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Katili bulana 50 bin TL ödül
Đncesu'da öldürülen baba ile babaannenin katili olmakla suçlanan şahısların yakınlarından ilginç hamle
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Kayseri'de kız istemeye gittikleri aile fertlerinden baba ile babaannenin 8 ay sonra kimliği
belirlenemeyen kişiler tarafından öldürülmesinin ardından suçsuz yere cezaevinde yattıkları iddia
edilen 3 kişinin ailesi, katili bulana 50 bin TL para ödülü verecek.
Edinilen bilgiye göre, 14 Şubat 2010 tarihinde Kayseri'nin Đncesu ilçesi Karakoyunlu Mahallesi'ndeki
bir evde, anne Ş.S. (70), baba S.S. (76) ve oğulları Đ.S. (45), kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından
darp edilmişti. Olaydan sonra ağır darp alan Đ.S. ve Ş.S. hayatını kaybederken, baba S.S. ise ağır
yaralanmıştı.
Oğlunun ölümünden sonra S.S., olayı gerçekleştirdikleri kişinin, oğlu Đ.S.'nin kızı E.S.'yi (22) 8 ay
önce istemeye gelen aile olduğu şeklinde ifade verdi. Olaydan sonra 8 ay önce kız istemek için
gittikleri erkek tarafından baba H.Ş. (70), ve oğulları O.Ş. (31) ile M.Ş. (29) tutuklanarak Kayseri Kapalı
Cezaevi'ne götürüldü.
Katil zanlıları olan 3 kişinin ailesi ise, bu kişilerin suçsuz olduğunu iddia ederek, gerçek katilin bir an
önce yakalanmasını istediklerini belirtti.
E.S.'nin konuştuğu M.Ş.'nin amcasının oğlu Fahrettin Ş. ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada,
amcasının ve oğullarını böyle bir cinayet işlemediklerini, kızın dedesi olan S.S.'nin yalan ifade verdiğini
iddia etti. Fahrettin Ş., "M.Ş. ile E.S. uzun zamandır konuşuyorlardı. Sonra kızı istemek için aileye
gidildi. Kızın ailesi araştırmak ve düşünmek için zaman istedi. O günden sonra bir daha 2 tarafta da
birbirini aramadı, ama kızla çocuk kendi aralarında görüşüyorlardı. Bu isteme olayından 8 ay sonra,
sabah ezanında kızın dedesinin evine 4 kişi geliyor. Evde babası da var. Hepsini dövüyorlar. Kızın
babası ölüyor, babaannesi de 2-3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra o da ölüyor. Dedesi, oğlu
ölmeden önce kişileri tanımadığını söylüyor. Oğlu öldükten sonra, darp edenlerin kızı isteyen aile
olduğu şeklinde ifade veriyor. Darp edenler 4 kişi, bizim ailemizden gözaltına alınan 3 kişi. Yaklaşık 14
aydır Kayseri Kapalı Cezaevi'nde yatıyorlar. Suçsuz yere yatan yakınlarımız için adaletin tecelli
etmesini istiyoruz" dedi.
Ortada hiçbir delil olmadığını ve suçsuz yere cezaevinde yattıklarını iddia eden Fahrettin Ş.,
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a seslenerek, olayın özel bir ekiple araştırılmasını istediklerini söyledi.
Fahrettin Ş., olayı gören, katili tanıyan veya bulan kişiye 50 bin TL para ödülü vereceklerini de
belirterek, herkesi konuya duyarlı olmaya davet etti.
Cezaevinde yatan O.Ş.'nin eşi Arzu Ş. (21) ise, olayın gerçek katillerinin bir an önce bulunmasını
istediklerini, eşi, eşinin kardeşi ve kayınpederinin suçsuz yere cezaevinde yattığını iddia ederek,
Kayseri'deki kayıp çocukların katilini bulan ekibin, bu olayın da gerçek katilinin bulmasını talep etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9642
Erişim Tarihi:04.05.2011

Kayseri nihayet kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 yendi.
Gergin geçen maçta, iki Bursasporlu bir de Kayserisporlu futbolcu kırmızı kart gördü.
MAÇTAN DAKĐKALAR: (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu
önünde bulan Santana, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle
buluşturdu. 1-0
75. dakikada Vederson'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Miller'in sert şutunu kaleci
Ömer Şişmanoğlu iki hamlede kontrol etti.
76. dakikada sağ kanattan ortalanan topu kaleci Gökhan tutamayınca ceza sahası içerisindeki Altıdore
kafa vururken meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
81. dakikada penaltı iddiasıyla kulübeden itiraz eden yardımcı antrenör Mutlu Topçu, hakem
tarafından saha dışına çıkarıldı.
86. dakikada Ali Tandoğan'ın sol kanattan ortasıyla yükselerek kafa vuruşu yapan Ergiç'in topu
yandan auta gitti.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Barış Şimşek xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Orkun Aktaş xxx
KAYSERĐSPOR: Gökhan xx, Hasan Ali xxx, Serdar Kesimal xx, Selim xx, Abdullah xx, Santana xxx,
Hamza xxx, Ali Bilgin xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 76 x), Savaş Yılmaz xx (Mehmet Eren dk. 44 xx),
Karim Ziani xx, Amrabat xx
YEDEKLER: Yusuf, Semih, Furkan Öçal, Burak, Tolga
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
BURSASPOR: Yavuz xx, Ömer Erdoğan xx, Serdar Aziz xxx, Vederson xx, Volkan xx (Turgay dk. 85
x), Kirita xxx, Bekir xx (Ergiç dk. 71 xx), Ozan Đpek xx, Ali Tandoğan xx, Martin Batalla xx (Altıdore dk.
66 x), Miller xx
YEDEKLER: Harun, Đbrahim, Mustafa Keçeli, Hüseyin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
GOL: Santana (dk. 53) (Kayserispor)
KIRMIZI KARTLAR: Ömer Erdoğan (dk. 88), Karim Ziani (dk. 90) (Kayserispor), Ozan Đpek (dk. 90)
(Bursaspor)
SARI KARTLAR: Krita, Miller, Ali Tandoğan, Serdar Azizi, Altıdore (Bursaspor), Selim, Serdar,
Abdullah, Karim Ziani (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9643
Erişim Tarihi:04.05.2011

Türkiye'nin şampiyonunu yendik !
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor kendi evinde ağırladığı Bursaspor'u tek golle geçmeyi başardı
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor kendi evinde ağırladığı Bursaspor'u tek golle
geçmeyi başardı.
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arvaladze, haftalardır
kazanamadıklarını ifade ederek, "Son iki haftadır istediğim takım sahadaydı. Bir kişi yapamıyor, 11 kişi
yapıyor. Taraftarımız çok iyiydi. 6-7 haftadır taraftarımız böyle olsaydı burada olmazdık. Bunu görmek
beni çok mutlu ediyor. Kapalı bir oyun oldu. Sistemi bozmayan gol atan biz olduk. Çok mutluyuz.
Türkiye'nin şampiyonunu yendik" dedi.
Ziani'nin kırmız kart görmesine anlam veremediğini belirten Şota, "Türkçe bilmiyor, nasıl kürü etsin.
Etsede Farsça eder" diye konuştu.
Maçın gergin geçtiğinin hatırlatılması üzerine Şota, "Gergin olsun. Barcelona gergin olmayınca mağlup
oldu. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Başka türlü olmuyor. Đsteyen kalsın oynasın. Đyi ki bizde
böyle oyuncular var saha içinde savaşan bir grup var" şeklinde konuştu.
Kayserispor'un genç oyuncusu Gökhan ise, "Bir dönüş yapmak istiyorduk. Galatasaray maçındaki
mücadele bize umut vermişti. Daha önce mücadele ediyorduk bugünde o dönüşü yaptık. Son
şampiyona karşı puan almak bizi sevindirdi. Önümüzdeki 3 maçı en iyi şekilde değerlendireceğiz"
dedi.
Şanssızlığı üzerlerinden attıklarını söyleyen Abdullah Durak, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Herkes
kenetlenmişti" diye konuştu.
Đstedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ifade eden Vederson ise, "Bu kaybettiğimiz puanları
önümüzdeki 3 maçta telafi edeceğiz" dedi.
Arjantinli Batalla ise, "Önümüzde 3 maç daha var. Kafamızı kaldırıp 3 maça konsantre olmamız
gerekiyor. Üçüncülük için önümüzdeki 3 maçı iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye kaydetti.
SAĞLAM KISA KONUŞTU
Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise Spor Toto Süper Lig'e çıkan Samsunspor'u
kutlayarak, "8 sene futbolculuk, 2 senede teknik adam olarak, Türk futbolunda beni ileriye getiren
Samsunspor'un 1. lige çıkmasını kutluyorum. Đnşallah kalıcı olurlar" dedi.
Maç hakkında konuşmayan Sağlam, "Bugünkü mücadelelerinden dolayı Kayserispor'u tebrik
ediyorum" diyerek basın toplantısından ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9644
Erişim Tarihi:04.05.2011

Ölü sayısı 3'e çıktı !
Trenin otomobile çarpması sonrasında 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ağır yaralandığı olayda, ölü sayısı 3'e yükseldi.
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Kayseri'de trenin otomobile çarpması sonrasında 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ağır yaralandığı olayda, ölü
sayısı 3'e yükseldi.
Đncesu ilçesi yakındalarında bulunan Başköy geçidinde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazadan ağır
yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Adem Yılmaz, bu sabah hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta trenin otomobile çarpması sonrasında A.Y. ve Ş.Y. ağır yaralı olarak kurtarılmış,
M.B. ve R.B ise hayatlarını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9645
Erişim Tarihi:04.05.2011

Evlada ziyaret ölüm getirdi
Kayseri-Malatya karayolunun 22. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
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Kayseri-Malatya karayolunun 22. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını
kaybetti. Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın, çocuklarını görmek için geldikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunun 22. kilometresinde gece saat 01.00'da meydana
gelen olayda, Gülçehre Karaalioğlu ile kocası Ahmet Karaalioğlu'nun Muş'tan Kayseri'ye, Örencik
köyünde 20 yıllık imam olan oğulları Yaşar Karaalioğlu'nu görmek için geldikleri öğrenildi. Talas ilçesi
Örencik köyü mevkiinde otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan Karaalioğlu çiftine
Hüseyin G. yönetimindeki 46 D 8960 plakalı otomobilin çarptığı bildirildi.
Karaalioğlu çiftinin çocukları ile hasret gideremeden olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yetkililer, sürücünün gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9646
Erişim Tarihi:04.05.2011

Promosyon dolandırıcıları tutuklandı
Sahte kimliklerle internet abonesi oldular, aldıkları laptopları sattılar.
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Kayseri’de, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bir internet firmasının abone olanlara laptop hediye
ettiği kampanyaya, başkalarının kimliği ile müracaat eden ve aldıkları laptopları sattıkları tespit edilen 2
kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbar sonrasında polis ekiplerinin uzun süre iz sürdükleri ve M.A.K.
(45) ile O.T.’yi (20) yakalayarak gözaltına aldıkları öğrenildi. M.A.K. ve O.T.’nin, internete abone
olmayan vatandaşların TC kimlik bilgilerini ele geçirerek, kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları bildirildi. Ele
geçirdikleri TC kimliklerle sahte nüfus cüzdanı düzenleyen M.A.K. ve O.T.’nin adres bilgileriyle internet
aboneliği için başvurdukları ve kampanya çerçevesinde verilen laptoplardan aldıkları öğrenildi. M.A.K.
ve O.T.’nin şu ana kadar 8 kişinin kimlik bilgileri ile internet aboneliği yaptıkları ve aldıkları laptopları
sattıkları bildirildi.
Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan M.A.K. ve O.T.’nin sorgularının
tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarıldıkları ve tutuklandıkları öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9647
Erişim Tarihi:04.05.2011

Kanal 38'e ödül
'Tüketici Köşesi' adlı programa Tüketiciler Birliği Genel Merkezi'nden Tüketiciye Saygı 2010 Tv Programı Ödül
verildi.
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Kanal 38 ekranlarında yayınlanan 'Tüketici Köşesi' adlı programa Tüketiciler Birliği Genel
Merkezi'nden Tüketiciye Saygı 2010 Tv Programı Ödül verildi.
Đstanbul Mecidiyeköy Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen törene Kanal 38 Genel Müdürü Deniz
Çağan, Haber Müdürü Mesut Koç ve Avukat Ferhat Çakır ile ödül almaya hak kazanan diğer kurum ve
kuruluşların temsilcileri katıldı.
Bu yıl 11.si gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya

tüketiciler adına verdikleri ödüllerin gerçek sahiplerini bulduğunu belirterek, aralarında Kanal 38'in de
bulunduğu kurum ve kişileri tebrik etti.
Nazım Kaya'nın konuşmasının ardından 6 ayrı kategoride gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda
ödül almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaketleri verildi.
Tüketici Haklarına duyarlı habercilik anlayışı ve hak arama bilinci oluşturulması konusundaki yayınları
nedeniyle Kanal 38 ekranlarında yayınlanan 'Tüketici Köşesi' adlı program ise tüketiciye saygı:2010 Tv
Programı Ödülüne layık görüldü.
Kurum adına ödül, Çağan Medya Grup ve Kanal 38 Televizyonu Genel Müdürü Deniz Çağan'a takdim
edildi. Çağan, aldıkları her ödülün daha iyi ve toplum yararına programlar konusunda kendilerine
doping etkisi yaptığını söyledi.
Tören sırasıyla diğer kategorilerde derece elde eden kişilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9648
Erişim Tarihi:04.05.2011

