KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.01.2011–09.01.2011
Kanal 38 7. Yaşında !
Kayseri'nin yerel yayın yapan televizyonu Kanal 38 Televizyonu, 7. Yaş günü kutladı.
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Kayseri’nin yerel yayın yapan televizyonu Kanal38 Televizyonu, 7. Yaş günü kurum stüdyolarında
düzenlediği törenle kutladı. Törende konuşan Yönetim Kurul Başkanı Mustafa Çağan, “Kayseri
Halkı’nın çıkarları doğrultusunda yayıncılığımızı sürdüreceğiz” dedi.Kanal38 Televizyonunun 7. yaş
günü nedeniyle düzenlenen kokteyle Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağan Grup Yönetim Kurul Başkanı
Mustafa Çağan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kanal38 Ailesi katıldı.
Yaş günü pastasını Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci ile Çağan Grup Yönetim
Kurul Başkanı Mustafa Çağan birlikte kesti. Çağan, burada yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden bu
yana, tarafsızlık ilkesini kendisine şiar edinen Kanal38 bir gurur gününe daha erişmenin mutluluğunu
yaşıyor. Kanal38 Televizyonu bu güne kadar hizmet ve kalite çıtasını yükselterek bulunduğu noktaya
geldi. Kanal 38 ailesi olarak hayata geçirdiğimiz köklü ilkelerden bundan sonra da taviz vermeyecek,
bu kentin çıkarlarını kendi çıkarlarımız olarak görmeyi sürdüreceğiz" dedi.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci de, Kanal38 Televizyonunun oda yönetimi
oyarak üyelerine ulaşma noktasında sağladığı katkıları anlatarak, "Türkiye’nin en modern tesislerine
sahip Kanal38’in b.undan böyle de toplum yararına çalışmalarına devam edeceğinden zerre kadar
kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız da kutlama programına katılarak canlı yayında görüşlerini
dile getirdi. Yıldız, “Türkiye genelinde bir çok televizyon kurumunu ziyaret ediyoruz. Kanal38’in büyük
bölümünden altyapı bakımından ilerde olduğunu görmek bizi sevindiriyor. Zor ve süreklilik isteyen
yayıncılık alanında sağladığınız başarıların bundan sonra da sürmesini diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8737
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Sade yılbaşı kutlaması
Kayserililer, 2011 yılına Cumhuriyet Meydanı'nda sade bir kutlamayla girdi.
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Kayserililer, 2011 yılına Cumhuriyet Meydanı'nda sade bir kutlamayla girdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 2011 yılına halaylar çekerek girdi. Dar gelirli
vatandaşlara hitap eden eğlence merkezleri olmamasından yakınan bazı vatandaşlar, "En azından
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamanın daha renkli geçmesi açısından bir şeyler yapılabilirdi"
dedi.
Saat 24.00'ı gösterdiğinde halaylar çeken Kayserililer, yeni yılın daha çok barış, mutluluk ve huzur
getirmesi temennisinde
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8738
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Đçti, kendini bıçakladı !
Kayseri'de, 2011'in ilk dakikalarında alkollü bir kişi, kendini bıçaklayarak yaraladı.
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Kayseri'de, 2011'in ilk dakikalarında alkollü bir kişi, kendini bıçaklayarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosman Mahallesi Yolüstü Sokak'ta, 37 yaşındaki Arif K., aldığı alkolün
etkisiyle kendini bıçakladı. 112 acil ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılan Arif K., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ayakkabı boyacılığı yaptığı öğrenilen Arif
K.'nın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8739
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Dokuzpınarlar tesisi açıldı
40 milyon TL'yi yapılan Dokuzpınarlar Đçme Suyu Tesisi'nin açılış gerçekleştirildi.
