimlerde parlamentoya
daha çok kadın vekil girer" dedi.
Girişimciliğin bir formülü olduğuna inanmıyorum diyen Eczacıbaşı, Girişimcilik her şeyden önce bir ruh
meselesi, rahat düşünme meselesi. En saçma bir fikrin bile iyi bir iş olabileceğini aklınızdan
çıkarmayın. En basit bir düşüncenin, doğru insanlarla tartışma ile bir yere gideceğini unutmamak
gerekiyor. Günümüzde dünyada söz sahibi olan en büyük şirketler, ufacık bir odada başladı. Microsoft,
Facebook, Apple bunlardan sadece birkaçı” ifadesini kullandı.
Eczacıbaşı “işin finans kısmında gönüllü yatırımcılar var, bankalarda girişimcilik sermayeleri sağlıyor,
Sivil Toplum Kuruluşları vasıtasıyla da bu kaynaklara ulaşılabilir” dedi.
Eczacıbaşı’nın ardından konuşan Has Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya da 35 yıllık
tecrübelerini gençlerle paylaşarak, başarılı olabilmek için girişimci ruha sahip ve kararlı olmanın
gerekliliğini vurguladı. Özkaya, gençlere, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, yeni fikirler
ortaya çıkarmalarını ve istikrarlı olmalarını önerdi.
Genç MÜSĐAD Genel Başkanı Abdussamed Temel de; girişimci gençleri çok olan ülkelerin gelecekte
dünyanın şekillenmesinde söz sahibi olacağını, ülkelerin kalkınmasında ve ileri gitmesinde çok önemli
görevler üstleneceğini söyledi.
Soru cevap ve plaket töreninin akabinde panel sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9412
Erişim Tarihi:07.04.2011

HOBĐSEVER VE ĐLGĐNÇ HOBĐLERLE UĞRAŞANLAR
ARANIYOIR
AB Projesi kapsamında bir hobisi olan veya ilginç hobileri bulunan kişiler aranıyor.ÖNER ÇALIŞ-0 538 899 17 30
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PROJENĐN YARARLARI VE ÜLKE TURĐZM VE TANITIMINA KATKILARI
ABD`de 4 bin 500 özel müze bulunuyor. Japonya `da 2-3 ayda bir özel müze açılıyor. Bu
konuda değerli eser bulunan koleksiyoncular, özel müze açabilirler.`

SERGĐ VE MÜZE GENEL KOORDĐNATÖRÜ: ÖNER ÇALIŞ:0 538 899 17 30

Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ:0 538 899 17 30
1-Bu sayede ülke genelinde ünlüler dahil elinde hobi parçası ve koleksiyonlar bulunan kişileri bir araya
getirmek,fuar ve sergiler açmak,ayrıca hemen hemen her il hatta her ilçe ve beldede birer hobi ve
koleksiyon müzesi oluşabilecek.
2-Gezici müze ve sergilerimizle Şehirler gezilerek Kayseri'nin bir ilki daha gerçekleştirmesiyle bir
alanda daha tanıtımı yapılmış olacak.
3-Sergi ve müzeler işsizlerin iş bulma imkanını sağlayacak ve istihdama katkıda bulnulacak.
4-Ülkemizin tanıtımınada katkı sağlayacak olan müze ve sergiler çeşitli koleksiyonlarla insanları bir
araya getirecek ve alışveriş imkanı ile satışlarıda yapılabilecek.
5-Çogu insanın vazgeçemediği,kimseye emanet edemediği veya bırakamadığı hobi ve koleksiyonlar
bu müzelerde, kişi isimleri alınarak sergilerde yaşayacak.
6-Kayseri'nin dalında ilk özel müzesi olacak
7-Fuar da KAYMEK Kursiyerlerinin ve Soğanlı Bebeklerinin satışı yapılarak bayanlara kazanç
sağlanabilecek.
DÜNYANIN ĐLK HOBĐ VE KOLEKSĐYON MÜZESĐNĐN KAYSERĐ DE AÇILMASI ĐÇĐN BĐR SERGĐ
AÇILMASI ARDINDAN FUAR ŞEKLĐNE DÖNÜŞTÜRÜLMESĐ PROJE OLARAK HAZIRLANIP AB
HĐBE PROGRAMLARINA BAŞVURULMUŞTUR.
VATANDAŞLARIMIZIN ELLERĐNDE BULUNAN;
PUL KOLEKSĐYONU
PARA KOLEKSĐYONU
RESĐM
FOTOĞRAF
ESKĐ ĐLGĐNÇ EŞYALAR
ATADAN DEDEDEN KALMA HATIRA VE ANI PARÇALARI
TARĐHĐ DEĞERĐ OLMAYAN EŞYALAR
ANTĐKA DEĞERĐ OLAN VEYA OLAMAYAN EŞYALAR
ESKĐ RADYO-GRAMAFON GĐBĐ MÜZĐK EŞYALARI
KĐBRĐT ÇÖPLERĐNDEN EV
KARPOSTAL KLEKSĐYONU
TELEFON KARTLARI KOLEKSĐYONU
KELEBEK KLEKSĐYONU
BIÇAK KOLEKSĐYONU
VESĐKALIK KOLEKSĐYONU
CAMDAN YAPILAN KÜÇÜK VĐLLA
KĐTAP KOLEKSĐYONU
OYUNCAK KOLEKSĐYONU
HOBĐ VE ANI DEFTERLERĐ
MENDĐL KOLEKSĐYONU
TAHTA KAĞNILAR
SĐGARA PAKETĐ K0LEKSĐYONU
TESBĐH KOLEKSĐYONU
TAŞ KOLEKSĐYONU
UÇAK MAKETĐ
SOĞANLI BEBEK KOLEKSĐYONU
KAYMEK KURS PARÇALARI-EŞYALARI
KĐBRĐT KUTUSU KOLEKSĐYONU
BENDEDE BU VAR DEDĐĞĐNĐZ,UZUN YILLARDIR SAKLADIĞINIZ,ARKADAŞIMDA ŞUNU
BĐRĐKTĐRĐYOR DEDĐĞĐNĐZ,SĐZE GÖRE MANEVĐ DEĞER TAŞIYAN,ATMAYA VEYA KĐMSEYE
BIRAKMAYA KIYAMADIĞINIZ,GÖZÜNÜZ GĐBĐ BAKTIĞINIZ,EV VEYA ĐŞYERĐNĐZDE BULUNAN
BÜTÜN ĐLGĐNÇ ŞEYLERĐ VS. GĐBĐ HOBĐ PARÇALARINI,KOLEKSĐYONLARINIZI BĐR SERGĐDE

BULUŞTURMAK AMACIYLA SĐZLERDEN MANEVĐ ĐLGĐ VE DESTEK BEKLĐYORUZ. ELĐNĐZDE
BĐRŞEY VARSA LÜTFEN BĐZ ARAYIN.AB FONLARINDAN ŞUAN KESĐNLEŞMEMĐŞ OLMAKLA
BĐRLĐKTE 75 BĐN ĐLE 100 BĐN AVRO MÜZE ĐÇĐN PROJEMĐZE DESTEK ALINASI
DÜŞÜNÜLMEKTEDĐR.BĐZE KATILAN KOLEKSĐYON VEYA HOBĐ PARÇALARI SAHĐPLERĐDE
ĐNŞALLAH MADDĐ YÖNDEN HĐBEDEN YARARLANACAKTIR.
SERGĐ VE MÜZE GENEL KOORDĐNATÖRÜ:ÖNER ÇALIŞ:0 538 899 17 30

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9414
Erişim Tarihi:07.04.2011

Kampanya son hızla devam ediyor...
Sanatçı Turgay BAŞYAYLA'nın Gazi Üniversitesinde köy okulları için başlatmış olduğu kitap kampanyası son
hızıyla devam ediyor.
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Genç sanatçı bugünlerde örnek ve önemli bir kampanyaya liderlik ediyor….
Yoğun konser trafiği devam ederken bir taraftan da haftaiçi Üniversitelerde kitap konserleri düzenleyip
köy okullarına onbinlerce kitap gönderdi ve göndermeye devam ediyor. Üniversitelilerin yoğun ilgisiyle
ve organizasyonuyla 3 kitap karşılığında bilet vererek bedava konser veriyor. Hem üniversite
öğrencileri bu örnek ve anlamlı kampanyada görev alıyor hemde Turgay Başyayla’nın muhteşem
konseriyle coşuyorlar ve köy okullarındaki yumurcaklara bizzat kendileri bu kitapları götürüp
gözlerindeki o mutluluğu bizzat görüyor ve bilgiye ihtiyacı olanların yanında olarak bu kutsal görevi
yerine getirmenin eşsiz huzurunu yaşıyorlar.
Türkiyede sanat ve sanatçı teriminin karşılığının böyle olması gerektiğini söyleyip genç sanatçıyı can-ı
gönülden kutluyor diğer sanatçılarada örnek olması gerektiğini düşünüyor ve teşekkür ediyoruz…
Haber Kaynak/ Sivridilli
Haber/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9415
Erişim Tarihi:11.04.2011