Bu da torba yasa uyanığı !
Torba Yasa'dan faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
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Kayseri’de, Torba Yasa’dan faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir kişi
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, H.A.’nın Torba Yasa’dan faydalanmak ve emekli olabilmek için SGK Đl
Müdürlüğü’ne geldiği ve burada iyi giyimli olan M.Ç.’nin kendisini SGK görevlisi olarak tanıttığı ileri
sürüldü. Kendini SGK görevlisi olarak tanıtan M.Ç.’nin, H.A.’ya 4 bin dolar civarında prim borcu
olduğunu ancak kendisine yardımcı olabileceğini söylediği iddia edildi.
Yanında o kadar para olmadığını ve 7 bin TL’sinin bulunduğunu söylemesi üzerine, H.A.’dan 7 bin
TL’yi alan M.Ç.’nin bir de ‘Alındı Kağıdı’ vererek ortadan kaybolduğu bildirildi.
Olayın şikayet edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.Ç. yakalanarak
gözaltına alındı. Yapılan sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan M.Ç. tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9649
Erişim Tarihi:04.05.2011

Al sana defter dedim !
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat Boğazlıyan'da Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet iddialarını
gündeme getirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Boğazlıyan Đlçesinde
halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, "13 Haziran'dan itibaren özgürce konuşacağız, özgürlüğü kutlayacağız"
dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs'ın emekçilerin, çiftçilerin, alın teri dökerek evine helal yoldan ekmek
götürenlerin günü olduğunu söyleyerek, "Đnşallah 13 Haziran'dan itibaren özgürce konuşacağız,
özgürlüğü kutlayacağız. Şimdi önümüzdeki süreçte güçlü bir çıkış yapmamız lazım. Bunun için
beraber olmalı, bölünmememiz lazım" diye konuştu.
AK Parti iktidarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "9 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Allah aşkına gençlerimiz iş buldu
mu? Çiftçimiz hayatından memnun mu? Emekli, çalışan işçiler hayatından memnunun mu? Bu
düzenden kim memnun? Bu düzende milletin en temiz inancını manevi duygularını sömürenler, etnik
kimliği siyasete alet edenler ve tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatanlar hortumcular memnun.
Onlardan hesap soracağız" dedi.
Kılıçdaroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Size şunu söyleyeyim Boğazlıyan çok güzel bir yer
insanları da çok güzel. 12 Haziran'da Boğazlıyan'dan başlayan ve Türkiye'ye örnek olacak olan süreci
gönül birliği içinde götüreceğiz. Bunları bilirsiniz. Dediler ki 'Biz yoksullukla mücadele edeceğiz.
Yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edeceğiz' dediler iktidar oldular. Yoksullukla etliler mi? Eğer
yoksullukla mücadele etselerdi 2,5 aylık Kübra annesinin kucağında açlıktan ölmezdi. O Kübra'nın
günahı AK Parti'nin boynundadır. Yoksulluğu yeneceğiz yoksulluğu 21 . yüzyılda Türkiye'de tarihe
gömeceğiz. Aile sigortasını getireceğiz. Size seçme seçilme hakkını getiren CHP'dir şimdi unutmayın
halkın iktidarında 4 ay içerisinde aile sigortasını getireceğiz. Böylece kadınlara ekonomik güvence ve
tam özgürlüğü sağlayacağız. Aile sigortasını getireceğiz geliri olmayan veya geliri asgari ücretin
altında olan kadının bankada hesabına para yatacak ve anasının ak sütü gibi kullanacak. Biz
yoksulluğu tarihe gömeceğiz
diyoruz. Bunun kaynağı nerde? Cepte kaynak var, yeter ki o kaynağı hortumculardan kurtar, yeter ki o
kaynağı millet için harca. Hortumcuya gelince para var yandaşa gelince para var fakire gelince kaynak
yok. 600 liradan en çok yararlanacak olan esnaf. Çünkü kadın, çoluk çocuğunu gidip esnaftan alışveriş
yapacak. Parayı alacak hiç kimseye muhtaç olmayacak namerde kimseyi muhtaç etmeceğiz. Niye
bunu yapıyoruz? Çünkü bizim ahlakımızda siyasi yapımızda ve inanıcımızda bir kural vardır. Sağ elin
verdiğini sol el görmeyecek, sosyal devletin görevi olarak yoksulun yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz.
Her insanı baş tacı edeceğiz. 'Yolsuzluğu bitireceğiz' dediler bitirdiler mi? Ankara'da birileri
duysun bu memlekette yolsuzluğun olduğunu sağır sultan da biliyor. Ben Kayseri
belediyesindeki rüşvet toplayan adamın el defterinden bir fotokopiyi başbakana gönderdim. 'Al
sana defter, aldığı rakamlar belli. Soruştur bakalım' dedim. Verdiği cevaba bakın, toplayan
adamın altında imzası yok. Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz siyasete atılırken halk için çalışacağıma
üreteceğine söz verdi. Memleket zenginleyecek, halk zenginleşecek, siyasetçi zenginleşirse bilin ki
milleti hortumlamıştır. Yasakla mücadele edeceğiz. Öyle bir düzen ki vatandaş telefonu ile
konuşamıyor. Herkes vatandaşın telefonunu dinliyor. Bu ülkede temiz siyasetin ve düzgün siyasetin
yolu açılacak. Gençler YGS'de şifre istemiyorsunuz. Şifre ararsanız AK Parti'de şifre çok, adamların
hayatları şifre üzerine kurulu. Türkiye'nin en güvenli kurumu Öğrenci Seçme Yerleştirme merkezini bu
hale getirenler memleketi yönetebilirler mi? Sen bir sınavı dahi yapamadın eline yüzüne bulaştırdın. 1
milyon 700 bin gencimiz annelerin üzerine titrediği yemeyip yedirdiği çocukların umudunu yok ettiler.
Sizin çocuğunuzu şifreli sınava sokanlardan sandıkta hesabını sorun. Sizden bir isteğim daha var.

Sizden isteğim sandığa giderken geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz verdiniz, hiç itirazım yok. Eğer
ülke bu hale geldiyse kurbanlık koyun bile ithal ediliyorsa, 'Kul hakkı yiyenlerin hakkı yendi' diyorsanız
sırtınızı AK Parti'ye dönüp karşınızdaki 6 oka mührü basacaksınız."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9650
Erişim Tarihi:04.05.2011

Hakeme meydan dayağı !
Güneşli Gençlikspor yöneticisi Mahmut Avgan, iki futbolcuya kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı.
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Đkinci Küme A Grubu'nda oynanan Güneşli Gençlikspor- Eğri Söğüt Yaylaspor karşılaşmasında, maçın
orta hakemi Volkan Sarıkaya'ya saldırı oldu. Güneşli Gençlikspor yöneticisi Mahmut Avgan, iki
futbolcuya kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı. Maç 71. dakikada tatil edildi.
Vali Muammer Güler stadında oynanan karşılaşmada ve Eğri Söğüt Yaylaspor takımının 3-1 önde iken
maç 71. dakikada tatil edildi. Güneşli Gençlikspor oyuncular, karşılaşmanın hakemi Volkan Sarıkaya
ile kırmızı kart pozisyonu hakkında tartışma başladı. Tartışmanın uzaması sonrasında hakem Volkan
Sarıkaya, Güneşli Gençlikspor'dan Tarık ve Ramazan'a kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.
Maçın hakemi Volkan Sarıkaya'nın kırmızı kart göstermesi ile Güneşli Gençlikspor'da yönetici olan
Mahmut Avgan sahaya girdi. Hakem Volkan Sarıkaya'ya futbolcuların şaşkın bakışları arasında
yumruk atan Mahmut Avgan saha görevlisi tarafından engellendi ve dışarı çıkarıldı. Hakeme yapılan
saldırının ardından karşılaşma 71. dakikada tatil edildi.
Karşılaşmanın, Futbol Đl Tertip Komitesi tarafından Güneşli Gençlikspor lehine 3-0 tescil edilmesi
bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9651
Erişim Tarihi:04.05.2011

Kılıçdaroğlu'na tepki !
Seçim meydanlarında kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.
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: Güncel
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: 51
: 02 Mayıs 2011 16:47

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim
meydanlarında kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirterek, hukuka saygıya davet etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Kemal Kılıdaroğlu'nun Kayseri ve Hacı Ali Hamurcuoğlu'yla ilgili
yaptığı konuşmaları eleştirdiği açıklama şu şekilde:
"Hacı Ali Hamurcu olayı ile ilgili olarak ortaya attığı yalan ve iftiralarla ilk günden beri kamuoyunu
yanıltmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim meydanlarında da aynı karalayıcı
ve yanıltıcı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Seçim sathi mailine girdiğimiz şu günlerde, yaptığı
mitinglerde sürekli olarak AK Parti iktidarını yolsuzluklara göz yummakla suçlayan ve konuyla ilgili
olarak Kayseri'de yaşanan Hacı Ali Hamurcu olayını gündeme getiren CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu, hem devam etmekte olan sürece müdahale etmektedir hem de her zaman yaptığı gibi
kamuoyuna yalan yanlış bilgiler aktarmaktadır. Hacı Ali Hamurcu olayında ortaya attığı tüm yalan ve
iftiralar belgeleriyle çürütülmesine ve de geride kalan süreçte tüm hukuki sonuçlar aleyhine
gelişmesine rağmen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi sürekli olarak
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'rüşvete göz yumduğu' imasında bulunmaktadır. Bilinmelidir ki
Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Başbakana gönderdim, niye müfettiş göndermiyor?' dediği defter de dahil
olmak üzere söz konusu bütün iddialar, aslında hukuk tarafından incelenmiş ve itiraz safhaları da
geride kalarak kesinleşmiş olan konulardır. Ayrıca zaten, iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle
birlikte üç Cumhuriyet Savcısı tarafından bütün konular tek tek incelenmektedir. Hal böyleyken
Kılıçdaroğlu'nun çıktığı mitinglerde ya da basına yaptığı açıklamalarda, yaşanan süreci göz ardı
ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışması bir genel başkana yakışmamaktadır.
Dolandırıcılıktan dolayı Hacı Ali Hamurcu hakkında suç duyurusunda bulunup olayı savcılığa intikal
ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmuş ve gerçekleşen yargılamanın ardından adı geçen kişi
hakkında mahkumiyet kararı çıkmış ve kesinleşmiştir. Gerçekler böyle olduğu halde, adı geçen kişinin
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından sürekli olarak 'rüşvet çarkını ortaya çıkartan kişi' olarak
lanse edilmesi manidardır. 13 Aralık 2010 tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında ortaya
attığı iddialar, kurumumuz tarafından belgeleriyle tek tek çürütülmüşken ve dahası o tarihten bu yana
adli makamlar tarafından lehimize verilen tüm kararlar ortadayken Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şey
olmamış gibi 'bildiğini okumaya devam etmesi' ve bunu seçim malzemesi yapması hem tarafımızdan
hem de sağduyu sahibi tüm insanlar tarafından şaşkınlıkla izlenmektedir. Sayın Genel Başkan, kendi
internet sitesi dahi tekzip almışken bunu yayınlamamakta ısrar etmektedir.
Cumhuriyet Savcıları tarafından incelemelerin devam ettirildiği süreci, 'gizlilik kararına' uyarak sessizce
ama dikkatlice takip ederken ortaya çıkacak sonucu sabırla bekliyoruz. Olayın başından şu ana kadar
geçen süreçte olduğu gibi nihai kararda da adaletin yerini bulacağına yürekten inanıyor, CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hukuka saygıya davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9652
Erişim Tarihi:04.05.2011

ĐGM'de AKP- MHP tartışması
Kayseri Đl Genel Meclisi toplantısında, Đl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri'ne para aktarılması konusunda AKP ve
MHP tartışması.
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Kayseri Đl Genel Meclisi toplantısında, Đl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri'ne para aktarılması
konusunda AK Parti ve MHP'li üyeler arasında tartışma çıktı.
Başkan Sadettin Aydın'ın yönettiği toplantıda gündemin 4. maddesinde bulunan 'Đl Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerine ödenek ayrılması' konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu. Raporun
değerlendirilmesinde konuşan komisyon üyesi ve MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir, “Bu sıradan bir
talep değil. Bu paranın Vali onayı ile verilmesi uygun görüldü. Kimse bu paraya ne zaman ihtiyaç
olacağını bilemez. Ben toplantıda başkana ayrılan paranın 2011 faaliyet yılı içinde harcanıp
harcanmayacağını sordum. Bana 'Hayır harcanmayacak' dedi. Bu paranın ayrılmaması için sebep
nedir ben onu anlamadım?” diye konuştu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Đl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Tuna ise, rapora
bakıldığında 3 kurumun bir başlık altında toplandığının altını çizerek, “Bu parayı Vali'nin harcama
yetkisi var. Acil durum olduğu takdirde Vali'nin bu paranın aktarılması konusunda yetkisi
bulunmaktadır. Yapılan toplantıda da Özel Đdare'nin yeni bir kaynak aktarılmayacağına kanaat verdi.
Böyle bir durum yaşanmaması için dua ediyoruz” diye konuştu. Bazı AK Parti'li üyelerin de “Đnşallah
afet yaşanmaz” diye dua etti.
“Biz işi duaya bırakmıyoruz” diye çıkışan Halit Demir, “Vali'nin yazısında 'Parayı verin' diyor. Ama siz
'inşallah bir afet yaşanmaz' diyerek işi dualara bırakıyorsunuz” demesi üzerine, AK Parti'li üyeler,
“Bizim duamız makbuldür” cevabını verdi.
Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın ise, “Gerekli müdürlüklerden 'Acil ihtiyaç var' denirse parayı
gönderme yetkisi Sayın Vali'dedir” diyerek toplantıyı erteledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9653
Erişim Tarihi:04.05.2011

Kafa kafaya çarpıştılar
Kayseri'de hatalı sollama iddiasıyla iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi
yaralandı.
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Kayseri'de hatalı sollama iddiasıyla iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6
kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde H.A. (56) yönetimindeki 34 MBZ 89 plakalı otomobil, 38
NC 711 plakalı otomobil sürücüsü M.U.'nun (20) hatalı sollama yaptığı iddiasıyla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 34 NBZ 89 plakalı otomobil sürücüsü H.A. ile aynı araçta bulunan G.K. (66), H.K. (76) ve
sürücü M.U. ile aynı otomobildeki E.Ç. (20), Y.E. (20) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9654
Erişim Tarihi:04.05.2011