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Kayseri'nin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması için 40 milyon TL'yi yapılan
Dokuzpınarlar Đçme Suyu Tesisi'nin açılış gerçekleştirildi. Açılışa Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız'ın yanı sıra Vali Mevlüt Bilici, AK Parti milletvekilleri ile belediye başkanları KASKĐ Genel Müdürü
Ender Batukan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, burada yaptığı konuşmada, her geçen yıl nüfusu daha
da artan Türkiye'de su ihtiyacının da öneminin arttığını vurguladı. Küresel ısınmanın yaşandığı
günlerde Kayseri'nin 2070 yılana kadar su ihtiyacının karşılanmasının son derece önemli olduğunu
kaydeden Bakan Yıldız, "Türkiye çok çabuk kabuk değiştiriyor. Türkiye kaynaklar itibarıyla zengin bir
ülke, bunun değerlendirilmesi için öz kaynaklar itibarıyla Türkiye yöneticisini buldu. Her gittiğimiz
ülkede çok farklı itibar görüyoruz. 'Global krizin olduğu ülkelerin iflas ettiği durumda nasıl bir atılım
yaptınız?' diye soruyorlar. Đnanın gittiğimiz ülkelerde de benim yaşım kadar devlet tecrübesi olmuş
insanlarla çalışmalarımızı konuşuyor ve paylaşıyoruz. Türkiye her anlamda gelişiyor ve büyüyor. Tam
11 yıl önce 3 katlı bir binanın asansörünün açılışını yapmaya bakan gelirdi. Biz şu anda açılışlara
yetişemiyoruz. Bu değişim ve gelişmeleri hep birlikte takip etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
"ĐNSANLARIN YALAN SÖYLEMEKTEN YÜZÜ KIZARMIYOR"
CHP'nin ortaya attığı yolsuzluk iddialarına yanıt veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, "Şunu herkes bilsin ki gece gündüz demeden kente en güzelini katma adına çalışıyoruz.
Allah'a şükürler olsun ki Kayseri artık 'marka şehir' olarak tanınıyor. Biz bir yandan çalışırken dedikodu
üretim merkezleri de durmuyor. Ben bunlara 'dün' dedikodu üretim merkezi diyorum. Adaletin hüküm
verdiği dosya hakkında insanların spekülasyon yapmaktan, yalan söylemekten yüzleri kızarmıyor.
Bunlarda öyle bir şey yok. Pişkin maşallah. On yalanı çürütmek için delilleri düzenlediğim basın
toplantısında dağıttım ve çürüttüm. Alışmışlar Ankara'da sağa sola çamur vurmaya. Temiz insanları
siyasetten soğutuyorlar. Rahmetli babam, 'Siyasete girme' derdi. Ben de babama, 'Temiz adamlar
orada olacak ki pislikleri temizleyecek, bu adamlar temizlenecek' derdim. Đnşallah böyle de olacak.
Namuslu insanlara çamur atıyorlar. Biz bunların altında kalmayız. Namuslu insanlara iftara edenler,
çamur atanlar atık suyu kadar kirlidirler" diye konuştu.
"2011 YILI KAYSERĐ'DE YATIRIMLAR SÜRECEK"
2011 yılı yatırımlarından bahseden Başkan Özhaseki, "2011 yılı Kayseri için çok önemli, Kayseri'nin
2070 yılına kadar içme suyunun hazır olmasına dair yapılan Dokuzpınarlar Tesisi kentin gelişimi için
yeterli değil. Tabii ki içme suyunu temin etmek bir şehrin hayatı için önemli ama yeterli değil.
Đnsanlarımıza sadece belediye hizmetlerini vermek bizi sorumluluktan kurtarmaz. Bu şehrin geleceğe
doğru büyüyerek gelişmesi için, cazibe merkezi olabilmesi için, büyük projelerimiz var onların takip
edilmesi gerekiyor. 2011 yılı içerisinde bölge hastanesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve adliye sarayının
temeli atılacak. Raylı sisteme 100 milyon liraya mal olacak ek ray döşenecek, sonra Erciyes projesi
için bu yıl hükümetten 50 milyon liralık hibe geldi. Đnşallah Erciyes projesini gelen para ile sürdürmeyi
düşünüyoruz. Yapılan bu projelerinin hepsi işbirliği ile sevgi ve muhabbetle oluyor" diye konuştu.
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan'ın tesis hakkında bilgi vermesinin ardından açılış
gerçekleştirildi. Đncelemelerde bulunan Bakan Yıldız, AK Parti Đl Danışma Kurulu'na katılmak üzere
tesisten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8741
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Erciyes'in bilinmeyen çiçekleri
Erciyes dağında bin 216 tane çiçek, Erciyes'in bilinmeyen yüzünü ortaya çıkartıyor.