8.Kattan atlayarak intihar etti !
Talas'ta lise öğrencisi genç kız, 8. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.
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Kayseri'de lise öğrencisi genç kız, 8. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi MK Sitesi'nde ikamet eden Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Hüseyin E. ve eşi Emel E., liseye giden kızları
B.E.'ye okula geç kaldığını söylemek için odasına geldi. Kapının kilitli olması nedeniyle kuşkulanan
çift, kapıyı zorlayarak içeri girince pencerenin açık olduğunu gördü. Şaşkınlıkla 8. kattaki evlerinin
penceresinden aşağı bakan baba Hasan Hüseyin gördüğü manzara karşısında dona kalırken, anne
Emel E. ise sinir
krizleri geçirdi. Pencereden atlayarak intihar eden B.E.'nin cansız bedenine sarılmak isteyen Emel E.,
eşi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından B.E.'nin cesedi
ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi morguna kaldırıldı.
B.E.'nin çalışkan bir öğrenci olduğu ve arkadaşlarıyla herhangi bir problemi olmadığı öğrenilirken,
ailevi sorunlarının da bulunmadığı bildirildi. Genç kızın cenazesi, Kırşehir'in Mucur ilçesinde toprağa
verildi.
Polis, genç kızın ölüm sebebini araştırıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9416
Erişim Tarihi:11.04.2011

Türkiye şampiyonu oldular
Osman Ulubaş Đlköğretim okulu Kayseri'ye Atletizm'de yüzünü güldürmeye devam ediyor.
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Osman Ulubaş Đlköğretim okulu Kayseri'ye Atletizm'de yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Konya' da yapılan okullar arası kros Türkiye Şampiyonasında iki senedir birinciliği
kıl payı kaçırarak Türkiye ikinci olan Osman Ulubaş ilköğretim okulu öğrencileri bu sene tüm rakiplerini
geride bırakarak yıldız kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada Şampiyon olan

Osman Ulubaş Đlköğretim okulunu, Kütahya Şeker Đlköğretim okulu takip ederken, Đstanbul Fethi
Gemuhluoğlu ilköğretim okulu üçüncü oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9417
Erişim Tarihi:11.04.2011

SABANCI baharı geliyor...
''Eğlenceyi Kendi Tarzında Yaşa'' sloganıyla başlatılan oylama sürecinde, gençler facebook.com/sabanciholding
adresine tıklayıp kampüslerinde görmek istedikleri festivalin içeriğini kendileri belirliyor olacaklar.
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Sabancı Holding tarafından organize edilen ve üniversitelerde düzenlenen bir çok festivalden farklı
olarak, içeriğini gençlerin oylarıyla belirledikleri Sabancı Baharı’nda oy verme süreci başladı. Sabancı
Baharı’nda gençler, kampüslerinde görmek istedikleri festivali baştan sona sosyal paylaşım sitesi
facebook üzerinden tasarlıyorlar. Oylama sonucunda en çok tercih edilen festival içeriği Mayıs ayında
beş farklı üniversiteye Sabancı Holding tarafından götürülecek.
“Eğlenceyi Kendi Tarzında Yaşa” sloganıyla başlatılan oylama sürecinde, gençler
facebook.com/sabanciholding adresine tıklayıp kampüslerinde görmek istedikleri festivalin içeriğini
kendileri belirliyor olacaklar. Geçen sene Çikolata Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Çömlek Atölyesi, Müzik
Atölyesi ve Resim Atölyesi’nin yer aldığı ve Kültür/Sanatla eğlencenin bir araya geldiği Sabancı Baharı
gündüz aktiviteleri; bu sene de seçilen atölyelerle ve üniversitelerde hayata geçirilecek. Ayrıca bu
sene, genç amatör müzik grupları da gece aktivitesinde şarkılarını ana sahneden onbinlere
söyleyebilmek için yarışacak. Katılmak isteyen amatör müzik grupları videolarını veya şarkılarını
facebook.com/sabanciholding sayfasına yükleyebilecekler.
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul Sabancı Baharı’yla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Sabancı
Topluluğu olarak farklı alanlarda bir çok sosyal faaliyetimizi hayata geçiriyoruz. Sabancı Baharı da
özellikle gençlerle buluştuğumuz ve gençlerden çok şey öğrendiğimiz çalışmalarımızdan biri. Biz
Sabancı Baharı’yla gençlerimizi daha yakından tanımayı, gençlerimizin de Sabancı Topluluğunu daha
yakından tanımalarını hedefliyoruz. Sabancı Baharı gençlerle buluştuğumuz, birlikte eğlendiğimiz ve
birbirimize katkıda bulunduğumuz bir etkinlik” dedi.
Kurtul şöyle devam etti: “Bu vesileyle baştan sona gençlerin tasarladıkları, katılımcı olacakları ve
gönüllerince eğlenecekleri bir festivali Sabancı olarak bazı üniversite kampüslerinde bu sene de
hayata geçiriyor olacağız. Festivalimiz hem eğlence hem de kültürel ve sanatsal olarak da sosyal
hayatlarımıza katkıda bulunacak bir etkinliktir. Gündüz aktivitesi içinde yer alan kültür/sanat ağırlıklı
atölye çalışmalarıyla, gençler fırsatını her zaman bulamayacakları farklı deneyimler yaşayacaklar.“
Sabancı Baharı’yla geçen sene 200 bin gence doğrudan ulaştıklarını da söyleyen Sabancı Holding
CEO’su Zafer Kurtul, bu sene bu sayıyı farklı üniversitelerde yer alarak daha da artırmayı
hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9418
Erişim Tarihi:11.04.2011

Argıncık Stadı Türkiye'ye model olacak
Kayseri Gençlik ve Spor Đl Müdürü Yahya Şahan: Argıncık Stadı Türkiye'ye model olacak.
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Kayseri Gençlik ve Spor Đl Müdürü Yahya Şahan, amatör maçların yapıldığı Kayseri Argıncık Stadı'nın
Türkiye'ye model olacağını söyleyerek, "Ekonomik durumu olmayan 21 kulübe, bina ve maç sonrası
malzemelerin yarım saat içerisinde yıkanarak takıma verilmesi ve sosyal aktivitenin yapılacağı amatör
tesis kuruyoruz. Her alanda kendini ispatlamış Kayseri, bu modelle de Türkiye'ye örnek olacak" dedi.
Gençlik ve Spor Đl Müdürü Yahya Şahan, amatör maçların oynandığı Argıncık Stadı'nda yapımı süren
çalışmalarla ilgili brifing verdi. Kayseri'de amatör maçların yüzde 90'ının Argıncık Stadı'nda
oynandığını hatırlatan Şahan, "1984 yılında o dönemdeki Argıncık Belediyesi tarafından 2 saha
üretilmiş, 1989 yılında Kocasinan Belediyesi'ne devredildi. 2005 yılında Kocasinan Belediyesi Argıncık
ile alakalı ciddi bir çalışma yaparak idari bina ve hakem odalarını yaptı. 2007 yılında ise Argıncık
Stadı,
müdürlüğümüze tahsis edildi. Biz de yeni bir model uygulayarak amatör spora desteğimizi artırmayı
amaçladık" dedi.
Argıncık Stadı'nda yılda 690 amatör maçın yapıldığını anımsatan Şahan, "Bir üretim yapmak için
problemi çok iyi bilmek gerekiyordu. Biz amatör kulüplerinin sıkıntısını bildiğimiz için çalışmalarımızı o
yönde yaptık. Eskiden saha çamurdan geçilmiyordu. Şimdi yapımı devam eden sahamız süper lig
maçlarının oynandığı kalitede olacak" dedi.
"AMATÖRDE GECE MAÇLARI OYNANACAK"
Amatör maçlarda oyuncuların en büyük sıkıntılarından olan sıcak hava sebebiyle maçların gecede
oynanabileceğinin altını çizen Şahan, "Argıncık Stadı 248 bin watt'lık bir aydınlatma ile Kadir Has
Stadı'nın aynı ortamını şeklinde aydınlatılacak. Öte yandan buraya gelen seyircilerin en büyük
problemi tribünün olmayışıydı. Bugün koltuklu ve üstü kapalı tribün yapıldı. Sosyal faaliyet anlamında
restoranı ve kafelerin bulunacağı mekanın yanı sıra bölge halkına hitap edecek yürüyüş parkurları
oluşturacağız" diye konuştu.
"21 KULÜP BĐNASI YAPILACAK"
Ekonomik durumu ve yeri olmayan 21 kulübe yer verileceğinin altını çizen Şahan, "Türkiye'de hiç
olmayan bir sitem uyguluyoruz. Ekonomik durumları iyi olmayan, yeri olmayan ilk etapta 21 kulübe
kulüp binaları yapacağız. Yani burada kulüp binası olan takım istediği zaman antrenman yapabilecek.
Amatörün diğer bir sıkıntısı ise malzemelerinin yıkanamayışıydı. Şimdi profesyonel bir çamaşırhane
oluşturuluyor. Müsabaka sonrasında tüm malzemeleri yarım saat içerisinde teslim edeceğiz. Bu
uygulama da Türkiye'de ilk olacak" ifadelerini kullandı.
2 milyon TL'ya mal olacak tesisin Nisan ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Şahan, "Bizi
cesaretlendiren Vali Mevlüt Bilici olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buranın amatör
sporun sıkıntılarının giderildiği bir tesis olmasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9419
Erişim Tarihi:11.04.2011