Kayseri'yi dolu vurdu
Kayseri'de öğleden sonra yağan dolu şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Kayseri'de yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kayseri'de öğleden sonra yağan dolu şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağan
doluya hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş zor durumda kalırken, birçok vatandaş da binaların altına
saklanarak korunmaya çalıştı.
Leblebi büyüklüğünde olan ve yaklaşık 15 dakika kadar etkili olan dolu nedeniyle bazı otomobillerde
hasar meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü devriye gezen ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyarı
yaparken, itfaiye ekipleri de olası su baskınları için teyakkuza geçti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri akşam saatlerine kadar yağışın etkili olacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9655
Erişim Tarihi:04.05.2011

Mobilya fabrikası kül oldu
Kayseri'de bir fabrikada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, mobilyalar kül oldu.
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Kayseri'de bir fabrikada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, mobilyalar kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki mobilya üretimi
yapan bir fabrikada öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu
itfaiye ekiplerine bildirdi.
2 itfaiye aracıyla söndürme çalışması yapılırken, üretimi yapılan mobilyalar ile süngerler kül oldu.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9656
Erişim Tarihi:04.05.2011

Kooperatiften para almak için..!
Kayseri'de, üyesi olduğu kooperatiften parasını almak isteyen bir kişi kendine zarar verdi.
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Kayseri'de, üyesi olduğu kooperatiften parasını almak isteyen bir kişi kendine zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre Hunat Mahallesi Turkuaz Đş Merkezi 4. katta meydana gelen olayda R.G.'nin
kendi kendine zarar verdiği öğrenildi. Polis ve 112 ekiplerinin müdahalesi ile sakinleştirilen R.G.
kooperatiften çıkarıldı. Đş merkezinin çıkışında yüzünü gizleyen R.G.'nin psikolojik bunalıma girdiği
öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9657
Erişim Tarihi:04.05.2011

Demokrat Parti adaylarını tanıttı
Çilsal: Benim peygamberimin yanına peygamber arayanlara dur demek için bu yola çıktık
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Demokrat Parti (DP) Kayseri Đl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısıyla milletvekili adaylarını tanıttı.
Demokrat Parti Đl binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Đl Başkanı Fikri Aşkın,
milletvekili tanıtımı için toplandıklarını belirterek “Günümüz koşullarında emeklinin, köylünün, çiftçinin,
memurun perişanlığını hepimiz biliyoruz. Đktidara geldiğimizde halkımızın sorunlarını gidereceğiz” dedi.
80 yıllık dış ticaret açığının 240 milyar dolar olduğunu söyleyen Fikri Aşkın, “9 yıllık ticaret açığı 396.9
milyar dolar olması ne kadar çılgın proje ürettiklerinin göstergesidir. Şimdi bir çılgın proje içerisine
girmişler çılgın projenin maliyeti 22 milyar dolar ve Cumhuriyet kurulduğundan bu yana yapılan
fabrikalar 50 milyar dolara satılmış karşılığında 10 milyar dolarlık yol yapılmıştır” diye konuştu.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Osman Çilsal, Demokrat
Parti'den gelenlerin başka partiler kurduklarını ve bu partilerin Demokrat Parti çatısı altında
toplanmadıklarını söyleyerek “Bu partiden ya da bu sürede içimizden gelen partiden nemalanmış
dünya malı görmüş insanların zavallılık içinde olduklarını görüyoruz” dedi. Terör yandaşlarının son

zamanda yaptıkları eylemlere atıf da bulunan Çilsal, “Benim Atamın yanına başka Ata resimleri
arayanlar benim bayrağımın yanına başka bayrak arayanlar benim peygamberimin yanına peygamber
arayanlara dur demek için bu yola çıktık” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9658
Erişim Tarihi:04.05.2011

SABANCI baharı yola çıkıyor
Bu sene ikincisi düzenlenen ve geçen sene yaklaşık 200 bin gence ulaşıp büyük bir ilgiyle karşılanan Sabancı
Baharı yine yola çıkıyor.
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Bu sene ikincisi düzenlenen ve geçen sene yaklaşık 200 bin gence ulaşıp büyük bir ilgiyle karşılanan
Sabancı Baharı yine yola çıkıyor. Kültür ve sanatın eğlenceyle buluştuğu festival; 9 Mayıs Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Mayıs Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 13 Mayıs Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi, 16 Mayıs Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve 18 Mayıs’ta da Kocaeli
Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak. Tüm gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği Sabancı Baharı’nda
bu sene ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil sahne alacak.
Bu Festivali Gençler Facebook’tan Tasarladı
Sabancı Holding; düzenlenen festivallerden farklı olarak, öğrencilere kampüslerinde görmek istedikleri
eğlenceyi sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden kendilerine tasarlattı. Gençler, kampüslerinde
görmek istedikleri aktiviteleri facebook.com/sabanciholding adresine tıklayıp kendileri belirlediler.
Gündüz ve gece aktiviteleri olmak üzere iki bölümden oluşan Sabancı Baharı’nda öğrencilerin
seçimine göre, festival kapsamındaki gündüz aktivitelerinde bu sene Çikolata Yapım Atölyesi, El
Sanatları Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Müzik Atölyesi, DJ’lik atölyesi, Resim Atölyesi, Karaoke, Kariyer
Avı, Pro Evolution Soccer (PES), Guitar Hero, Nintendo Wii gibi eğlenceli aktiviteler de yer alacak.
Yine facebook üzerinden gençlerin belirlediği amatör müzik gruplarının da ön grup olarak ana sahnede
yer alacağı festival kapsamında gençler facebook.com/sabanciholding sayfasından festivali günü
gününe takip edip, Nil Karaibrahimgil’le tanışma fırsatını da yakalayacaklar.
Mayıs ayı içinde Türkiye’nin çeştli bölgelerindeki beş üniversitede başlayacak olan Sabancı Baharı’nda
gençler eğlenceyi kendi tarzlarında istedikleri gibi yaşayacaklar.
Sabancı Baharı 2011 Tarihleri ve Yerleri
09 Mayıs 2011 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
11 Mayıs 2011 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
13 Mayıs 2011 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
16 Mayıs 2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
18 Mayıs 2011 Kocaeli Üniversitesi
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9660
Erişim Tarihi:04.05.2011

Ampulü geç, Kıratı seç !
Demokrat Parti Genelbaşkan Yardımcısı ve Kayseri 1.sıra milletvekili adayı Osman Çilsal TV 1'de konuştu.
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Demokrat Parti Genelbaşkan Yardımcısı ve Kayseri 1.sıra milletvekili adayı Osman Çilsal TV 1'de
yayınlanan Seçim 2011 programına konuk oldu.
AKP hükümetinin Türkiye'yi derin bir çöküşün içine soktuğunu ifade eden Çilsal Bağımsız Türkiye
Partisi ile yaptıkları Milli Mutabakat Đttifakını değerlendirdi.
Çözüm Demokrat Parti'de olduğunu ifade eden çilsal vatandaşa "AMPULÜ GEÇ, KIRATI SEÇ"
çağrısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9661
Erişim Tarihi:04.05.2011

3 Mayıs Türkçüler Günü
3 Mayıs Türkçüler Günü nedeniyle Türk Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına
çelenk konuldu.
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3 Mayıs Türkçüler Günü nedeniyle Türk Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk
Anıtı’na çelenk konuldu. Anıt önünde açıklama yapan Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Harun
Ülger, “Çeteye Ergenekon Destanı’nın ismini veren zihniyet Türk kimliğine de hakaret etmiştir” dedi.
3 Mayıs Türkçüler Günü nedeniyle Türk Ocakları ve üyeleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki
Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu ve Đstiklal Marşı okundu.
Törende bir açıklama yapan Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Harun Ülger, “Bu gün 3 Mayıs
Türkçüler günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk koyuyoruz. 3 Mayıs 1944 Türk milliyetçiliği hareketinin
dönüm noktasıdır. Bu tarihte kendi vatanında milletine olan bağlılığını ifade eden insanlar maalesef bu
sevgisinin bedelini en ağır şekilde ödemiştir. Bu nedenle 3 Mayıs, 1945 yılından itibaren Türkçüler
Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.
“Her milletin kendisine has milli ve manevi kutsalları vardır” diyen Ülger, “Son zamanlarda Türk
Milleti’nin kutsallarına planlı bir saldırı başlatılmış bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan ve
günümüzde halen davası süren bir çete davasına, geçmişimize ait tarihin derin izlerini taşıyan
Ergenekon Destanı’nın adını veren zihniyet ne yazık ki Türklüğümüzü temsil eden, Türk kimliğini ve

bilincini yansıtan Bozkurt sembolüne de dil uzatmıştır” diye konuştu.
Atatürk Anıtı’ndaki törene katılanlar açıklama sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9662
Erişim Tarihi:04.05.2011

Develi'ye gezegen evi !
Planetaryum olarak adlandırılan Gezegen Eviyle, Develi'deki
öğrenciler Astronomi bilimini yakından inceledi
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Astronomi ve Uzay Bilimlerini öğrenmek için geliştirilmiş ve gökyüzünü özel bir optik projektör
yardımıyla gerçekçi simülasyonlarla incelemeye imkan veren merkezlerden olan ‘Planetaryum’ olarak
adlandırılan Gezegen Evi’yle, Develi’deki öğrenciler Astronomi bilimini yakından inceledi.
Belediye Başkanı Recep Özkan, Gezegen Evi hakkında bilgi vererek, belediyenin kuruluşunun
140’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında Uzay Haftası çerçevesinde ile 2-5 Mayıs tarihleri arasında
ilköğretim ve lise öğrencilerinin uzay ve Astronomi bilimleri hakkındaki bilgilerine görsel katkıda
bulunmak amacıyla Gezegen Evi’ni kurduklarını söyledi. Özkan, şöyle devam etti:
“Gezegen Evi’ndeki görsel seanslar 30'ar kişilik gruplara 30'ar dakikalık olup, 4 gün süresince lise ve
ilköğretim okulu öğrencilerimize gösteriler sunulmaktadır. Talepleri halinde, belde ve köy okulları için
de seanslar düzenlenmektedir. Đlk günde 20 seans yaparak, yaklaşık 600 öğrencimiz Gezegen Evi’ni
ziyaret etmiştir, 4 gün içerisinde 2 bin 500 öğrencimizin uzay bilgilerini görsel sunumlarla desteklemeyi
hedefliyoruz. Gezegen evinde Astronom tarafından yapılan sunumlarda katılımcılar uzaya yolculuk
yapıyor, uzay istasyonunu ziyaret ediyor, aya ilk yolculuk, dünyada neden gece ve gündüzü yaşıyor.
Đklimler neden değişir, güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili son bilgiler, Dünya, Güneş ve Ay’ın
birbiriyle ilişkileri, dünden bugüne uzay yolculuğu gibi birçok merak edilen sorunun cevabını alıyorlar.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9664
Erişim Tarihi:04.05.2011

Kamyon yan yattı
Kamyonun üzerindeki kağıtlar, başka bir otomobilin üzerine devrilirken, kaza ucuz atlatıldı
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Kayseri’de yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, kağıt yüklü kamyon yan yattı. Kamyonun
üzerindeki kağıtlar, başka bir otomobilin üzerine devrilirken, şehrin en işlek yolunda meydana gelen
kazada kaza ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda meydana gelen kazada, Gaziantep’ten Kayseri’ye gelen ve kağıt
yüklü olan 27 BD 598 plakalı kamyonun, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması
nedeniyle yan yattığı öğrenildi. Kamyonun üzerindeki kağıtların da Y.A.’nın kullandığı 38 BNA 80
plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirildi. Kazadan kamyon sürücüsü M.A., yanında bulunan oğlu
C.A. ve otomobilin sürücüsü Y.A. yara almadan kurtuldu. Şehrin en işlek yolunda meydana gelen kaza
ucuz atlatılırken, trafik polisleri tarafından sürücülere alkol metre üfletildi.
Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9665
Erişim Tarihi:04.05.2011

Babasını tehdit etti gözaltına alındı
Tartıştığı babasına "Seni öldürürüm" diyen bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
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Kayseri’de tartıştığı babasına ‘Seni öldürürüm’ diyen bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesi Gömürgen kasabasında, B.K.’nın babası ile birlikte samanların
üstüne branda çektikleri öğrenildi. Branda çekimi sırasında B.K. ile babası H.K. arasında tartışma
çıktığı ve B.K.’nın babasına, ‘Seni öldürürüm’ dediği ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak
gözaltına alındığı öğrenildi.
Yetkililer, B.K.’nın Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alındığını ve serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9666
Erişim Tarihi:04.05.2011

MHP'nin sıkıntısı psikolojik
Yıldız: MHP'nin içindeki sıkıntının sebebini dışarıda araması tamamen psikolojiyle alakalıdır.
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Kayseri'de TGRT Haber'in konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP'deki kaset
iddiaları ile ilgili olarak, "MHP'nin içindeki sıkıntının sebebini dışarıda araması tamamen psikolojiyle
alakalıdır" dedi.
Beştepeler Kayseri Evi'nde TGRT Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski MHP Genel Başkan Yardımcıları ile ilgili kaset
iddialarına ilişkin konuşan Yıldız, "MHP Genel Başkan Yardımcılarının başındaki sıkıntının
müsebbibini kendi dışında aramaya çalışmanın ve üslubunu değiştirmenin tamamen psikolojiyle
alakalı olduğunu düşünüyorum. MHP'nin tavanı ile tabanı arasındaki makasın bu kadar açıldığı
dönemler az olmuştur. Bizim her zaman sağduyulu, temiz ve nezih gördüğümüz ülkücü kardeşimizin
bu olaydan hoşlanmadığı son derece net ve açık. Yaşanan bu olay siyaset adına üzücü. Sağduyulu
insanların yüzlerine gülüp de arkasından farklı odalarda adını söyleyemeyeceğimiz şekilde hareket
ediliyorsa bunu herkes çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.
Son yaşanan olayların MHP'yi seçim sürecinde tedirgin ettiğini belirten Yıldız, "Yaşanan hadiseler
bizi çok ilgilendirmez ancak MHP'yi siyaset adına baraj korkusuna düşürmüştür" diye konuştu.
BDP'lilerin cuma namazını parti önünde kılmalarını doğru bulmadığını kaydeden Yıldız,
"Toplumumuzda bütünleşme ile ilgili çalışmalar devam ederken BDP'nin başını çektiği bazı partiler
sürekli ayrıştırmayla alakalı davranıyor. Din istismar edilmemeli. Cuma namazlarının böyle bir konuya
alet edilmesini çirkin buluyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9667
Erişim Tarihi:04.05.2011