Genç kız toprağa verildi
Kayseri'de intihar eden lise öğrencisi genç kız, memleketi Kırşehir'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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Kayseri'de intihar eden lise öğrencisi genç kız, memleketi Kırşehir'de gözyaşları içerisinde toprağa
verildi.
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi MK Sitesi'ndeki 8 katlı apartmandan atlayarak intihar eden
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Hüseyin E. ve eşi Emel
E.'nin liseye giden kızları B.E., memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.
Bugün, Mucur ilçesi Çarşı Cami'de kılınan ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınan lise
öğrencisi için akrabaları ve sevenleri gözyaşı döktü.
Olay, okula geç kaldığını söylemek için odasına gelen babası tarafından ortaya çıkarıldı. Kapının kilitli
olması nedeniyle kuşkulanan çift, kapıyı zorlayarak içeri girince pencerenin açık olduğunu gördü.
Şaşkınlıkla 8. kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan baba Hasan Hüseyin gördüğü manzara
karşısında dona kalırken, anne Emel E. ise sinir krizleri geçirdi. Pencereden atlayarak intihar eden
B.E.'nin cansız bedeni ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi
morguna
kaldırılmasının ardından memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine gönderildi.
B.E.'nin çalışkan bir öğrenci olduğu ve arkadaşlarıyla herhangi bir problemi olmadığı öğrenilirken,
ailevi sorunlarının da bulunmadığı bildirildi. Genç kızın cenazesi, Kırşehir'in Mucur ilçesine defnedildi.
Polis, genç kızın ölüm sebebini araştırıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9420
Erişim Tarihi:11.04.2011

Mimar Sinan anılıyor !
Anma Etkinlikleri sergi açılışı ve ünlü modacı Faruk Saraç'ın "Padişahın Esvabı" adlı defilesi ile start aldı.
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Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri, sergi açılışı ve ünlü modacı Faruk Saraç'ın "Padişahın
Esvabı" adlı defilesi ile start aldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Mimarlar Odası tarafından ortaklaşa

düzenlenen Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin de katıldığı Mustafa
Aksay'ın "Çağını Aşan Mimar: Mimar Sinan" isimli sergisinin açılışı ile başladı. Etkinlikler çerçevesinde
düzenlenen afiş yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Mimarlar Odası Kayseri Şube
Başkanı Hakan Mahiroğlu yaptığı konuşmada, Mimar Sinan'ın sadece Türkiye için değil dünya için de
büyük bir değer
olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, Mimar Sinan'ın her
eserinde farklı bir model uyguladığını ve insani yönden de dürüst bir kişiliğe sahip olduğunu dile
getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Mimar Sinan'ın eserlerinin benzerinin halen
yapılamadığının altını çizerek, "Mimar Sinan Kayseri'de yetişmiş değerli bir mimar. Onu layıkıyla
anmak zor bir şey ama biz düzenlediğimiz etkinliklerle gerektiği gibi anmaya çalışacağız. Etkinlikler
çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül de Kayseri'de bulunacak ve Mimar Sinan'ın
evini gezecek" dedi.
Konuşmaların ardından ünlü modacı Faruk Saraç'ın Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinin yer aldığı
defilesi sunuldu. Osmanlı padişahlarının tek tek tanıtıldığı defilede, en büyük ilgiyi Fatih Sultan
Mehmet'in giysileri ile Muhteşem Süleyman ve Hürrem Sultan'ın giysileri çekti. Özellikle Muhteşem
Süleyman ve Hürrem Sultan'ın giysileri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde etkinliğe katılan
bayanlar tarafından büyük ilgi gördü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9421
Erişim Tarihi:11.04.2011

Galatasaray'a hoca olmak istiyorum !
Kayseri Erciyesspor teknik direktörü Ergün Penbe eski takımı Galatasaray'ın durumu değerlendirdi.
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Kayseri Erciyesspor Kulübü'nde başarılı yöneticiliği ile dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Ergün
Penbe, hakkında bilinmeyenleri, merak edilenleri ve hedeflerini anlattı.
Teknik direktör Ergün Penbe, çalıştırdığı Kayseri Erciyesspor için camiadan daha fazla destek
istediğini söylerken, Galatasaray'daki son durumu da değerlendirdi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde
dünyaya gelen ve 10 yaşında futbol hayatına başlayan Penbe, Kilimlispor'da 10 sene oynadıktan
sonra Gençlerbirliği takımına transfer oldu. Yaklaşık 2 sezonun ardından Galatasaray'a transfer olan
Penbe, "13 yıl boyunca Galatasaray'da bir çok başarıya imza attım. 13 yıl kadar o büyük camiada
kaldım son senemi de Gaziantep'te oynayarak futbol yaşantımı sona erdirdim" dedi.
"ĐYĐ BĐR ÖRNEK OLMAK ĐÇĐN TEKNĐK DĐREKTÖR OLDUM"
Teknik direktörlüğü neden tercih ettiğini yanıtlayan Penbe, "Đlk zamanlar da farklı bir iş yapmayı
düşünüyorum ama sonra düşündüm ki bizim gibi futbol oynadığı dönemlerde birçok başarılara imza
atmış kariyerli futbolcunun futbolun içinde kalıp bundan sonraki nesillere iyi örnek oluyordu. Onlara
yaşadığımız tecrübeleri aktarma adına teknik direktörlük yapma kararı aldım" diye konuştu.
"GALATASARAY'DA HOCA OLMAK ĐSTĐYORUM"
Teknik direktörlükteki hedeflerini anlatan Penbe, "Futbolcu iken hedeflerim vardı. Öncelikle büyük bir
camiada oynamaktı bunu başardım. Yıllarca Galatasaray'da oynadım. Yurt dışından teklifler aldım.
Teknik direktörlükte hedefim ise basamakları birer birer çıkmak. Sindire sindire çıkmak Erciyes'in
başarısı için uğraşıyorum. Đleride Galatasaray gibi büyük camiada hoca olmak arzusundayım.

Galatasaray'da güzel yıllar geçirdim, beraber ağladık beraber güldük. Ergün Penbe'yi 'Ergün Penbe'
yapan o camiadır.
Çok güzel günlerim geçti orada. Ayrılırken üzüldüm. Galatasaray camiasının benim gönlümde ayrı bir
yeri var. Galatasaray gibi bir camiada görev yapmak isterim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın son 2-3 yıldır gidişatını değerlendiren Penbe, "Ben bunu istikrarsızlığa yoruyorum.
Avrupa'ya baktığımız zaman bir hoca takımın başında 15-20 yıl kadar dururken, Türkiye'de en ufak
başarısızlıkta hemen hocaya fatura kesilip gönderiliyor. Yanlış yönetildiğinden kaynaklandığı
inancındayım. Ben futbolcu transferinde bilgi sahibi olmaklarından dolayı futbolcunun karakteri takıma
uygun olup olmadığı araştırılmadığından sadece bu iyi diye transfer yapıldığından faydalı
olamayabiliyor.
Galatasaray'ın şu anki durumu bu yüzden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.
"FATĐH TERĐM VE LUCESCU'YU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞĐL"
Kendisine örnek aldığı teknik direktör ve idealini açıklayan Penbe, "Bir çok başarlı hocalarla çalıştım.
Fatih Terim inanılmazdı. Lucescu döneminde yaşadıklarım inanılmazdı. Đkisinin yeri benim için ayrı.
Unutmak mümkün değil" şeklinde konuştu.
Kayseri Erciyesspor'da göreve başladığı günden bu yana takımın 3 maçta 9 puan almasında büyük
pay sahibi olan Penbe, "Kulüp başkanı Ziya Eren, bana teklif gönderdiği zaman ben memleketim
Zonguldak'taydım. Kayseri Erciyesspor'un hedefleri olan bir takım olduğunu söyledi. Bende başarılı
olma adına elimden gelen her şeyi yapacağımı söyledim ve Ziya başkanın teklifini seve seve kabul
ettim. Şu anda da işler yolunda gidiyor. 3 maçta 9 puan aldık. Hedefimiz Kayseri Erciyesspor'u bir üst
lige çıkarmak tabi ki
işimiz çok zor bunun bilincindeyiz. Çok iyi bir takımla çalışıyorum. Kadroya baktığımız zaman
birbirinden yetenekli birbirinden hırslı futbolcular var ama bir türlü skora yansıtamamıştı. Bu takım
yavaş yavaş bunu da başarmaya başladı. Đşimiz çok zor başarmak adına her şeyi yapacağız. Bence
Bank Asya Ligi daha zevkli.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9422
Erişim Tarihi:11.04.2011

Kayseray'a yeni hatlar ekleniyor
Kayseri'de toplu taşımada çığır açan Kayseray'ın 2. ve 3. etap çalışmaları için düğmeye basıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan ve Kayseri'de toplu taşımada çığır
açan Kayseray'ın 2. ve 3. etap çalışmaları için düğmeye basıldı.
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 yaptı.
2. ve 3. etap güzergâhlarındaki her türlü altyapı ve üst yapı, imalat, tesisat ve montaj işlerini kapsayan
ihaleye firmaların ilgisi büyük oldu.
Büyükşehir Belediyesi Đhale Salonu'nda 8 firmanın katılımıyla açık ihale usulü gerçekleştirilen ihalede,
Özgün Đnşaat 76 milyon 228 bin 640 TL, Alsim Alarko Sanayi Ticaret AŞ. 97 milyon 200 bin 106 TL,
Ünüvar AŞ. ve Emre Ray 77 milyon 917 bin TL, Yapı Merkezi 91 milyon 709 bin 181 TL, Coopsette ve
Đlci AŞ. 71 milyon 512 bin 954 TL, Gülermak Sanayi 89 milyon 181 bin 176 TL, Çelikler Đnşaat AŞ. 80

milyon 890 bin 369 TL, Rhomberg AŞ. ve Borge Đnşaat ise 87 milyon 399 bin 230 TL teklif verdi.
Yaklaşık maliyeti 83 milyon 629 bin 645 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonunun yapacağı
değerlendirmenin ardından önümüzdeki günlerde belirlenecek.
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı diğer ihalelerde olduğu gibi bu ihalede, www.kayseri.bel.tr
adresinden canlı olarak yayınlandı.
ĐŞTE YENĐ HATLAR
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=9423
Erişim Tarihi:11.04.2011

Türk polis teşkilatı 166 yaşında
Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 166. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Atatürk Anıtı'na
çelenk konuldu.
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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 166. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde
Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, tören sonrasında yaptığı
açıklamasında, “Vatandaş bize ne kadar destek verirse, o kadar güçlü oluruz” dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ile Emniyet Müdür
Yardımcıları, Emniyet Amirleri ve polisler ile şehit polislerin yakınları katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve Đstiklal Marşı okundu.
Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın,
“Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerdeki amaç, Türk polisinin kendisini
vatandaşa daha iyi tanıtmasıdır. Biz de düzenlediğimiz etkinliklerde bunu sağladığımıza inanıyoruz”
dedi. Kayseri'de Türk polisinin vatandaş ile iç içe olduğunu söyleyen Aydın, “Biz gücümüzü
vatandaştan, yetkimizi yasalardan alıyoruz. Vatandaşlarımız bize ne kadar destek verirse biz o kadar
güçlü oluruz. Vatandaşlarımıza tüm telefonlarımız açık. En ufak bir olayda dahi 115 telefonunu
arayarak bize bilgi verebilirler” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9424
Erişim Tarihi:11.04.2011

AKP'den CHP'ye ziyaret !
AKP Đl Kadın Kolları üyeleri, CHP Đl Kadın Kollarına nezaket ziyaretinde bulundu.
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AK Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Şahin ve kadın kolları üyeleri, CHP Đl Kadın Kolları’na
nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Şahin, "Hepimiz kadınız. Birlik ve beraberlik içinde
olmalıyız" ifadelerini kullanarak, "CHP ile başladığımız nezaket ziyaretlerine diğer partilerin kadın
kollarına da yapacağımız ziyaretlerle devam edeceğiz. Hepimiz kadınız. Bir arada olmak karşılıklı
görüş alışverişinde bulunmak düşüncesindeyiz" dedi.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Đl Kadın Kolları Başkanı Fatma Çelebi,
yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade ederek, "Đlçe örgütlerimiz mahalle toplantıları ile
meşgul olurken biz de il yönetimi olarak burada toplantılar düzenliyoruz. Yoğun bir tempo içinde
çalışıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9425
Erişim Tarihi:11.04.2011

Otomobil uçuruma yuvarlandı
Erkilet Hıdırellez tepesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.
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Kayseri'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.Edinilen bilgiye göre,
Erkilet Hıdırellez tepesinde C.K. (38) idaresindeki 38 VF 542 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu tepeden uçuruma yuvarlandı. Kayalıklardan taklalar atan otomobilde
yaralanan sürücü C.K. olay yerine çağırılan 112 acil servisin ik müdahalesinin ardından Eğtim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9426
Erişim Tarihi:11.04.2011

7 Cüceler güldürdü
Kayseri Park'ta düzenlenen etkinlikte alışverişe gelenler, Pamuk Prenses ve 7 Cüceleri izleyerek stres attı.
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Kayseri Park'ta düzenlenen etkinlikte alışverişe gelenler, Pamuk Prenses ve 7 Cüceleri izleyerek stres
attı.
Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Pamuk Prenses ve 7 Cücelerin gösterisi büyük beğeni
topladı. Bazı çocuklar televizyonda izledikleri karakteri karşısında görmenin şaşkınlığını yaşarken
bazıları ise gösteriyi pür dikkat izledi.
Tiyatro gösterisinin devamı Đl Kültür Merkez'inde oynanacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9428
Erişim Tarihi:11.04.2011

Serdar Bayern Münih yolunda
A Milli Takım'a kadar yükselen Serdar Kesimal'e, Bundesliga'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'in talip oldu.
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Bu sezon Kayserispor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a
kadar yükselen Serdar Kesimal'e, Bundesliga'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'in talip olduğu
bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki genç yıldızı izlemek üzere Scout ekibini
görevlendiren Alman kulübünün, bu futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamakta kararlı olduğu
ifade edildi. Haberlerde, özellikle defans hattında büyük sorunlar yaşayan Alman kulübünün, Serdar
Kesimal'i transfer ederek bu bölgeyi güçlendirmek istediği belirtildi.
Bu arada Serdar Kesimal ile Bundesliga'nın bir diğer dev ekibi Wolfsburg'un da yakından ilgilendiği
öğrenildi.
FC Köln altyapısında yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana Kayserispor'da forma giyen gurbetçi
futbolcu, Sarı-kırmızılı formayla ligde 2 golün altına imza attı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9429
Erişim Tarihi:11.04.2011