Sobadan sızan gazla can verdiler
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen
yaşlı çift, çocukları tarafından sabah ölü bulundu.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, çocukları tarafından sabah
ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre O.S. (77) ve P.S. (71), dün akşam Kocasinan Cırgalan Mahallesi 364. Sokak'taki
evlerinde sobayı yakarak uyudu. Çiftin 4 çocuğundan en küçüğü olan S.S., sabah annesini kahvaltıya
çağırmak için aşağı inip kapıyı çaldı ancak yanıt alamadı. Endişelenen S.S., balkon kapısından içeri
girince yattıkları odada anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis
ekipleri, ilk incelemelerinde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. O.S.
ve P.S.'nin ölüm nedenleri, yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9668
Erişim Tarihi:04.05.2011

Önce yorum sonra para !
Đl Özel Đdaresi&#8217;nde çalışan işçilerin alacakları, Yol-Đş Sendikasının anlaşmayı yorumlamasından sonra
ödenecek.
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Đl Genel Meclisi’nin yapılan toplantısında, Đl Özel Đdaresi’nde çalışan işçilerin sözleşmeden doğan
alacaklarının, Đl Özel Đdaresi ve Yol-Đş Sendikası hukuk müşavirlerinin anlaşmayı yorumlamasından
sonra ödeneceği açıklandı.
Sadettin Aydın başkanlığında toplanan Đl Genel Meclisi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2007
yılından beri personelin sendika üyelikleri ve mahkeme sürecinde talep ettikleri yüzde 130’luk zam
miktarı ile diğer işçilerin yaklaşık yüzde 40’lık zam miktarını karşılamak için 2001 yılı Mali Bütçe’nin
uygun görülecek tertipten aktarılmasına gerek kalmadığı konusundaki raporu görüşüldü.
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir, Yol-Đş ve Đl Özel Đdaresi
arasında yapılan anlaşma konusunda aydınlatıcı bilgi verilmediğini belirterek, “Konuyu tam olarak ne
kurum ne de kayseri kamuoyu ve biz bilmiyoruz. Bu konuda tatminkar cevap ne kurumdan, ne de
sendika tarafından verilmedi. Biz komisyon olarak, işin yargıya intikal etmesinden dolayı, oradan
gelebilecek külfet noktasında ödemeye açık kapı bırakmak için böyle bir karar aldık. Ödenecek
rakamın ne olduğunu bize söylemediler. Bu konuya açıklık getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.
AK Parti Đl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alan ise, konu ile ilgili bir anlaşma olduğunu ancak kimlerin
mahkeme kararını bekleyeceği kimlerin beklemeyeceği konusuna açıklık getirilmesini istedi.
Toplantıda hazır bulunan Đl Özel Đdaresi Đnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatih Tanşu, anlaşma
tutanağını kurumun ve sendikanın hukuk müşavirlerinin birlikte hazırladığının altını çizerek, “Toplu
sözleşme ve anlaşma tutanağını herkes anladığı gibi yorumluyor. Đntibakların nasıl yapılacağı
konusunda hukukçularımızın yorumlarını bekliyoruz. Hukukçularımızın yorum yapması sonrasında
paraları ödeyeceğiz” diye konuştu.
Đl Özel Đdaresi’ne Köy Hizmetleri’nden gelen 409 işçinin paralarının ödendiğini ve kaynağın direk olarak
Maliye Bakanlığı’ndan geldiğini söyleyen Tanşu, “Đl Özel Đdaresi’nde çalışan 64 işçiden 25’i
mahkemeye başvurdu. Şu anda 25 işçinin açmış olduğu davanın da sonuçlanmasını bekliyoruz.
Đşçilere ne kadar ödeneceği konusunda herhangi bir şey söylemem yanlış olur. Bu nedenle hukuk
müşavirlerinin anlaşmalar konusundaki yorumlarından sonra belli olacak ve ödemeler yapılacak”
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9670
Erişim Tarihi:16.05.2011

Erciyes play- of'a kalabilecek mi ?
Đlk 2 hedefinden uzaklaşan Kayseri Erciyesspor, kalan maçlardan 6 puan alarak play-off a kalma hedefinde
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Bank Aysa 1. Ligde Karşıyaka'dan aldığı mağlubiyetle ilk 2 hedefinden uzaklaşan Kayseri Erciyesspor,
kalan maçlardan 6 puan alarak play-off a kalma hedefinde.
Teknik Direktör Ergün Penbe'nin getirilmesinin ardından çıkış ivmesi yakalayan Kayseri Erciyesspor,
Denizlispor ile Giresunspor maçlarından 6 puan alarak play-off'a kalmak istiyor.
Haftalık düzenlediği değerlendirme toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi
Büyükkeçeci, kalan 2 maç için "Đnşallah bir kaza olmaz" diyerek, "Đyi gidişatımız Karşıyaka mağlubiyeti
ile sona erdi. Mağlubiyet ile ilk 2. sırada olma şansını kaybettik. Rakiplerin birbiriyle olacağı maçta
mutlaka birinin puan kaybedeceği hesapla, play-off tayız diye düşünüyoruz. Đnşallah pazar günü
oynanacak Denizlispor maçı ile Giresunspor deplasmanında 6 puan alarak takımımız yerini alacaktır
diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"YUSUF ŞĐMŞEK KADRO DIŞI DEĞĐL"
Büyükkeçeci, deneyimli oyuncu Yusuf Şimşek'in Karşıyaka maçında oynatılmaması hakkında çıkan
haberlere ilişkin yaptığı konuşmada, "Yusuf kadro dışı kalmadı. Hafta içi antrenmanlarda performansı
yeterli görülmediği için teknik heyet tarafından ilk 18'e alınmadı. Yusuf, ağabey olarak ve tecrübesiyle
takıma büyük katkı veren bir oyuncu. Bizim Yusuf'a sonuna kadar ihtiyacımız var. Biz kendisinden
vazgeçmiş değiliz. Yusuf ile teknik heyet arasında herhangi bir sıkıntı yok. Emre Toraman'da
takımımızın ikinci kaptanı, kendisinin de teknik heyet ile hiçbir sıkıntısı yok. Birlik beraberlik içerisinde
çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.
"PASTIRMACILARDAN ERCĐYESSPOR'A DESTEK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı programda Kayseri Erciyesspor'a destek
için toplanan miktarın 1 milyar 400 milyona ulaştığını belirten Büyükkeçeci, "Karpuzatan mevkiinde
pastırma ve sucuk üretimi yapan firmalar Kayseri Erciyesspor'a destek için toplanarak yapılacak
yardımın miktarını belirleyecekler. Kendilerine yapacakları katkıdan ötürü şimdiden teşekkür ediyorum"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9671
Erişim Tarihi:16.05.2011

Muhalefete kırık plak dedi !
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut: Aynı şeyleri kırık plak gibi sürekli tekrarlıyorlar
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, muhalefet partilerini eleştirerek, "Aynı şeyleri kırık plak gibi sürekli
tekrarlıyorlar. Yaptığımız hizmetleri gerçekleştirdiğimizi kabul etsinler. Yapmadıklarımızı da
söylesinler" dedi.
Partisinin Kocasinan Đlçe Teşkilatı tarafından Mevlana mahallesindeki seçim bürosu açılışına katılan
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, ana ve diğer muhalefet partilerinin izledikleri siyaseti eleştirdi. Yakut,
muhalefetin kırık plak gibi olduğunu belirterek, "Hem ana muhalefetten hem de diğer partilerden
beklediğimiz şu: Đktidarın yaptıklarına yaptı, yapmadıklarına yapmadı, şunları da yapması gerekir
demeli. Ama her iki partinin de bir şeylere takılıp, kırık plak gibi dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylemeleri,
dünyanın hiçbir yerinde, ne demokraside, ne parlamenter rejimde, ne de muhalefet anlayışında yoktur.
Yaptıklarımızı söyleyip, 'şunları da bizim adımıza yapın' desinler biz onlar adına da yapalım" dedi.
AB'ye girmeyi sadece vatandaşın hayat kalitesini artırmak için istediklerinin altını çizen Sadık Yakut,
"Biz iktidara geldiğimizde Avrupa Birliği'nin bize şart koyduğu siyasi kriterlerin tamamını
gerçekleştirdik. Şimdi sıra AB'de. Đster bizi AB'ye kabul ederler, isterlerse kabul etmezler. Bizim hiç
eyvallahımız yok. Bizim amacımız AB'nin kriterlerini yakalamak. Bunu yakaladığımızda bizim
insanımızın her birisinin bir arabası, bir evi olacak. Hiçbir ekonomik problemi kalmayacak. Yoksa AB
toplanmış, bizi birliğe kabul etmiş, etmemiş, biz bunun peşinde değiliz, kaygısında da değiliz"
ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından partililer "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganı atarken, AK Parti Kocasinan
Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'a hizmetlerinden dolayı teşekkür
plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9672
Erişim Tarihi:16.05.2011

Taraftarsız iş olmuyor !
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arvaladze:Kalan maçlarda maksimum puanlar almayı istiyoruz.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arvaladze, Bursaspor karşısında alınan galibiyette emeği çok olan
taraftara teşekkür ederek, "Kalan maçlarda maksimum puanlar almayı istiyoruz" dedi.
8 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve son hafta Bursaspor'u 1-0 yenerek kendini toparlayan
Kayserispor'da moraller yerinde. Deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına
başlayan takımda oyuncuların yüzü gülerken, Teknik Direktör Şota, kalan 3 maçı da en iyi şekilde
değerlendirmek adına oyuncularla sahada kısa süre toplantı yaptı.
Taraftarlara Bursasspor maçında verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek konuşmasına başlayan
Şota, "Bu kadar güzel statta oynarken bile taraftarsız bu iş olmuyor. Doğrusu çok iyi oynamadık,
gergin geçen maçta takım olduk, gol attık, izin vermedik ancak her şey taraftara bağlı. Taraftara
teşekkür ediyorum" dedi.
Gürcü atasözünden bahsederek "Hiç olmazsa geç olsun" diyen Şota, "Geç olsa da gelin bu takım
sizin. Kalan maçımızda takımı en iyi şekilde destek verin" çağrısında bulundu.
"Tüm oyuncularıma güveniyorum" diyen şota, "En azından sahada takım görmek istiyorum. Ben
sahada oynayan her oyuncuma güveniyorum. Futbolda her şey var, mağlubiyette var. keşke hiç
olmasaydı. Artık gençlere de şans vereceğiz" diye konuştu.

Eskişehirspor maçının zor geçeceğini söyleyen Şota, "Rakip güçlü ve çok iyi oynuyor. Karakterli takım,
inşallah oradan 3 puan alırız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9673
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kar kaplanları yüzlerce fidan dikti
Erciyes Kar Kaplanları, kışın buzlu suya girdikleri Bünyan Pınarbaşı çevresine yüzlerce fidan dikti
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Đsimlerini kışın buzlu su ve karda yaptıkları banyo ile duyuran Herkes Đçin Spor Federasyonuna bağlı
Erciyes Kar Kaplanları, bu kez spor sonrası fidan dikerek ter döktü. Kaplanlar, kışın buzlu suya
girdikleri Bünyan Pınarbaşı çevresine yüzlerce fidan dikerek o bölgenin yeşillendirilmesine önemli
katkıda bulundu.
Erciyes kar Kaplanları Spor kulübü üyesi yaklaşık 30 kişi, sabah erken saatte Bünyan'a gitti. Gergeme
bölgesinden Pınarbaşı mesire alanına kadar yürüyüş yaptı. Ardından Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen, Bünyan Dostları grubu üyeleri ile Pınarbaşı mevkiine getirdikleri yüzlerce fidanı,
mesire alanında toprakla buluşturdu. Daha sonra şarkılar, türküler söylendi ve serinlemek için kaynak
suya girildi.
Herkes Đçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi Davut Güleç, sadece sporla yetinmediklerini,
kaplanlar korosu, arama-kurtarma ekibi, yeşillendirme ve rehberlik çalışmaları ile kültürel, sanatsal,
sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini belirterek, herkesi spor ve yeşillendirme çalışmalarına
katılmaya çağırdı.
Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı ise, çalışmalarına spor yaptıkları hemen
her bölgede ağırlık verdiklerine dikkat çekerken Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'de, tarihe,
doğaya, çevreye, Bünyan'a Kayseri'ye ve Türkiye'ye sahip çıkan, tanıtımına, turizmine katkıda
bulunan herkese teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9674
Erişim Tarihi:16.05.2011

Artiz Mektebi
Talas Belediyesi tiyatro topluluğunun hazırlayıp sunduğu 'Artiz Mektebi' isimli 2 perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.
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Talas Belediyesi tiyatro topluluğunun hazırlayıp sunduğu 'Artiz Mektebi' isimli 2 perdelik tiyatro oyunu
sahnelendi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde Talas Belediyesi tiyatro topluluğunun sahnelediği 3
günlük oyunun ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
32 tiyatro oyuncusunun sahneye koyduğu Artiz Mektebi isimli komedi oyunu izleyenleri güldürmeye
yetti. 2 saat süren oyun “Artiz Mektebi” adlı okulda öğretmen, öğrenci ve veliler arasında geçen
diyaloglara yer veriliyor.
Tiyatro oyunu izlemeye gelen, öğrenciler ve ailelerin yanı sıra küçük çocuklar da şimdiden kültürel
etkinliklere katılarak sanatsal faaliyetlerde yer aldı. 2 perdelik komedi türündeki oyun renkli
sahneleriyle büyük beğeni topladı. Özellikle hademe rolündeki “Taylan” tiplemesi sergilediği
performans ve görüntüsüyle tiyatro severleri oldukça şaşırttı.
Oyunun sonunda AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya yönetmen Mehmet Şafak’a
hazırlanan teşekkür plaketini verdi. Öksüzkaya oyunu çok beğendiğini belirterek başta Başkan Rifat
Yıldırım olmak üzere tüm oyunculara teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, oyuncuları tebrik ederek teşekkür etti. Başkan Rifat Yıldırım
oyunculara tek tek plaket verirken oyunu izlemeye gelen vatandaşlara da teşekkür etti. Başkan
Yıldırım, "bu sanatsal faaliyetimizle bizlere mutlu bir gece yaşatan gençlerimizi tebrik ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9675
Erişim Tarihi:16.05.2011