Topuz'un köpeğini çalan 3 kişiye gözaltı
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topuz'un geçtiğimiz yıl Kasım ayında çalınan kangal cinsi
köpeği bulundu.
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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topuz'un geçtiğimiz yıl Kasım ayında çalınan
kangal cinsi köpeği bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kasım 2010'da 6 aylıkken Mehmet Topuz'un villasından kimliği belirsiz kişiler
tarafından çalınan 'Maske' isimli kangal köpeğinin yapılan çalışmalar neticesinde bulunduğu öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda köpeği çaldıkları belirlenen Ö.K., E.Ö. ve M.D. Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde
yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Çalışmalarda 'Maske' isimli köpeğin Đncesu ilçesinde bulunduğu ve yapılan kan tahlilleri sonrasında
köpeğin, Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topuz'a ait olduğunun tespit edildiği
bildirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin haklarında yapılan soruşturma sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'na
çıkarıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9431
Erişim Tarihi:11.04.2011

Kayseri mantısını çok beğendim
Sunuculuğunu yaptığı yarışma kapsamında Kayseri Park'a gelen Aysun Kayacı, yoğun ilgi gördü.
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Ünlü manken ve sunucu Aysun Kayacı, Kayseri'de 10 kilogram mantı satın aldı.
Bir televizyon programında yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı yarışma kapsamında Kayseri Park'a
gelen Aysun Kayacı, yoğun ilgi gördü. Kayacı, sunucusu olduğu programın yayınına başlamadan önce
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kayseri'yi çok beğendiğini ifade eden Kayacı, "Daha önce de
Kayseri'ye gelmiştim. Kayseri'de bulunan Döner Kümbet'i görmeyi çok istiyorum. Kayserililer beni çok
sıcakkanlı karşıladı. Bana gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Kayseri'nin bu kadar güzel

olmasına gerçekten şaşırmadım. Sanayi şehri olan Kayseri, güzel ve büyük bir şehir" dedi.
Kentte alışveriş yaptığını ve 10 kilogram mantı aldığını belirten Kayacı, "Kayseri mantısını çok
beğendim. Birazını kendim için ayırdıktan sonra kalanını isteyen akrabalarıma dağıtacağım. Đnsanlar
benden pastırma istediler ama uçakta koku yapar, yolcuları rahatsız eder diye almadım" diye konuştu.
Kayacı, daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9432
Erişim Tarihi:11.04.2011

Eskiler Türkiye'nin içini boşaltırdı
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Kayseri'de konuştu.
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Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "Önceki hükümet bin 500 ihale yapmış, ortalama bitiş süresi
41 yıldı. Bin 500 tesisi tek tek gezdim, hortumlamaları kestim. Eski para birimi ile 3.2 katrilyon tasarruf
ettik. Biz olmasaydık, bu para gidecekti. Eski dönem yine gelse, bunlar bütün Türkiye'nin içini boşaltır"
dedi. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilecek olan 9 tesis sulama, gölet ve taşkın koruma
işlerinin temelini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte atmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve
Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Đl Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan
Bakan Eroğlu, "ĐSKĐ'deki skandalları biliyorduk ama DSĐ'deki büyük sıkıntıları görünce çok şaşırdım.
Önceki hükümet bin 500 ihale yapmış ve bunların toplam bedeli, zamanın parasıyla 82 katrilyon.
Ortalama bitiş süresi 41yıldı. Başbakanın talimatıyla göreve DSĐ'de genel müdürlüğüne göreve
gelince, Türkiye'deki bin 500 tesisi tek tek gezdim; hataları, hortumlamaları kestim. Đşi tam
bitmeyenlerin projelerini geri aldık. Eski para birimi ile 3.2 katrilyon tasarruf ettik. Biz olmasaydık, bu
para gidecekti. DSĐ'nin yıllık bütçesi zaten 2 katrilyondu. Burada yanlış projeleri düzelttik. Maazallah;
eski dönem yine gelse, bunlar bütün Türkiye'nin içini boşaltır. Farkımız bu, tüy bitmemiş yetimin
hakkını en iyi koruyan biziz" diyekonuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti
hükümetinin destan yazdığını söyleyen Eroğlu, "2002 yılında büyük bir kriz yaşandı ancak bu kriz
tamamen yönetimin becerisizliğinden kaynaklanan bir krizdi. Bankalarda 50 milyar dolar hortumlandı.
Allah'a şükür 2002 yılı sonunda AK Parti iktidara geldi. O zamandan bu güne kadar çok büyük yol kat
edildi. Çevre Orman Bakanlığı olarak çok güzel işler yapıyoruz. DSĐ olarak 920 adet dev tesisi açtık,
hizmete sunduk. Bunlardan 194'ü baraj. Göletlerinarkasından 10 milyon dekarlık alanı modern
sulamaya açtık. KÖYDES'i dahil edersek 35 milyon kişiye içme, kullanma ve sanayi suyu getirdik. Yani
Türkiye'de her iki kişiden biri, bizim getirdiğimiz ilave suyu, her iki fabrikadan biri bizim suyumuzu
kullanıyor. Bunlar, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin açık göstergesidir" dedi.
Bakan Eroğlu, Kayseri'de milletvekili sayısının arttığını anımsatarak, AK Parti'nin Kayseri'de milletvekili
sayısını 9 yapacağını savundu. Đl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Milletvekilleri Ahmet
Öksüzkaya ile Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı
Ömer Dengiz ve çok sayıda partili katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9433
Erişim Tarihi:11.04.2011

Abdullah Gül Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Mimar Sinan'ın çocukları olarak bu günkü binaları nasıl yaptığımızı sorgulamamız
lazım
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Kayseri'deki Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri'ne katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Mimar Sinan'ın
çocukları olarak bu günkü binaları nasıl yaptığımızı sorgulamamız lazım" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Mimarlar Odası ile Ağırnas Belediyesi'nin
ortaklaşa düzenlediği Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri'ne Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Mevlüt Bilici ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Memleketi kendi toprağı kendisini çeker. Ben de Kayseri'ye her
geldiğimde, buraları gezdiğimde büyük bir haz duyuyorum. Bu gün de bunu aynen yaşıyorum. Bu gün
Cumhurbaşkanınız olarak burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.
Gül, Mimar Sinan burada doğdu. Beş asır önce 22 yaşına kadar burada büyüdü. Profesörler ve
tarihçiler bunu açıkça yaşıyor. Adı Mimar Sinan ama esas adı Mimar Koca Sinan olmuş. Böyle büyük
bir kişiliğe baştan Türkiye olarak, Kayseri ve Ağırnas olarak sahip olmak çok ayrı bir gurur. Yaptığı
eserler 500 yıl geçmesine rağmen halen yaşıyor. Osmanlı Devleti'ni büyük devlet yapanlardan bir
başkası da o dur. Her tarafta eserleri dimdik duruyor.
O gün ki sınırlar, bu gün ki sınırlara çekildi. Eğer halen şan ve şöhretimizi sürdürebiliyorsak Mimar
Sinan sayesindedir. Onun için büyük bir mimardır. 500 yıl önce Selimiye'yi yapan insanların çocukları
olarak bu gün yaptıklarımıza bakarak bu gün ki binaları nasıl yaptığımızı sorgulamamız lazım.
Yaptığımız evler ve devlet binalarına baktığımızda insan doğrusu çok hayret ediyor" diye konuştu.
Gül, meydanda bulunan Ağırnaslılar'a seslenerek, "Buradaki çocuklarımız daha güzel imkanlara
sahipler. Daha büyük insanlar sizin aranızdan çıkacak. Doktorlar, mühendisler ve mimarlar sizlerin
arasından çıkacak. Kayseri ve Türkiye'yi çok daha güçlü ve yaşanır bir hale getireceksiniz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9434
Erişim Tarihi:11.04.2011

Taner Yıldız Ankara'dan mı aday olacak ?
Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Kayseri'den Ankara'ya kaydırılabileceği belirtiliyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:1
: 81
: 09 Nisan 2011 15:46

Kayseri bu seçimde TBMM'ye 9 Milletvekili gönderecek. Partilerin aday belirleme süreci devam ediyor.
Listeler 11 Nisan Pazartesi günü Yüksek Seçim Kuruluna verilecek.
Đktidar partisi AKP'nin Kayseri'de kimleri aday göstereceği merak konusu.
Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasıyla 1 vekillik koltuğu boşalmıştı.
3 VEKĐL LĐSTE DIŞI KALABĐLĐR !
Kulislerde Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya'nın liste dışı kalabileceği konuşuluyor. Sadık Yakut'un
da durumu kritik.
TANER YILDIZ ANKARA'DAN ADAY OLABĐLĐR !
Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da Kayseri’den Ankara’ya kaydırılabileceği belirtiliyor.
Bu olasılıklar dikkate alındığında AKP'nin Kayseri listesine girmesine kesin gözüyle bakılan tek isim
Mustafa Elitaş.
ŞÜKRÜ KARATEPE LĐSTEYE GĐREBĐLECEK MĐ ?
Başbakan Erdoğan'ın Kayseri'de en az 3 yeni ismi aday gösterebileceği ifade ediliyor
Temayül yoklamasında liste başı olan Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin aday
listesine girmesi bekleniyor.
1 KADIN ADAY OLABĐLĐR !
AKP'deki kadın vekil sayısını artıracağını açıklayan Erdoğan'ın Kayseri'den 1 bayan adayı da listeye
alabileceği ifade ediliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9435
Erişim Tarihi:11.04.2011

Đstikrar, dürüstlük ve sabır en güçlü silahtır!
Hülya AKÇAY,Almanya'daki en son Siyasi gelişmelerin kritiğini yaptı.
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Geçtiğimiz son bir aydır Almanya politik anlamda kararsızlıklar yaşıyor. Partilerdeki istikrarsızlık,
yeteneksiz, becereksiz ve Plagiat´a (kendi beyin gücüyle üretmeden, baskasına ait olan bir şeyi
sahiplenmek, çalmak ve kendininmis gibi göstermek) teşebbüs eden politikacılar kendi partilerine ağır
yaralar açmaktadır!
Şuan Alman Hükümetini oluşturan Siyah-Sarı koalisyon Kuzey Ren Vestfalye Eyaletindeki yapılan son
seçimlerden sonra, seçmenler tarafından cezalandırıldı!
Seçim öncesi yapilan yalan seçim vaatleri, yerine getirilmeyen sözler artık seçmenleri kandırmaya
yetmiyor. Almanyada insanlar sandık başında konuşurlar ve partileri seçim sırasında cezalandırırlar.
Bu Alman halkının özelliği ve mentalitesidir.Bu cezaladırma SPD (Sosyal Demokratlarla) başladı ve
şimdi FDP (Liberaller) ile devam ediyor.
Şuan Baden Württemberg-Rheinland-Pfalz eyaletinde yapılan seçimlerde Hristiyan Demokratlar
(CDU) ve Sosyal Demokratlar (SPD) ağır kayıplara uğrarken Liberaller (FDP) parlementoya bile
giremediler.
Ayrıca,mevcut Hükümetin Savunma Bakani eski Asil Derebeylik Ailesinden gelen Kont zu Guttenberg
sadece Dr. ünvanını fes etmek zorunda kalmayıp, Savunma Bakanlığından de istifa etmesi,
Hükümette olumsuzluklar yaratırken, Hrıstiyan Demokrat´lara (CDU) karşı güvensizlik duygusu
uyandırdı.
Yapılan araştırmalara göre, Kont zu Guttenberg´in Dr. ünvanını hak etmediği ve Doktora
çalışmasında Plagıat´a başvurduğu saptanmıştır. Bu nedenle tüm Almanya seferber olarak kendilerini
Dr. ünvanını fes etmeye davet etmişti. Ülkedeki tüm Akademisyenler insanın beyin gücüyle hak

etmediği bir şeyi kendine aitmiş gibi gösterip onu kullanması ve Hükümet´te Bakanlık verilmesinin
beyin gücü ile çalısan insanlara karşı ağır bir hakaret ve büyük bir haksızlık olduğunu dile getirirken,
ayrıca bunun nesillere ve gençliğe kötü bir örnek olduğunu bildirerek, siyaset hayatından ve
ünvanından vazgeçilmesi için olağanüstü baskılar yapıldı.“Nihayetinde ise doğruluk kazandı‘‘
Kont zu Guttenberg adı tarihe gömüldü. Yerine gelen De Mazire görevini büyük bir itina ve ciddilikle
yürütüyor. Halk Hrıstiyan Demokratlardaki bu güzel kararı çok olumlu buldu ve yine sevilen
siyasetcilerden olan De Mazire, halkın güvenini tekrar kazandı.
Hükümetin Liberalleri ise çatırdama ve kırılma noktasına ulaştılar. Şuanki,Dişişleri Bakanımız Dünya
çapında Almanyayı layik bir şekilde temsil edememektedir. Görevine başladığından bu yana
Politikacılara uygun olmayan tamiri güç olan, hatta imkansız olan hareketleri ile sınırı aşmıştır.Hem
kendi Parti Başkanlığın‘dan istifası istenmekte, hem de Disişleri Bakanı olarak istifaya çagrılmaktadır!
Ve 4 Nisan 2011 Tarihin den itibaren Liberallerin (FDP) nin Başkanı Guido Westerwelle parti
başkanlığından ve yardımcı Başkanlıktan cekildigini ilan etti.
Bugün den itibaren Liberaller yeni bir Lider arayışı içine girdiler. Bakalım önümüzdeki günler bize
Liberallerin kimi Başkan seçtiğini de gösterecektir. Şuan iki isim söz konusu… Christian Lindner ve
Philipp Rößler. Fakat Christian Lindner henüz genç ve tecrübesiz olduğu için, Philipp Rößlerin bu
yarışı kazanacağına kesin gözü ile bakılıyor.
Hatırlarsanız 20 yıl önce de Berlin duvarıi bu şekilde yıkılmıştı. Eğer, burada Halk bir şeyi kafasına
koyarsa öyle veya böyle pes etmeden hedeflerine ulaşırlar. Đşte onların bu istikrarı, hedef odaklı
olmaları yılardır bu ekonomiyi güçlü hale getirdi. Đstikrar, dürüstlük ve sabır en güçlü silahtır!
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9436
Erişim Tarihi:11.04.2011

Gül Sinan'ın evini gezdi !
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapılacak olan Mimar Sinan Projesi'ni himayesi altına alacak.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapılacak olan Mimar Sinan Projesi'ni himayesi altına alacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte
Mimar Sinan Evi'ni gezen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen'den bilgiler aldı. Prof. Dr. Sözen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Mimar Sinan bölgesine
yapılacak olan projenin Cumhurbaşkanlığı himayesi altına alınması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Gül ise, "Proje güzel bir şekilde hazırlanırsa varım" dedi.
Bu arada Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu da bölgeyi çevre koruma alanı statüsüne çevirebileceklerini
söyledi. Böylelikle, proje sayesinde Ağırnas Belediyesi ve Mimar Sinan Evi turizme açılmış olacak.
Mimar Sinan Evi gezisinin ardından, Cumhurbaşkanı Gül Ağırnas Belediyesi'ne geçerken, el işi satan
kadınlarla da sohbet etti. Burada satılan el örgüsü çocuk kıyafetleri, çorap ve lifleri satın alan Gül,
Ahırnas Belediyesi'ndeki pilav şenliğine katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9437
Erişim Tarihi:11.04.2011

Küçük Şükran'ın imza sevinci !
Düzenlenen törenlere katılan 10 yaşındaki Şükran Erdoğan ise cebinden çıkarttığı ufak kağıda Cumhurbaşkanı
Gül'ün imzasını aldı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de katıldığı Mimar Sinan'ı anma törenlerinde sevgi seli ile
karşılaştı. Düzenlenen törenlere katılan 10 yaşındaki Şükran Erdoğan ise cebinden çıkarttığı ufak
kağıda Cumhurbaşkanı Gül'ün imzasını aldı.
Mimar Sinan'ın yaşadığı kasaba olan Ağırnas kasabasında gerçekleştirilen anma törenlerine katılan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meydanda gerçekleştirdiği konuşmasının ardından kürsüden inerken
basın ve koruma ordusunun arasından koşar adımlarla sıyrılan küçük bir hayranı geldi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanına kadar gelen küçük Şükran, cebinden çıkarttığı defter
yaprağından kopma kağıdına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün imzasını talep etti.
Şükran'a gülümseyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ise cebinden çıkarttığı kalemle kağıda imzasını
atarak küçük Şükran'a doğru uzattı ve kalemini de hediye etti.
10 yaşında ve 4 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Şükran Erdoğan ise sevincini arkadaşları ile
paylaşarak gazetecilere poz verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9438
Erişim Tarihi:11.04.2011

Kobilere 100 bin tl'ye kadar hibe
KOSGEB Kobilere 100 bin TL'ye kadar hibe verecek.
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yeni hazırladıkları 'Gelişen Đşletmeler Piyasası KOBĐ Destek
Programı' ile borsaya açılacak KOBĐ'lere iki müjde birden verdi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yeni hazırladıkları ''Gelişen Đşletmeler Piyasası KOBĐ Destek
Programı'' ile Borsa'ya açılan KOBĐ'lere 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlayacaklarını
bildirdi.

Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) Meclis toplantısında konuşan Ergün, gerekli imkanlar sağlandığında,
Türk özel sektörünün çok daha iyi bir performans göstereceğine inandıklarını kaydetti.
Ergün, daha önce, KOSGEB, ĐMKB ve SPK arasında bir protokol imzalandığını ve KOBĐ'lerin borsaya
açılmalarını kolaylaştıran, borsaya girme maliyetlerini büyük oranda azaltan düzenlemelere imza
attıklarını anlattı.
KOSGEB'in şimdi de bu yeni şartlar altında borsaya girmek isteyen KOBĐ'ler için yeni bir destek
modeli oluşturduğunu dile getiren Ergün, borsaya açılmak isteyen bir firmanın, piyasa danışmanlık
bedeli, Bağımsız denetim bedeli, SPK kayıt ücreti, ĐMKB Gelişen Đşletmeler Piyasası Listesine kabul
ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı ve aracı kuruluşa ödenecek komisyon gibi maliyetlerle
karşılaştığını belirtti.
Bakan Ergün, şunları söyledi:
''Yeni hazırladığımız 'Gelişen Đşletmeler Piyasası KOBĐ Destek Programı' ile Borsa'ya açılan her bir
KOBĐ'ye 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlayacağız.
Ayrıca bağımsız denetim yaptırmak isteyen tüm KOBĐ'lere de 10 bin lira geri ödemesiz destek
vereceğiz. Bu Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 TL olup, destek
unsurlarının üst limit ve oranları şöyle olacak:
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 2 yıllık danışmanlık hizmeti için 60 bin lira hibe verilecek.
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20 bin lira, SPK kurul kaydına alma ücreti, ĐMKB Gelişen Đşletmeler
Piyasası Listesine kabul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı için 10 bin lira ile Aracı kuruluşa
ödenecek aracılık komisyonu için de 10 bin lira hibe desteği verilecek.
Söz konusu destek programı ile KOBĐ'lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında
halka açılmak işletmelere; önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı,
ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması, istikrarlı ve güven verici bir
görünüm arz etmesi ve itibar artışı, Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha
şeffaf olmaları ve daha yaygın tanıtım imkanları sağlanması, halka açık hale gelinmesi, aile şirketi
yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler
tarafından yönetilmesi sağlanmış olacaktır.''
KOBĐ'LERE ÇĐFTE MÜJDE...
Ergün, ''Yeni hazırladığımız 'Gelişen Đşletmeler Piyasası KOBĐ Destek Programı' ile Borsa'ya açılan
KOBĐ'lere 100 bin lira kadar geri ödemesiz destek sağlayacağız. Ayrıca bağımsız denetim yaptırmak
isteyen tüm KOBĐ'lere de 10 bin lira geri ödemesiz destek vereceğiz. Đster Borsaya açılsın, ister
açılmasın'' dedi.
Bakan Ergün, bu yılın başında yasalaştırdıkları Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun, işletmelere
kurumsallaşma adına çok önemli değişiklikler getireceğini belirtti.
Şeffaflığın temel ilke olduğu günümüzde, işletmeler için bağımsız denetim olgusunun çok büyük bir
önem kazandığına işaret eden Ergün, yeni programla KOSGEB aracılığıyla, bağımsız denetim
yaptırmak isteyen KOBĐ'lere, 10 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlayacaklarını vurguladı.
Ergün, bağımsız denetimin yapılması işletmelerin dış pazarlarda rekabet edebilir bir hale gelmesi için
güçlü bir yapıya kavuşmalarını, vergi avantajlarından yararlanmalarını, bilançolarının daha şeffaf
olmasını sağlayacağını dile getirdi.
Bu durumun şirketlerin karlılığını dolaylı olarak arttıracağını ve daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını
belirten Ergün, daha güçlü yapıya kavuşmuş olan işletmelerin finansmana erişiminin de
kolaylaşacağını söyledi.
Ergün, ''Bu destek programı kapsamında işletmelere üst limit 10 bin lira olmak üzere bölgesine göre
yüzde 50–60 arasında destek sağlanacaktır. Böylece kurumsallaşmasını sağlamış olan işletmeler,
ĐMKB bünyesindeki tahvil bono piyasasında fon sağlama imkanına da kavuşabileceklerdir. Bu iki yeni
Destek Programının da, KOBĐ'lerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.
Haber Kaynak:www.ekonomigundemi.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9440
Erişim Tarihi:11.04.2011

Hiç bu kadar gülmemiştim !
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erciyes'te kar keyfi.
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Geceyi Erciyes Dağı’nda geçiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Mirada Del Lago Otel’de, Erciyes ile
ilgili görsel brifing verildi. Brifinge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Kayseri
Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı’nın master plan sayesinde sadece
Türkiye’nin değil, Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu’nun önemli kış sporları ve turizm merkezi olacağını
söyledi. Özhaseki, "6 bin yıllık tarihi olan Kayseri, Kapadokya’ya açılan ilk kapıdır. O nedenle Erciyes
Master Projesi’ni Kapadokya Projesi ile bütünleştireceğiz. Avrupa ve birçok yerde olduğu gibi
dağlardan para kazanmak için Erciyes’te kolları sıvadık. Kültür ve doğa turizmi günümüzde daha çok
ön plana çıkmaktadır. Erciyes Dağı’na, 2011 yılında 100 milyon dolarlık, yatırım gerçekleştireceğiz"
dedi. Cumhurbaşkanı Gül, ara ara sorular sorarak projeyle ilgili bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül toplam 350 milyon euru’luk projenin umut verdiğini ancak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait
mevcut binanın görsel açıdan çirkinlik yarattığını ekledi. Bu arada dağda turizm işletmeciliği yapan
Yozgatlı Ahmet Dündar Cumhurbaşkanına Erciyes Dağı ile ilgili bestelediği şarkıyı okudu.
"KENDĐLERĐNĐ KUTLUYORUM" Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metre
yüksekliğinde Tekir Yaylası’nda kaldığı otelden kayak kıyafeti ile yanında Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte
tesisler bölgesine geldi. Cumhurbaşkanı Gül, hacılar dağcılık ve kayak Kulübü sporcularıyla hatıra
fotoğrafı çektirdi. Buradan panoramik olarak Erciyes Dağı’nı izleyen Cumhurbaşkanı kayak
ögretmenleri Veysel Değirmenci ve Zafer Demiryürek denetiminde orta istasyondan saatte 40
kilometre hızla kayan tamamen görme engelli memur Mahmut Selçuk ile Çağatay Aksöz’ü pistte
kutlayıp, onlarla fotoğraf çektirdi. Gül, "Bu iradedir. Görenler kayak yapmıyor ama gördüğünüz gibi iki
görme özürlü kardeşimiz, irade gösterip, azmederek, kayıyorlar. Kendilerini kutluyorum" dedi.
"MAKOSEN AYAKKABIYLA DAĞA ÇIKTIK" Cumhurbaşkanı Gül, pistte, hoparlörden yayılan "Gesi
bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi aranıyorum" türküsü eşliğinde gazetecilere "Gençliğimde, o
zaman buraya otobüs filan yoktu 5-6 arkadaş yürüyerek çıktık. Sonra da yine yaya olarak şehre
döndük. Ayağımızda makosen ayakkabılarım vardı. Ertesi gün ayaklarımız şişti.O zaman böyle kayak
filan yoktu. kent içinde kızaklar vardı" diye dert yandı. "ALLAH ĐYĐLĐĞĐNĐZĐ VERSĐN" Abdullah Gül,
daha sonra ’Kar kaplanları’ grubunun gösterisini ve kar banyonu izledi. Kar üstünde soyunan ve karı
vücutlarına sürenleri gülerek izleyen ve gözünden yaşlar gelen Cumhurbaşkanı Gül, "Hayatımda hiç
bu kadar gülmemiştim. Allah iyiliğinizi versin" diye konuştu. Dağda kayak yapmaya ve gezmeye
gelenlerle birlikte hatıra fotoğrafları çektiren cumhurbaşkanı Erciyes dağına karşı panoramik fotoğraf
çektirdikten sonra, salep içti. Daha sonra da kar motoru sürdü. Cumhurbaşkanı dağda ikram edilen
sucuk ekmek yedikten sonra Gül Üniversitesi toplantısına katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9441
Erişim Tarihi:11.04.2011