Belediyeden dolandırıcı uyarısı !
Belediyenin adını kullanarak yardım toplayan kişi ve kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye adına yardım topladıklarını
söyleyerek dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.
Yapılan yazılı açıklamada, belediyenin adını kullanarak yardım toplayan kişi ve kişilere karşı
vatandaşların dikkatli olmasını istenerek, "Büyükşehir Belediyesi adına yardım topladıklarını belirterek
çeşitli kuruluşlara, fabrikalara ve işyerlerine telefon açan veya ziyarette bulunan şahısların, 'engellilere
yönelik olarak belediye ile birlikte program düzenlediklerini' ifade ederek bilet satışı veya nakti yardım
talebinde bulundukları yönünde duyumlar alınmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir
organizasyonu yoktur. Kendilerinden yardım talebinde bulunulan vatandaşlarımızı, dikkatli olmaları
hususunda uyarıyor ve böyle bir durumla karşılaşıldığında olayı polise intikal ettirmelerini istiyoruz"
ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9676
Erişim Tarihi:16.05.2011

Final biletleri tükendi
Beşiktaş ile Đstanbul B.B. arasında Kayseri'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının
biletleri tükendi.
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Beşiktaş ile Đstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında Kayseri'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası
final maçının biletleri tükendi.
49. Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktığı gün bitti. Ticketturk gişesinde satışı
başlayan biletler için sabahın erken saatlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Bu arada kendisine sıra
gelmeden biletin bittiğini öğrenen bazı futbolseverler hayal kırıklığına uğradı.
Final maçı, 11 Mayıs Çarşamba günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat
20.00'de başlayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9677
Erişim Tarihi:16.05.2011

Karizma Show nefes kesti
Kayseri Park alışveriş ve yaşam merkezinde hayranlarıyla bir araya gelen Karizma Show nefes kesti.
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Kayseri Park alışveriş ve yaşam merkezinde hayranlarıyla bir araya gelen Karizma Show nefes kesti.
Karizma Show grubunun Kayseri Park alışveriş ve yaşam merkezinde yaptığı gösteri izleyenleri
hayranlar içinde bıraktı. Basketbol topuyla birbirinden değişik hareketler yapan Karizma Show alkış
yağmuruna tutuldu. Kayseri Park'a kurdukları iki trambolinle zıplayarak basket potasına uçan Karizma
Show birbirinden tehlikeli hareketlerde bulundular.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9678
Erişim Tarihi:16.05.2011

Đntihar girişimi ailesini perişan etti
35 yaşındaki M.Y.'nin girdiği bunalım sonrasında kollarını kestiği ileri sürüldü.
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Kayseri'de bir kişinin intihar girişimi ailesini perişan etti.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tavlusun Caddesi'nde bir apartmanda meydana gelen
olayda 35 yaşındaki M.Y.'nin girdiği bunalım sonrasında kollarını kestiği ileri sürüldü. Odasında uzun
süre kalmasından şüphelenen yakınları, kapıyı kırarak içeri girdi. Đntihara teşebbüs eden M.Y.'yi
otomobil ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getiren yakınları, girişte sinir krizleri
geçirdi.
Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, M.Y.'nin dün maddi hasarlı trafik kazası
geçirdiği ve bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9679
Erişim Tarihi:16.05.2011

Sonuç belli, heyecan yok !
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut seçimi maça benzeterek, "Maçın sonucu şimdiden belli. O nedenle seçim
heyecanı yok" dedi
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 12 Haziran seçimlerinde heyecanın olmamasının eleştirilmesini
maça benzeterek, "Maçın sonucu şimdiden belli, ondan heyecan yok" değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya,
adaylardan Kayseri'nin tek bayan adayı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Op. Dr. Đsmail Tamer ve
Mehmet Adıgüzel, Bünyan'a çıkarma yaparak ilçe, belde ve köylerini gezdi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Cafer Tatlıbal'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde adaylar, ilk olarak
Bünyan Đlçe Teşkilatı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Mehmet Adıgüzel, muhalefetin "Sadece duble yol yaptılar" eleştirisine, "Bu yolları
Allah'tan kendileri de gittikleri için görüyorlar. Yoksa bu hizmeti de inkar edecekler. Gözlerine takmışlar
gözlükleri, halkın çıplak gözle gördüğünü, bunlar gözlüklerle göremiyorlar" şeklinde cevap verdi.

Op. Dr. Đsmail Tamer, Sağlık Bakanlığı'nın devrim niteliğindeki yaptığı hizmetleri anlatırken, milletvekili
adayı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ise, milletvekilliğinin efendilik makamı değil, hizmet makamı
olduğunu belirterek, "Đşte biz bu hizmet makamına talibiz" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti iktidara gelene kadar Bünyan'a hiç bir hükümetin
hizmet vermediğini belirterek, şunları söyledi:
"Bünyan'da TOKĐ'yi iktidarımız yaptı. AK Parti Đktidarından önce burada TOKĐ diye bir şey yoktu. Şu
anda Bünyan'a 200 trilyonluk yatırım yapıyoruz. Đlçede okuyan çocuklarımız işsiz kalmayacak. AK
Parti iktidara gelene kadar Bünyan'a dönüp bakan yoktu. Đşte size iş, işte size aş. Eskiden bir halı
fabrikası vardı gençler orada çalışırdı ama şimdi 200 trilyonluk yeni bir Bünyan kuruluyor." Karayel'in
konuşmasından sonra salon, "Bünyan seninle gurur duyuyor" diye slogan attı.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise, 12 Haziran seçimlerinde heyecan olmadığını kaydederek şöyle
konuştu: "Gerçekten de bakıyoruz seçimlerde heyecan yok. Niye? Şimdi düşünün ki Avrupa'nın en
güzel ve en büyük statlarından birisi Kadir Has'ta maç başlamış, hakem düdüğü çalmış, ama seyirci
sessiz. Seçim süreci başlamış ama maçın sonucu belli de onun için heyecan yok. Bir tarafta yüzde en
az 50 ile üçüncü dönem iktidara gelecek AK parti var, diğer tarafta ondan fazla parti var. Bunun ilk
nedeni iktidarın başarısı, ikinci ise muhalefetin başarısızlığı. AK Parti'nin, partimizin kimsesizlerin
kimsesi olması nedeniyle maçın sonucu şimdiden belli, yüzde 50'den fazla alacağız. Ama bize düşen
bu seçimlerde de çalışmak."
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise, seçimi maça benzeterek, "Maçın sonucu şimdiden belli. O
nedenle seçim heyecanı yok" dedi.
Kayseri'nin tek bayan adayı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ile Mehmet Adıgüzel, Bünyan Kaymakamı
Hakan Kılınçkaya'yı makamında ziyaret etti. Adaylar ayrıca, Bünyan Ziraat Odası, Anadolu Sakatlar
Derneği Bünyan Şubesi, Bünyan Emniyet Müdürlüğü, Bünyan Devlet Hastanesi ile Güllüce Beldesi'ni
ve birçok sivil toplum kuruluşunu ziyaret ederken Koyunabdal seçim irtibat bürosunu açtı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9680
Erişim Tarihi:16.05.2011

Ozan Arif coşturdu !
Türkçüler Bayramı, Kayseri'de Ozan Arif'in katılımı ile büyük bir coşku içerisinde kutlandı.
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3 Mayıs Türkçüler Bayramı, Kayseri’de ülkücü camianın ünlü sanatçılarından Ozan Arif’in katılımı ile
büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.
Đl Özel Đdare Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, Türk
Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, MHP’nin eski yöneticileri ve çok sayıda ülkücü
katıldı.
Düzenlenen programda gazeteci-yazar Yavuz Selim Demirağ ile araştırmacı-yazar Arslan Bulut, “3
Mayıs Türkçülük Bayramı” konulu konferans verdi.
3 Mayıs Türkçüler Bayramı Tertip Komitesi adına bir konuşma yapan Necip Dinçer ise, milli birliğin
tehdit altında olduğu bir günde 3 Mayıs Türkçüler Bayramı’nın öneminin bir kat daha arttığına işaret
ederek, “Etrafı ateş çemberi ile çevrilmiş, ihanetlerin ayyuka çıktığı güzel vatanımızın ve milli
birliğimizin tehdit altında olduğu bir günde 3 Mayıs Türkçüler Bayramı’nı birlikte kutluyoruz. Bugün her
zamankinden fazla birliğe, beraberliğe ve Türk kimliğine sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Etnik

kökenimiz ne olursa olsun, büyük önder Atatürk’ün buyurduğu gibi ‘Bu ülkede yaşayanlar Türk olarak
anılır ve bu büyük milletin adı Türk milletidir’ işte bu ilke Türk milletini büyük, Türk devletini güçlü
kılacaktır. Bayramınız kutlu olsun” dedi.
Tertip komitesi Başkanı Necip Dinçer’in konuşmasının ardından, 3 Mayıs Türkçüler Bayramı’nın tarihi
ve gelişmeleri konusunda bilgiler veren Yavuz Selim Demirağ, 1940’larda edebiyat, tarih, sosyal ve
kültürel muhtevalı derslerin içeriği millilikten uzaklaştırılarak değiştirildiğine işaret etti.
Arslan Bulut ise, Türkiye’nin yakın tarihinden örnekler vererek, ortaya koyulan açılım projesini
değerlendirdi. Bulut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Açılım politikaları son günlerin projesi değildir. Bu süreç, 100 yıl öncesine Sevr’e kadar götürülebilir.
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında değerlendirilen bir projedir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, ülkücü camianın yakından tanıdığı Ozan Arif kendine has üslubu ile
seslendirdiği manzumeler ile salonu dolduran ülkücüleri coşturdu. Ozan Arif, MHP’nin Kayseri’den
birinci sıra milletvekili adayı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’na rahmetli Alparslan Türkeş’in ata yurdunun
bağrına basacağını belirterek, “Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’na destek verin” çağrısı yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9681
Erişim Tarihi:16.05.2011

Bize 4 milyon işsiz bıraktılar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de
işçilerle bir araya geldi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri'de işçilerle bir araya geldi. Bakan Dinçer, yaptığı konuşmada, eski hükümetlerin kendilerine 4
milyon işsiz yükü bıraktığını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Erciyes Üniversitesi'nde kurulan Kayseri Đstihdam Merkezi'nin (KĐM) açılışına katıldı. Bakan Ömer
Dinçer, hükümet olarak birçok yenilik yaptıklarını belirterek, "Yeni çıkardığımız Torba Yasa
kapsamında da birçok yenilikler yaptık. Şu anda çıkardığımız yasa ile meslek liselerinden mezun olan
gençlerimize kendi bölümlerini tercih ettiği zaman büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Ayrıca meslek
okullarından mezun
olanların kendi mesleklerini seçtiklerinde ve staja başladıklarında SGK primlerini iki yıl süreyle biz
ödeyeceğiz. Bu hem gençlerimizin iş bulmasını kolaylaştıracak hem de işvereni büyük ölçüde
rahatlatacak" dedi.
Kayseri Đstihdam Merkezi'ni hizmete açtıktan sonra Orta Anadolu Fabrikası'nda işçilerle bir araya
gelen Bakan Dinçer ve Bakan Taner Yıldız'a büyük ilgi gösterildi.
Đşçilere seslenen Bakan Taner Yıldız, hükümetin de Orta Anadolu Fabrikası gibi büyük bir atılım
gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkenin bu atılımlarının ve büyümesinin sürmesi için istikrara ihtiyacı var"
diye konuştu.
AK Parti hükümetinin uğraştığı en büyük sorunlardan birinin işsizlik olduğunu söyleyen Bakan Dinçer
ise, işsizliği çözmek için büyük uğraşlar verdiklerini belirterek, "Biz sadece işsizliği çözmeye
uğraşmıyoruz. Şu anda ülkemizde çalışma yaşına gelmiş birçok gencimiz var. Bunların da sorunlarını
çözmek için uğraş veriyoruz. Yani biz yapısal sorunların çözülmesi için de gayret sarf ediyoruz. Şu
anda bize eski hükümetlerin bırakmış olduğu 4 milyon işsiz yükü de var. Bu işsizliği çözebilmek için
her yıl

birçok insanımızı eğitmeye ve meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 400 bin
kişiyi eğiterek meslek sahibi yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9682
Erişim Tarihi:16.05.2011

DP'den Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
Kayseri'de Demokrat Parti milletvekili adayları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
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Kayseri'de Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Yapılan ziyarette Demokrat parti temsilcileri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya ülkenin
sorunları hakkında konuşarak iktidara gelmeleri durumunda yapacakları icraatları anlattılar.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise "2008 yılından önce gazeteciler 20 yıl çalıştıklarında
emekli oluyorlardı. Yıpranma payları vardı. Ama 2008 yılında getirilen 212 sayılı kanunla bu hak
gazetecilerin ellerinden alındı. Yeni kurulacak hükümetle gazetecilerin hakkı geri verilsin istiyoruz"
dedi.
Hazine yardımından da söz eden Altınkaya, “Şu anda parlementoda olan siyasi partiler hazine
yardımından faydalanıyor. O bakımdan hazine yardımı almayan siyasi partilerin işi gerçekten çok zor.
Bu nedenle basının hazine yardımı almayan siyasi partilere daha çok destek vermesi gerekir” diye
konuştu.
Basın özgürlüğü konusunda da konuşan Altınkaya, “Türkiye basın özgürlüğü konusunda 196 ülke
arasından 106. sırada basınımız özgür değil. Ülkemizin ilk 10'girmesini isterdik” dedi.
DP 2.sıra milletvekili adayı Vahit Belde de, basının halkı yönlendirdiğini söyleyerek “Gazeteciler bir
şekilde yönlendiriliyor. Meclis dışında olanların siyaset yapması çok zor. Hazine yardımından
faydalanmıyorlar. Ayrıca Kayseri'de bulunan bütün televizyon kanalları ve gazeteleri bizlere kapılarını
açtılar onlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9683
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri Belediyesini hatırlattılar
CHP eski genel başkanı Deniz Baykal ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural Đzmir belediyesine baskını
değerlendirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Đzmir
Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen polis baskınıyla ilgili; "Zamanlaması uygun olmadı" açıklaması
yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı eleştirdi.
Baykal, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 'yolsuzluğun' somut delilleri olmasına rağmen hiçbir
iddianame ya da soruşturmanın gündemde olmadığını savundu. Baykal, konuşmasına şöyle devam
etti: "Yazmış, defter orada. Defterde görülüyor. 'Şu yolsuzluğa bakın' diye kıyameti koparıyor bizim
yöneticiler, milletvekili arkadaşımız, Genel Başkan. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki birden bire 'Ben
kefilim, bir şey yok'. Sınav sonuçlarından sonra tatmin olmuştu ya. Arkasından Başbakan, 'Hiçbir şey
yok. Pırıl pırıl benim de güvendiğim insanlardır' dedi. Şimdi onlar böyle söylüyor, adalet işliyor mu? O
defter incelendi mi?" Buna karşın Đzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'bazı usulsüzlük yapılmış diyen' bir
Sayıştay raporunun gazetede yayınlanmasının ardından savcılık bunu suç duyurusu kabul etti. Demek
öyle usulsüzlükler yapılmış Đzmir Belediyesi'nde derhal el koymalıyım demiş. Dalmış hemen
belediyelerin içine 40 kişiyi tutuklamış. Ne oluyoruz kardeşim ya? Đzmir orada duruyor. Türkiye'nin yüz
akı bir belediyecilik orada. Varsa bir usulsüzlük incele, bundan kaçan mı var?"
- MHP'LĐ VURAL BÜYÜKŞEHĐR OPERASYONUNU DEĞERLENDĐRDĐ
Partisinin Đzmir Đl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Grup Başkanvekili
Oktay Vural, Đzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerine mali polis tarafından düzenlenen
operasyonu değerlendirerek hükümete yüklendi. Siyasi iktidarın baskı uygulayarak muhalefeti
susturmak amacıyla operasyonlar gerçekleştirdiğini öne süren Vural, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne
yapılan operasyon kapsamında soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, Elazığ, Samsun ve Kayseri
şehirlerini de bu kapsamda örnek gösterdi. Hükümetin operasyonları bir araç olarak kullandığını
açıklayan Vural; "Đzmirliler, bu milletin hakkına ve hukukuna uzanan ne tür bir yolsuzluk varsa bunun
hesabının sorulmasını isteyecek bir siyasi duruşa sahiptir. Yolsuzluklara boğazına kadar batmış bir
hükümetin yolsuzluklarla ilgili kararlı bir duruşu olmadığını bilmelidir" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9684
Erişim Tarihi:16.05.2011

Bahçeli'nin 'Püskevit'i rekor kırıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meydanlarda büskivi 'püskevit' deyince sanal aleme konu oldu.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Yozgat'taki seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmada hükümetin
ekonomi projesini sert sözlerle eleştirdi. Eleştirilerini, reklamlardaki bisküvili ve çikolatalı görüntülerle
sıralayan Bahçeli'nin üslubu internette tık rekoru kırdı. Sebebi de Bahçeli'nin, 'bisküvi' yerine 'püskevit'
demesi.
"BANA NĐYE PÜSKEVĐT ALMIYORSUNUZ"
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9685
Erişim Tarihi:16.05.2011

Enflasyon büyürse ekonomi büyümüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri
Sanayi Odası üyeleri ile bir araya geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Sanayi Odası üyeleri ile bir araya geldi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Mustafa Boydak,
"Başbakan'ın konvoyuna yapılan saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet ve yaralı olanlara acil
şifalar diliyoruz" dedi. KAYSO Başkanı Boydak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'nin
bence en önemli bakanlığı. Çalışma hayatının tüm yükünü çekiyor. Bakanlık ve iş dünyasının güzel bir
uyumu var ve bunun devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Đş arayanlara çağrıda
bulunduklarını söyleyen
Boydak, "Đş garantili kurslarda Kayseri'de başarılıyız. Kayseri'de elimizden geldiğince farkındalık
gerçekleştiriyoruz ama bu yeterli olmuyor. Mesele işsizlik olunca bir çok platformda konuşuluyor ama
biz yapılan çalışmalara büyük oranda destek veriyoruz. Đstihdama katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz"
diye konuştu. Kayseri'de yeşil kart sahibi olan 80 bin kişinin olduğunu söyleyen Boydak, bu rakamın
makul olduğunu ifade ederek, "Fakirliği kalem olmaktan çıkaracağız" dedi. Đstikrarlı bir büyüme
istediklerini
bildiren Boydak, "Kayseri olarak Türkiye 5 büyürse biz 7 büyüyoruz. Bunu yine gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Bu güce sahibiz" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, "Türkiye'de yıllar yılı, biz bu ülkede ekonomik
büyümenin enflasyon ile bağını konuştuk. Bize öyle öğrettiler; ekonomik büyümenin enflasyon
olmadan büyümenin olmayacağını söylediler. Enflasyon küçülürken, ekonomik büyümenin olduğunu
gördük. 2009 yılında dünyanın istihdamı azaldı. Đşsizlik de arttı. Ama bizim ekonomi küçüldü.
Türkiye'de istihdam arttı. Dolayısıyla buna rağmen işsizlik de arttı. Bu bizim bildiğimiz temel
varsayımlarının tersine oldu" dedi.
"Ana muhalefet partisi ters mantık kurdu. Ekonomik büyüme ile işsizlik arasında değil, istihdam
arasında doğru orantı vardır. Bu açıdan bakıldığında 83 bin yeni istihdam sağlandı ama 2009 yılında
işsizlik arttı" diye devam eden Bakan Dinçer, "Yeni bir ulusal istihdam stratejisi belirlemeye çalıştık.
Henüz resmi belge haline getirmedik. Bunu bakanlar kuruluna sundum. Buradaki kısa vadeli çözümleri
Torba Kanun'un içine koyduk. Türkiye'de ekonomi yüzde 1 büyürse istihdam yüzde 0.52 olarak artıyor.
Aldığımız bazı tedbirler istihdamın artacağını gösteriyor. Türkiye 2010 yılında 1 puanlık büyüme ile
148 bin kişiye istihdam sağladı" ifadelerini kullandı.
Đstihdam ile ilgili önemli teşvikler ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Dinçer, kadınlar, özürlüler ve
gençler konusunda yapılan düzenlemeleri anlattı. Bugün SGK Đş Güvenlik payında 5 puanlık indirim
yanında diğer teşvikleri de işletmelerin kullanabileceğini duyuran Bakan Dinçer, şu şekilde konuştu:
"Bu teşvikler olmasa bile 5 puanlık indirimden sonra OECD ülkelerin düzeyine yaklaştık. Bu Torba
Kanun'da bir çok teşvikler yer alıyor. Biz mesleki eğitimleri destekleyen teşvikler de ortaya koyacağız.
28 Şubat'ta tüm meslek liselerinin önü kesildi ve ara eleman aranan eleman haline geldi. Gençler
sokaklarda işsiz geziyorken, sorunlarımızla boğuştuk. Bu sebeple meslek liselerini dolaylı yollardan
teşvik etmek için kendi mezun oldukları yerde istihdam edilme şartı ile SGK primlerini de biz
ödeyeceğiz.
Đşletmeleri düşündüğümüz, istihdamı düşündüğümüz kadar işletmeleri korumayı da çok düşünüyoruz.
Küçük işletmeler, az ama kaliteli ürün üretirlerse hayatta kalma şansları daha fazla olacaktır. Ana
muhalefet partisinin dile getirdiği aile sigortası, ülkede herkesin dikkatini çekti. Çünkü birsi bu insanlara
para vermeyi vaat etti. 2002 yılında terk ettiğimiz siyaseti yeniden karşımızda gördük. Biz Türkiye'de

iki farklı zihniyeti temsil ediyoruz. Bizim temsil ettiğimiz, siyasi partilerin gelenekleridir.
Muhalefetin dile getirdiği sosyal pardım projesidir. 'Ben daha fazla para vereceğim' diyerek dikkat
çektiği bir programdır. Yoksullukla mücadelenin birinci ayağı ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bir
ülkede ekonomik büyüme yoksa yoksullukla mücadele edemez. Ekonomik büyümenin Türkiye'de
yoksullukla mücadele en önemli ayaklardan biridir. 2003 yılından buyana yüzde 5 ekonomik büyüme
sağladık. Bu büyümenin artı kaynaklarını dağıtırken, yoksulları da göz önüne aldık. Emekli
maaşlarındaki adaletsizliği de en düşük
maaş alanların maaşını artırarak düzeltmeye çalıştık. Dengeli vadeli bir intibak uygulamaya başladık.
Bu giderek kendini gösteriyor."
"Asgari ücrette her zaman artış sağladık" diye devam eden Dinçer, "Enflasyon fakir ve zengin ayırt
etmeksizin herkesin gücünü etkiliyordu. Biz enflasyonu durdurarak yoksulların alım gücünü artırmış
olduk. 2002 yılında yüz haneden 22'si yoksuldu. Şimdi 100 haneden 14'e düştü. Muhalefetin dediği
yoksul artışı, aslında yüzde 13'e inen yoksulluğun ekonomik kriz nedeniyle yüzde 14'e çıkmasıdır.
Eğitim olmadan yoksullukla mücadele olmaz. Đnsanların yoksulluktan kurtulmasını istiyorsak aile
fertlerinin okuması lazım. Zenginler yardım yapacaksa, ailenin çocuklarına iş vererek yada okullara
göndererek daha fazla yardım yapmış olacaklardır. Yoksullukla mücadele edeceksek istihdam şart.
Son 1 yıldır bazı illerde yoksulların çocuklarının istihdam edilmesine öncelik veriyorduk. Son 2 aydır
yönetmelikleri değiştirdik. Yoksul hanelerin çocuklarına öncelik verilecek. Türkiye'nin 2006 yılından
beri yoksulları bilinmiyordu. 2006 yılından sonra bir envanter çıkardık ve yoksullara ulaştık.
Hangilerinin net bir şekilde yoksul olduklarını öğrendik. Önümüzdeki yıllarda da insanların mal varlığı,
geliri ve giderini ölçerek yardıma ihtiyacı olup olmadığını tespit edeceğiz ve ona göre yardım
yapacağız. Sosyal danışmanlar olacak ve aileleri yönlendirecek. Bu yönetim modeli ile bir bütünlük
biçimde başkalarrnemli teşvikler ortaya koyduklarının söz söyleyemeyeceği, proje üretemeyeceği bir
ortam oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9686
Erişim Tarihi:16.05.2011

AKP siyaset akemisinde tören
Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de
katıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, AK
Parti Đl Teşkilatı tarafından 7.'si düzenlenen Siyaset Akademisi'nin sertifika törenine katıldı. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, "Ahlak ve zihniyet olarak diğerlerinden farklıyız. Biz kendi
çıkarlarımız, kendi amaçlarımız için hizmet yapmıyoruz" dedi.
Melikgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde düzenlenen sertifika törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ve AK Parti Siyaset Akademisi
mezunları katıldı. AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Siyaset Akademisinin 7. mezunlarını
verdiklerini belirterek, "AK Partinin bilime ve eğitime ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bine
yakın mezun vererek Kayseri'deki siyasi dinamizmin yeniden aydınlanmasına yardımcı olmuştur" diye
konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti'yle siyaset işleyişine yeni bir disiplin geldiğini
belirterek, "Şimdi ne kadar verimli konuşursak ne kadar boş konuşmazsak o konuya doğru olarak

gideriz. Boş cümlelerle sıradan şeylerle bir şeylerin olmayacağını diğer siyasi partilerde anladı. Biz
dürüst, şeffaf yerine getiremeyeceğimizi vaatleri söylemeyen partiyiz" dedi.
Bazı siyasi partilerin seçim beyannamesini açıkladığını anımsatan Bakan Yıldız, "Bazı siyasi partiler
Ankara - Konya arasına hızlı tren yapma vaadinde bulundular. Halbuki biz Ankara - Konya arası hızlı
treni yaptık. Önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağız. Bu vaadi verenler karşısındakini saf diye mi,
yoksa bunu bilmeden mi söyledi bilmiyoruz. Bunun açıklanması gerekir" ifadelerini kullandı.
Önceki seçim dönemlerini anımsatan Bakan Yıldız, "Önceden bazı siyasi partiler, 'karşıdaki ne
veriyorsa ben 5 katını veririm'. Anahtarlar dağıtanlar oldu. 3 Kasım seçimlerinde döner dağıtanlar oldu.
Ama vatandaşlarımız bunlara bakmadı. Vatandaşlarımız işe, güce bakıyor. Biz iş yapmazsak bize oy
verilmesi doğru değil" diye konuştu.
Sosyal ve Yardımlaşma Bakanı Ömer Dinçer ise, "Adalet, herkese eşit davranmak ve aynı kuralları
uygulamaktır. Biz de vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden herkese adaletli
davranıyoruz. Hiçbir zaman ayrım gözetmedik. Acaba bu belediye bizden mi demedik. Muhalefetin
bizim kadrolaştığımızı söylüyor. Böyle bir şey olmadı. Zaten ellerinde bununla ilgili bir belge de yok"
dedi.
Vatandaşın hak ve özgürlüklerinin her şeyden daha önemli olduğunu belirten Dinçer, "Vatandaşa
hizmet etmeyi ve onlara odaklı hizmete hep önem verdik. Biz vatandaş için siyaset yapıyoruz. Biz
bugüne kadar çalışmalarımızı anlattık. Çalışmalarımızın dışında, ayırt edici özelliğimiz ahlak ve felsefe
yönüne sahibiz. Ahlak ve zihniyet olarak diğerlerinden farklıyız. Biz kendi çıkarlarımız, kendi
amaçlarımız için hizmet yapmıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından siyaset akademisine katılanlara sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9687
Erişim Tarihi:16.05.2011