Gül'ün kar keyfi !
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erciyes Dağında
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Pistte, Erciyes Kar Kaplanları Basın Sözcüsü Davut Güleç ile de bir süre sohbet eden Gül, Kar
Kaplanlarını televizyonda izlediğini söyledi. Bu arada, Kayak Antrenörü Veysel Değirmenci'nin
çalıştırdığı görme engelli Kayserili kayakçılar Mahmut Selçuk ve Çağatay Aksöz de kayarak
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanına geldiler. Görme engelli kayakçılarla görüşen Gül, ''Azim ve
irade olunca her engel aşılıyor. Şu an aramızdaki pek çok kişi bile kayak bilmiyor'' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Gül, görme engelli kayakçılar ve vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül daha
sonra Erciyes Kar Kaplanlarının kar banyosunu izledi. Gül'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gül,
önünü sık sık kesen ve sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül, daha
sonra pist alanındaki bir kafeteryaya girerek, görme engelli Ümmet Ekici ve 76 yaşında olduğunu
söyleyen Hasan Mutlu ile bir süre sohbet edip salep içti. Gül, Türkiye'deki kış sporları merkezlerindeki
yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, ''Erciyes projesini yakından takip ediyorum.
Türkiye'nin bir kaç şehrinde bu tip projeler devam ediyor. Mesela Erzurum'da Üniversite Kış Oyunları
yapılmıştı. Bu projeler bittiğinde çok güzel olacak'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra kar
motosikleti sürdü. Gül, kar motosikletiyle pistte bir süre dolaştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9442
Erişim Tarihi:11.04.2011

Siyasette milli ittifak !
BTP 12 Haziran milletvekili seçimlerinde Demokrat Parti çatısı altında seçime girecek.
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel
Başkanı Haydar Baş, 12 Hazirandaki milletvekili genel seçimlerinde DP çatısı altında ittifak
yapacaklarını açıkladılar. Zeybek ile Baş, Celal Bayar Köşkü’nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Zeybek, bugün "çok hayırlı" bir iş yaptıklarını, Baş ile birlikte DP çatısı altında
seçime girme kararı aldıklarını bildirdi. Türkiye’nin bölünme sürecine girdiğini ileri süren Zeybek,
"Başbakan başkanlık sistemine geçmek istediğini açıkladı. Başkanlık sistemi tasarısı sonunda Türkiye

federasyon haline getirilecek, bölünecek. Projenin son adımı budur. Milli, manevi ve insani değerlere
bağlı siyasi partiler bu duruma karşı Meclis’te büyük bir birlik içine girmelidir" dedi.
BTP Genel Başkanı Baş da Türkiye siyasetinde bugün "bir tarih" yazıldığını, seçim ittifakı açıklamasını
tarihi bir binanın önünde yaptıklarını dile getirdi. Başkanlık sisteminin Türkiye’yi bölünme sürecine
götüreceğini savunan Baş, "Başkanlık sisteminin ne olduğunu bilenler federasyon yapısına gidilmesi
gerektiğini de bilir. Bu durum üniter yapılı bir devlet için hezimettir. Sayın Başbakan başkanlık sistemi
istediğini belirtti. Bu, ’Türkiye bölünecektir’ mesajıdır. Bu tehdidi görerek sayın başkanımızın çağrısına
kulak verdik" diye konuştu. Oluşturdukları ittifakla iktidar adayı olduklarını ifade eden Baş, diğer
partileri de oluşturdukları ittifaka davet etti. Gazetecilerin ittifak için çağrılan başka partiler olup
olmadığını sormaları üzerine Zeybek, "Çağırdığımız partiler var. Đttifaka girmeye bir adım kalmış
partiler var. Kesinleşince açıklayacağız. Biz Türkiye’nin bölünmemesini isteyen, milli birlikten, vatanın
birliğinden yana tüm partileri bu kutlu, mutlu, bu milli ittifaka çağırıyoruz" dedi. Açıklamaların ardından
Celal Bayar Köşkü önünde toplanan BTP ve DP’liler ittifak lehinde sloganlar attı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9443
Erişim Tarihi:11.04.2011

Sakıp SABANCI mezarı başında anıldı.
Merhum Sakıp SABANCI vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı.
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Sakıp Sabancı vefatının yedinci yıldönümünde
kabri başında yapılan törenle anıldı.
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki törende merhum Sakıp Sabancı’nın kızları Dilek ve Sevil Sabancı, torunu
Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Sakıp Sabancı
Anadolu Lisesi ve Dilek Sabancı Ticaret Lisesi öğrencileri, iş dünyasının önde gelen isimleri ile
Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri hazır bulundu.
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul törende yaptığı konuşmasında, “Geçen yedi yılda onun ortaya
koyduğu vizyon ve değerleri yaşatarak, Topluluğumuzu daha da ileri taşımak için çalıştık. Sakıp Bey’in
Türkiye vizyonu, tüm hayatı boyunca zamanının ötesinde olmuştur. O, hem çok başarılı bir iş adamı
hem de geniş görüşlü bir bilgeydi. -Değişen ve Gelişen Türkiye- kitabında yazdıkları, bize
bugünümüzü şöyle anlatıyor:
-Türkiye, devamlı bir gelişim içindedir. Bu değişim bizi her gün daha iyiye götürüyor. Türkiye, her gün
biraz daha büyüyor. Türk insanı her gün, bir gün önceye kıyasla daha iyi imkânlara kavuşuyor.
Türkiye’de devlet adamının, iş adamının, vatandaşın ortak arayışı, daha hızlı büyümeyi, daha hızlı
gelişmeyi sağlamaktır.- Sakıp Bey, Türkiye’nin ve topluluğumuzun bugün geldiği yeri görseydi,
şüphesiz ki gurur duyardı, onur duyardı” dedi.
Kurtul sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakıp Bey, -hiç ölmeyecekmişsin gibi çalış, yarın ölecekmişsin gibi
hazırlıklı ol- derdi. Onun yaşarken çok çalışarak başardıklarını, biz Sabancı Topluluğu olarak azim ve
şevkle daha da geliştirmeye, daha da büyütmeye çalışıyoruz. Tüm Türkiye, merhumu en az bizim

kadar özlüyor. O, sadece bir işadamı olarak yaptıklarıyla gönülleri kazanmadı. Đş dünyasında
kazandıklarını, vakfımız, üniversitemiz ve sayısız diğer alanlarda, Türkiye ve Türk insanına sundu. Bir
halk adamı olarak, tüm Türkiye’nin kalbinde taht kurdu. Sakıp Bey’in bize bıraktığı belki de en büyük
miras, Sabancı Topluluğu’nun onun nezdinde Türkiye’de kazandığı itibar, sevgi ve saygıdır. Biz
Sabancı Topluluğu olarak, Sakıp Bey’in hatırasını canlı tutmak için, yapılması gerekenin; her gün
ülkemizin ekonomisini ve toplumsal yaşantısını geliştirmek olduğunun bilinciyle, çalışmaya devam
edeceğiz”.
Haber/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9444
Erişim Tarihi:11.04.2011

Kayserispor ligin sonuna yine dağıldı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 4-1 yendi.
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Başkent temsilcisine galibiyeti getiren goller 26. dakikada Mustafa Pektemek, 62. dakikada Ermin Zec,
89. dakikada Jedinak ve 90. dakikada Aykut Demir'den geldi. Konuk takımın tek golünü 68. dakikada
Ali Bilgin kaydetti. Bu sonucun ardından 34 puana yükselen ev sahibi takım 12. sıraya yerleşti. Süper
Lig'de üst üste 5. maçından da yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 43 puanla 5. sırada yer aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9445
Erişim Tarihi:11.04.2011