Đşte Kayseri'nin yeni müftüsü
Uzun zamandır vekaleten yönetilen Kayseri Đl Müftülüğü'ne Amasya Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil atandı.
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Uzun zamandır vekaleten yönetilen Kayseri Đl Müftülüğü'ne Amasya Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil atandı.
Göreve atanmasıyla birlikte Kayseri'ye gelen Ali Maraşlıgil, müftü yardımcıları ile ilk toplantıyı
gerçekleştirdi. Müftü Maraşlıgil, “Makamlar gelip geçicidir ama dostluklar, samimiyetler hiç bir zaman
unutulmaz” dedi.
1950 Kahramanmaraş doğumlu olan Maraşlıgil, dedelerinin Kayseri'den geldiğini ve Kayseri ile hiç bir
zaman bağlarının kopmadığını belirterek, “Bu görev bize tevdi edildiyse hepimize layıkıyla görevimizi
ifa etmek düşer. Amir memur oluruz ama nihayetinde hepimiz kardeşiz. Dinimiz birlik beraberlik, sevgi
saygı dinidir" diye konuştu.
2008 yılı Nisan ayında Diyanet Đşleri Başkanlığı Din Đşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına atanan
Maraşlıgil, bu görevini yürüttüğü sırada, Amasya Đl Müftülüğüne atanarak Aralık 2009 tarihinde
buradaki görevine başladı. Maraşlıgil, 4 Mayıs 2011 tarihinde Kayseri Đl Müftülüğüne atandı. Maraşlıgil,
Arapça, Fransızca ve Almanca biliyor ve 4 çocuk babası.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9688
Erişim Tarihi:16.05.2011

Hedef 3 puan !
Bursaspor'u yenerek 8 haftalık 3 puan özlemine son veren Kayserispor, aynı şekilde Eskişehirspor maçından
puanlarla dönmek istiyor.
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Bursaspor'u yenerek 8 haftalık 3 puan özlemine son veren Kayserispor, aynı şekilde Eskişehirspor
maçından puanlarla dönmek istiyor.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının son hazırlığını bugün yaptı.
Bursaspor galibiyetinin ardından morallerin düzeldiği Sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor maçından
puanlarla dönmek istiyor. 32 haftanın açılış maçı olacak Eskişehirspor karşılaşması için Sarıkırmızılılar, bugün öğle saatlerinde Eskişehir'e hareket etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9689
Erişim Tarihi:16.05.2011

Đncesu'da intihar
Đncesu'da ikamet eden H.K. (44), girdiği bunalım nedeniyle kendini tavana bağladığı iple astı.
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde bunalıma giren şahıs kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Đncesu'da ikamet eden H.K. (44), girdiği bunalım nedeniyle kendini tavana
bağladığı iple astı. Kendisinden haber alamayan yakınları, eve girince şahsın tavana asılı cansız
bedeniyle karşılaştı. H.K.'nin cesedi Đncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9690
Erişim Tarihi:16.05.2011

Đşçileri ağlatan karar
Atlas Halı Fabrikası mağdurları fabrikanın satış ihalesini izlemek için geldikleri adliye binasına giremedi
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Kayseri'de Atlas Halı Fabrikası mağdurları fabrikanın satış ihalesini izlemek için geldikleri adliye
binasına giremedi. Fabrikanın yüzde 40'ı Đş Bankası'na satıldı. Satış kararının açıklanması bir çok
işçinin gözyaşı dökmesine neden oldu.
Adliyede fabrika satış ihalesini izlemek isteyen mağdur işçiler bina içerisine alınmadı. Bu duruma isyan
eden mağdur işçiler adliyenin kapısında ihale satışının sonucunu bekledi. Adliye binası önünde çevik
kuvvet ekipleri tarafından olumsuz bir durum yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.
Adliyenin dışından bağıran işçiler haklarını alamadıkları için isyan ederek emeklerinin karşılığını istedi.
Đhale sonrasında işçilerin yanına gelen Avukat Seyfettin Diyner, ihale satışının sonuçlandığını
belirterek “Fabrika, arsa ve fabrika içerisinde bulunan eşyaların satışı sonuçlanmıştır. Bunun
neticesinde fabrikanın yüzde 40'ı yani 26 milyon 960 bin lirası Đş Bankasına satılmıştır. Yalnız biz bu
duruma itiraz edeceğiz. Bir hafta içerisinde itiraz dilekçemizi vereceğiz” dedi.
Fabrikanın satışına isyan eden işçiler fabrika sahibi Mustafa Çetinkaya'nın gelerek durumu kendilerine
izah etmesini istedi. Bir çok işçi satış kararının açıklanması sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Adliye kapısının her iki çıkışını da tutan işçiler Çetinkaya'nın gitmesini önlemek istedi. Đşçilerin yanına
gelen polisler Mustafa Çetinkaya'nın adliyeden ayrıldığını söyledi. Bu duruma sinirlenen işçiler adliye
binasının önünden sessizce ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9691
Erişim Tarihi:16.05.2011

Muhteşem Yüzyıla Tepki
Show Tv de, her Çarşamba izlediğimiz Muhteşem Yüzyıl dizisinin dünkü bölümündeki bir sahnesinde yer alan
Siyonist amblemi, Köşe yazarımız Araştırmacı-Gazeteci Nurhayat KÜÇÜK(VOLKAN) 'ın''Muhteşem'' tespitini
sitemiz aracılığıyla ziyaretçilerimizin yorumuna sunuyoruz.
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Show Tv de, her Çarşamba izlediğimiz Muhteşem Yüzyıl dizisinin dünkü bölümündeki bir sahnesinde
yer alan Siyonist amblemi, Köşe yazarımız Araştırmacı-Gazeteci Nurhayat KÜÇÜK (VOLKAN)’ın
‘’Muhteşem’’ tespitini sitemiz aracılığıyla ziyaretçilerimiz yorumuna sunuyoruz.
Nurhayat KÜÇÜK (VOLKAN) sitemize yapmış olduğu açıklamada ''Dizi yapımcılarına TBBMM ve
RTÜK Kurumuna tepki vermek için gün boyu ulaşmaya çalıştığını ancak tüm çabalarıma rağmen ilgili
yetkililere ulaşamadım, ulaştığım yerlerden ise tatmin edici bir cevap alamadım'' Dedi.
Türk Halkının bu diziye yeterince tepkisini gösterememiş olmasına da bir anlam veremediğini söyleyen
KÜÇÜK,Tüm Türk Halkından bu dizinin yayından kaldırılması için tepki desteği beklediğinide ekledi.
Đşte o sahnenin linki.Özellikle 4.50 sn den sonrasına dikkat!!!!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cn83jYp-gYU
HABER/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9692
Erişim Tarihi:16.05.2011

Duygularınızı Şehit Annelerine iletiyoruz
Ziyaretçilerimizin, şehit anneleri için iki kelimede olsa mutlaka söyleyecekleri duygu ve düşünceleri vardır.
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Her yıl, Mayıs ayının II.haftasında kutlanılan Anneler Günü bu yılda çeşitli etkinliklerle önümüzdeki
Pazar kutlanılacaktır. Bu özel günde Şehit Anneleri için, sitemiz Pazartesi gününe kadar
ziyaretçilerinin duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir bölüm oluşturuldu. Sitedeki özel bölüme
yazılan Duygu ve düşünceler, Pazartesi günü Kayseri Gaziler ve Aileleri Derneğine teslim edilecektir.
Ziyaretçilerimizin, şehit anneleri için mutlaka iki kelimede olsa söyleyecekleri duygu ve düşünceleri
vardır.
Bu vesile ile Vatanın varlığının yegane temeli olan aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor,başta şehit
anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler günü kutluyoruz.
Duygu ve Düşüncelerinizi yazmak için;
http://www.kayseri.net.tr/anne/z.asp
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9694
Erişim Tarihi:16.05.2011

Furkan Özçal'ın kaval kemiği kırıldı
Kayserispor'da genç oyuncu Furkan Özçal'ın kaval kemiği kırıldı. Geç oyuncu sezonu kapattı.
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor ile oynayacağı maçın son çalışmasını yapan
Kayserispor'da genç oyuncu Furkan Özçal'ın kaval kemiği kırıldı. Geç oyuncu sezonu kapattı.
Kayserisporlu Furkan Özçal, antrenmanda yapıla çift kale maçta ayağını kale direğine çarptı. Kaval
kemiğinin kırıldığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Konuyla ilgili Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet
sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor maçı için bugün yapılan son antrenmanda profesyonel
futbolcumuz Furkan Özçal'ın sol ayak kaval kemiği kırılmıştır, kamuoyuna üzüntüyle bildiririz.
Futbolcumuza acil şifalar diler, en yakın zamanda sahalara geri dönmesini temenni ederiz" denildi.
Açıklamada ayrıca, sakatlanma sonrasında Furkan'ın biran önce iyileşmesi için tüm taraftarlardan dua
bekledikleri ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9695
Erişim Tarihi:16.05.2011

Emrah'tan taraftara çağrı !
Kayseri Erciyesspor&#8217;un golcü futbolcusu Emrah Bozkurt, Denizlispor maçında destek istedi.
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Kayseri Erciyesspor’un golcü futbolcusu Emrah Bozkurt, Karşıyaka karşısında aldıkları mağlubiyeti
Denizlispor maçında telafi edeceklerini söyledi.Mavi- siyahlı takımın Đzmir deplasmanında hesapta
olmayan bir yenilgi aldığını belirten yıldız futbolcu Emrah Bozkurt, "Telafisi olmayan bir dönemde
küçük çaplı bir kaza yaptık. Đlk iki iddiamız olmasa da play-off şansımız hala var. Kalan iki maçımızı da
kazanarak önce play-off vizesini alacağız ardından yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Denizli'de Denizlispor maçında oynayacakları karşılaşmadan mutlak galibiyet hedeflediklerinin altını
çizen Emrah Bozkurt taraftara da seslenerek, "Onları böylesine bir dönemde üzdüğümüz için bizde
çok üzgünüz ancak onların yüzünü maçların bitiminde güldüreceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9696
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kale burçlarında kanlı oyun !
Kayseri'de arkadaşlarıyla kale burçlarına çıkan 17 yaşındaki genç, düşerek ağır yaralandı.
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Kayseri'de arkadaşlarıyla kale burçlarına çıkan 17 yaşındaki genç, düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, çıkılması yasak olan kale burçlarındaki gençleri gören vatandaş, durumu polise
bildirdi. Kısa sürede gelen polis, çocukların inmesini isterken çocuklardan 17 yaşındaki U.A.,
dengesini kaybederek burçlardan düştü. Ağır yaralanan U.A.'nın kanlar içerisindeki hareketsiz halini
gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin
ardından U.A. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9697
Erişim Tarihi:16.05.2011

Gesi'de deprem
Kayseri'nin Melikgazi Đçesine bağlı Gesi Bölgesinde 2,9 şiddetinde bir sarsıntı oldu.
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Kayseri'nin Melikgazi Đçesine bağlı Gesi Bölgesinde 2,9 şiddetinde bir sarsıntı oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre
saat 15:30: da , 38.6673 enlem ve 35.7452 boylam olarak kaydedilen sarsıntı yerin 6.2 Km altında
meydana geldi.
2.9 şiddetindeki çok hafif sarsıntı hissedilmezken Kayseri de uzun süredir bir sarsıntı kaydedilmiyordu.
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25
kameramanoner@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9699
Erişim Tarihi:16.05.2011

Eskişehirspor: 1 - Kayserispor: 2
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
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MAÇTAN DAKĐKALAR
2. dakikada ceza sahası içinde Serdar Özbayraktar'ın kafa vuruşunda Veysel topa dokunamadı meşin
yuvarlak auta çıktı.
16. dakikada Troisi'nin pasında topla buluşan Ömer'in ceza sahası içinde dönerek vuruşunda meşin
yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada Koray'ın ceza sahası içine ortaladığı meşin yuvarlağa kafa vuruşu yapan Ümit topu auta
attı.
28. dakikada Erkan'ın sürüklediği topla ceza sahasına girerek topu Serdar Özbayraktar'la buluşturdu,
defans tehlikeyi önledi.
40. dakika Amrabat ceza sahası içene sürüklediği meşin yuvarlağı Troisi ile buluşturdu. Troisi'nin ceza
sahası çizgisi üzerinden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
42. dakika Doğa'nın ara pasında Serdar Özbayraktar savunma arasından meşin yuvarlağı ağlarla
buluşturdu. 1-1
45. dakika Erkan'ın ceza sahası dışında vurduğu şutu kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
47. dakikada Nadareavic'in ceza sahası içene gönderdiği topa Ümit'in vuruşunda savunma topu
çizgiden çıkardı.
60. dakikada Alper'in kaptırdığı topla ceza saha içine giren Troisi'nin şutunda top kaleci Ivesa'dan geri
döndü. Topla buluşan Ömer'in boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı savunma topu uzaklaştırdı.
70. dakikada Troisi'nin ara pasında topla buluşan Ömer kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla
buluşturdu. 1-2
90. dakikada kornerden gelen topa kafa vuruşu yapan Batuhan meşin yuvarlağı direkten auta attı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Đlker Çoşkun xx, Muharrem Yılmaz xx, Serkan Akal xx
ESKĐŞEHĐRSPOR: Đvesa xx, Veysel xx, Nadaraviç xx, Volkan xx, Koray x (Nuri dk. 87 ?), Doğa xx,
Pele xx (Batuhan dk. 46 x), Alper xxx, Serdar xx, Erkan xx, Ümit x (Bülent dk. 77 x)
YEDEKLER: Atilla, Mikail
TEKNĐK DĐREKTÖR: Bülent Uygun
KAYSERĐSPOR: Gökhan xx, Hasan xx, Serdar xx, Kesimal xx, Troisi xxx, Abdullah xx, Mehmet xx,
Hamza xx, Ali xx, Ömer xxx, Önder xx, Amrabat xxx (Semih dk. 85 x)
YEDEKLER: Yusuf, Moritz, Burak, Armağan, Mehmet, Tolga
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOLLER: Serdar Özbayraktar (dk. 42) (Eskişehirspor), Ömer (dk. 16 ve 70) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Bülent (Eskişehirspor), Hasan, Troisi (Kayserispor)
MAÇIN ARDINDAN
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun,
Eskişehirspor açısından önemli bir maç olduğunu belirterek, bu maçı kaybettikleri için üzgün
olduklarını kaydetti. Takımın üzerindeki stresten dolayı mağlup olduklarını ifade eden Uygun,
"Bahaneler yerine futbol mantelitemizi ve anlayışımızı sahaya yansıtamadık. Bu yüzden çok üzgünüz.
Oyunun belirli bölümlerinde iyiydik. Kayserispor haklı bir üç puan aldı. Onları kutluyorum. Rakip
dirençli ve istekliydi. Gelecek sezon taraftarı üzmeyen ve galibiyetler kazandıracak bir takım kurmak
istiyoruz" dedi.

Eskişehirpsorlu futbolcu Alper şansız bir gece geçirdiklerini anlatarak, "Boş kaleye atamadığımız bir
gol var. Olmayınca olmuyor. Gol yedikten sonra direncimiz düştü. Pozisyonları değerlendiren takım
Kayserispor'du ve kazandılar" şeklinde konuştu.
Eskişehirspor formasını ilk kez giyen 16 yaşındaki genç futbolcu Nuri Fatih Aydın da Kayserispor
maçının kendisinin ilk profesyonel maçı olduğunu belirterek, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu
bildirdi.
Maçlarında top topladığı Eskişehirspor'da forma giymenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Aydın, "Maçı
kaybetmemize herkesten çok daha fazla üzüldüm. Ben Eskişehirspor futbolcusundan önce
Eskişehirspor taraftarıyım" diye konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze de iki takım açısından da iyi bir maç olduğunu belirterek,
iki takımından kontrollü bir futbolu tercih ettiğini söyledi. Eskişehirspor'u iyi tahlil ettiklerini ifade eden
Arveladze, "Birkaç kontratakta çabuk oyuncuları kullandık. Attığımız ilk golün ardından maçı
kazanacağımızı biliyorduk. Birkaç gol daha atabilirdik. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz.
Futbolcularımı tebrik ediyorum. Đyi bir takım olduğumu gösterdik" şeklinde konuştu.
Kayserisporlu kaleci Gökhan Değirmenci Eskişehirspor karşısında iyi mücadele edip üç puanı
aldıklarını belirterek, galip geldikleri için mutlu oldukların bildirdi.
Kayserisporlu futbolcu Serdar Kesimal da orta sahada daha iyi pas yapıp ve maçı kazandıklarını
kaydederek, gelecek haftaki Gaziantepspor maçını da kazanmak istediklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9701
Erişim Tarihi:16.05.2011

AKP adayları Đncesu'da
Sadık Yakut: Çok kötü şeyler olacak ama teröre ve onun arkasındaki güçlere

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:4
: 229
: 07 Mayıs 2011 14:15

TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, "Çok kötü şeyler olacak" diyen Demokratik Toplum Kongresi
Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a tepki göstererek, "Çok kötü şeyler olacak ama teröre ve onun
arkasındaki güçlere seçimden sonra yapılacak Anayasa değişikliğiyle olacak" dedi.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri milletvekili Ahmet Öksüzkaya, milletvekili adayları
Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Dr. Murat Cahit Cıngı, 12 Haziran'daki seçim çalışmaları kapsamında
Đncesu ilçesini ve köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Đncesu'ya yüzlerce araçlık
konvoy eşliğinde giren adaylar, burada seçim bürosu açtı.
Açılıştan sonra konuşan AK Parti Kayseri milletvekili adayı Dr. Murat Cahit Cıngı, "Bizim refahımız için
Anayasa'daki tek başına birkaç madde değişikliği yeterli olmuyor. Bu seçimlerde inşallah ülkemizin
önündeki önemli engelleri aşmaya çalışacağız. 2011 seçimleri de bu yüzden çok önemli" dedi.
AK Parti Kayseri milletvekili Ahmet Öksüzkaya, 2002 yılından önceki koalisyon hükümetinde partilerin
AK Parti'nin ülke ekonomisini düzeltmesinden sonra yeniden ülke kasasını boşaltmak istediklerini iddia
ederek, "Bunların ar damarı çatlamış" dedi. Öksüzkaya, "O gün iktidarda bulunanlar 3,5 yılda devleti
bırakıp kaçtı ama bugün tekrar iktidara talip oluyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin ekonomisi düzeldi.
Türkiye'nin itibarı yükseldi. Türkiye belli bir konuma geldi. Ülkenin kasası doldu. Kasayı boşaltmak
için iş başına gelmeye çalışıyorlar. Kaset skandallarıyla gündeme geliyorlar, partilerden biri genel
başkanını değiştiriyor ama milletvekili adayı olarak siyasete yine devam ediyor. Bu, ahlaksızlığı tescil
etmekten başka bir şey değil. MHP'ye bakıyorsunuz, vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapıyor ama
oturdukları içki masalarında alem yapıyorlar. Bu milleti kandıran insanlar, milletin saf duygularını

suiistimal edenler, bugün artık ar damarı çatladıkları için sizlerden oy istiyor" şeklinde konuştu.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ise önceki gün, "Çok kötü şeyler olacak" diyerek tepkileri üzerine
çeken Demokratik Toplum Kongresi Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a yanıt verdi. Yakut, "Çok kötü
şeyler olacak ama terör örgütü ve onun arkasındaki güçlere olacak" dedi. Yakut, şöyle konuştu:
"Biz artık 12 Eylül döneminde öğrenci değiliz, biliyoruz. Maşaların tasmaları uzatıldığında nerelere
kadar dayandığını biliyoruz. Bize dost görünen devletlerin, kaçının arkasında olduklarını sayı itibarıyla
da biliyoruz. Herkes şunu çok iyi bilsin: 'Olaydan sonra çok kötü şeyler olacak' diyenlere sesleniyorum.
Çok kötü şeyler olacak ama kimin için? Çok net söylüyorum. Đnşallah önümüzdeki dönemde terör
örgütü ve arkasındakiler için çok kötü şeyler olacak. Evet anayasa değişikliğinde demokratikleşeceğiz,
insanımızın temel hak ve hürriyetlerini genişleteceğiz. Ama bu ülkeyi bölmek, yıkmak için çaba
gösterenler ve onun arkasındaki bize dost görünenler için Anayasa'yı değiştirip bunlara cezanın en
ağırını vermeye size söz veriyorum. Hiçbir parti de bundan faydalanmaya kalkışmasın. Bu, her partinin
meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin meselesidir. Uyanık olmalıyız. Bizim Doğu ve
Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. Bizim bin yıllık aynı
coğrafyada din,
dil, birliğimiz var. Bu mesele, başkalarının meselesine birilerinin alet edilmesi, peşkeş çekilmesi ve
maşalık yapmalarıdır. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu devlet büyük bir devlet. Dünyanın en büyük 17.
ekonomisine sahibiz. Dünyanın en büyük ordularından birine sahibiz. Eline silah alarak dağa çıkıp
polisimize, askerimizi şehit etmekle, birilerine maşa olmakla bu iş çözülmez."
Adaylar sonra çarşı pazar gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili adayı Ahmet
Öksüzkaya ile sohbet eden bir pazar esnafı, "Biz sülale olarak lambalarımızı yakıp 12 Haziran'ı
bekliyoruz" dedi. Bir berberde tıraş olan vatandaş ise Sadık Yakut ve beraberindekilere, "Allah işinizi
rast getirsin, hükümetimize zeval vermesin" diye konuştu.
Pazar gezisi sırasında bir vatandaş CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nu eleştirerek, "Benim
arkadaşlarım onun fabrikasında 4 yıl çalıştı. Önce onların alın teri olan maaşlarını versin, sonra milletin
karşısına çıksın. AK Parti veya başka parti diye değil, ülkemiz için kim çalışıyorsa onu destekleriz"
iddialarında bulundu.
Ağaç altında dinlenen bir kadın ise Ahmet Öksüzkaya yanına geldiğinde ayağa kalkıp boynuna
sarılarak, "Gadanızı alırım sizin, sizler olmasaydınız bizler ne yapacaktık?" dedi.
Adaylardan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır'ın kime oy vereceklerini sorduğu genç kız ise, "AK Parti'ye
oyumu vereceğim" diye konuştu. Bakır, gezide sohbet ettiği vatandaşlara kırmızı gül hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9702
Erişim Tarihi:16.05.2011

Erciyes'e Mayıs karı yağdı !
Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metreden yüksek kesimleri olan Çabanini ve Şeytan Deresi mevkilerine ve zirveye kar
yağdı.
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Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kayseri'de iki gündür devam eden yağışlı hava sonrasında Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metreden
yüksek kesimleri olan Çabanini ve Şeytan Deresi mevkilerine ve zirveye kar yağdığı öğrenildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışların aralıklarla
devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9703
Erişim Tarihi:16.05.2011

Erciyesspor intihar etti-1-3
Kayseri Erciyesspor kendi evinde iddiası bulunmayan Denizlispora farklı yenildi.-1-3
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Önümüzdeki hafta Tavşanlıspor yenilecek ve Bolusporda en az berabere kalırsa yani 2 takımda puan
kaybederse Erciyesspor play off a belki kalabilir.
Đşte sporun mucize ayrıntısı:
Gelecek hafta Giresunspor ile karşılaşarak, Kayseri Erciyesspor Lig'i tamamlamış olacak.Erciyesspor
Giresunspor'u yenerse, Tavşanlı Linyitspor'un kaybetmesini, Boluspor'un ise en az berabere kalmasını
bekleyecek.
Erciyesspor bu iki takıma karşı da ikili averajda üstün olması sebebiyle Play-off'a katılma hakkı
kazanabilir.
Tek teselli bu iki takımın da oynayacağı rakiplerin Lig'de kalma mücadelesi vermesi. Đşte bizi
ilgilendiren maçlar.
Boluspor-Kartalspor
Tavşanlı Linyitspor-Akhisar Belediyespor
Giresunspor-Erciyesspor
Stat: Kadir Has dış saha
Hakemler: Hakan Özkan, Şenol Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Kayseri Erciyesspor: Yavuz 4, Bikoko 6 (Dk. 64 Volkan 3), Emrah 4, Aytek 4, Yusuf 4 (Dk. 74 Eser 3),
Köksal 4, Taner 4 (Dk. 64 Ümit 3) , Mehmet Öztonga 4, Veli 4, Mehmet Ayaz 4, Hakan 4.
Denizlispor: Yakup 7, Erhan 6, Yasin 6, Burak 6, Emin 7, Can 6, Fatih Yiğen 6, Oğuzhan 5 (Dk. 63
Muhittin 4), Musa 6, Serdar 6 (Dk. 90 Orhan ?), Fatih Ceylan 7 (Dk. 87 Kemal ?)
Goller: Dk. 10 Bikoko (Kayseri Erciyes), Dk. 42 Emin (P), Dk. 68 Fatih Ceylan, Dk. 86 Can
(Denizlispor) Sarı kartlar: Veli (Kayseri Erciyesspor), Yasin (Denizlispor)
Bank Asya 1. Ligi'nin 33. Haftasında Kayseri Erciyesspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Kayseri
Erciyesspor konuk ettiği rakibine 3 - 1 mağlup oldu.
7'nci dakikada kaleci Yakup'la karşıya karşıya kalan Emrah'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
9'uncu dakikada Mehmet Öztonga'nın soldan ortasında topla buluşan Bikoko ceza yayı üzerinden sert
vurdu: 1-0.
19'uncu dakikada Taner'in soldan ortasında arka direkte bomboş durumdaki Emrah dokunamadı.
41'inci dakikada Erciyesspor defansının ofsayt diye ileri çıktığı pozisyonda yardımcı hakem devam
ettirdi. Fatih Ceylan ceza sahasında Hakan'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını
gösterdi. Penaltı atışını kullanan Emin skora denge getirdi: 1-1.
43'üncü dakikada Yusuf'un pasına Bikoko'nun yerden vuruşunda top kalecide kaldı.
68'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Fatih Ceylan kalecinin sağından topu filerere gönderdi:
1-2.
85'inci dakikadakri Denizlispor kontratağında Emin Aladağ'ın ara pasında ceza sahasında topla
buluşan Can, farkı 3'e çıkardı: 1-3.
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Takımlar
O G B M A Y Av P
1.

Samsunspor

31 16 10 5

44 18 26 58

2.

Mersin Đ.Y.

32 17 7

8

39 29 10 58

3.

Gaziantep BB

31 15 9

7

40 26 14 54

4.

Orduspor

31 13 12 6

46 29 17 51

5.

Ç.Rizespor

31 14 9

34 23 11 51

6.

TKĐ Tavşanlı Linyitspor 31 13 11 7

7.

Boluspor

31 14 7

8.

K.Erciyesspor

31 11 14 6

39 28 11 47

9.

Denizlispor

31 11 11 9

40 30 10 44

8

29 25 4

50

10 47 30 17 49

10. Karşıyaka

31 10 10 11 25 33 -8

40

11. Giresunspor

31 11 4

16 26 31 -5

37

12. Adanaspor

31 7

13 11 37 41 -4

34

13. Akhisar Bld.Spor

31 8

8

14. Güngören Bld.

31 7

11 13 18 41 -23 32

15. Kartalspor

31 6

13 12 20 29 -9

16. Altay

31 7

10 14 26 39 -13 31

17. Diyarbakırspor

31 1

7

15 24 36 -12 32

31

23 10 56 -46 10
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