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Erciyes dağında bin 216 tane çiçek, Erciyes'in bilinmeyen yüzünü ortaya çıkartıyor. Türkiye'nin en
büyük dağları arasında yer alan, bölge turizminin adeta gözbebeği olan Erciyes Dağı, zirvesi ve turistik
yapısıyla dikkat çekiyor. Görkemli ihtişamı ve turizmiyle adından sıkça söz ettiren Erciyes'in
bilinmeyen bir yüzü daha ortaya çıktı. Erciyes'te yapılan araştırmalara göre bin 216 takson bulunuyor.
Bunlardan 189 tanesi endemik bitkiyken, 12 tanesi de sadece Erciyes'te yetişiyor. Konu hakkında özel
araştırma yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Đsmail Gökşen, Erciyes'te yetişen bitki ve çiçeklerin tek tek
fotoğraflarını çekerek, yazılar hazırladığını söyledi. Gökşen, 12 tane çiçeğin sadece Erciyes'te
yetiştiğini ifade ederek, isimlerini şöyle sıraladı: "Somuk otu, dikensiz kenger otu, sumak, bupleurum
croceum-fenol, çöhür otu, deveci dikeni, çakşır otu, gavur pancarı, civan perçemi, kedi çırnağı,
peygamber çiçeği, cırtlık, gök diken, erigeron cilicicus, kanarya otu, solucan otu, çivit otu, karahindiba,
yemlik, pıtlak, süpürge otu, karamık, hava civa otu, kızılencik, hbuglossoides arvensis gibi otlar
Erciyes'te yerini almış. Ben herkese, Erciyes'te kayak yaparken, bu çiçeklere de dikkat çekmelerini
tavsiye ediyorum. Erciyes sadece turizmiyle değil, çiçekleriyle de önemli bir yere sahip."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8742
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Tüfeği ağzına dayayıp intihar etti
Başı parçalanan gencin ölmeden önce yazdığı tahmin edilen mektup, polis tarafından incelemeye alındı.
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Kayseri'de 18 yaşındaki öğrenci, bir bankta tüfeği ağzına dayayıp intihar etti. Başı parçalanan gencin
ölmeden önce yazdığı tahmin edilen mektup, polis tarafından incelemeye alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de ailesi tarafından eğitim için ağabeyinin yanına gönderilen Tufanbeyli
doğumlu Soner T. (18), Cumhuriyet Mahallesi Umur Sokak'ta bulunan bir bankta tüfeği ağzına dayayıp
intihar etti. Sokaktaki kahvehanede bulunan vatandaşlar, silah sesi üzerine dışarı baktıklarında beyni
ve dişleri yola saçılan gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen
polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırma sırasında
gencin ayağının altında bulunan mektup incelemeye alındı.
Eğitim için Kayseri'ye geldiği ve ağabeyinin yanında ikamet ettiği öğrenilen gencin cesedi,
ambulansla Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAYSERĐ'DE 2 GÜNDE 2 ĐNTĐHAR, 1 ĐNTĐHAR TEŞEBBÜSÜ
Kayseri'de 2 günde 3 kadın ilaç içerek intihar etmek istedi. Yaşanan olaylarda 3 kişiden 2'si yapılan
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Fatih mahallesinde 28 yaşındaki E.M., girdiği bunalım sonucu
psikiyatri ilaçlarından içerek intihar etmek istedi. Eve gelen eşi tarafından bulunan E.M., hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocasinan ilçesi Erkilet mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bunalıma giren 15
yaşındaki E.S.Ç. ise çok sayıda antibiyotik ilaçlarından içip intihar etti. Polisin yaptığı incelemenin
ardından E.S.Ç.'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Sevgilisinden ayrıldığı iddiasıyla bunalıma giren 14 yaşındaki A.Y. Eskişehir Bağları Osmanlı
mahallesindeki evlerinde çok sayıda kas gevşetici ilaç içip intihar etmek istedi. Ablası Tuğba Y.
tarafından fark edilen olayda, A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak midesi yıkandı. Sağlık

durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen A.Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yaşanan olaylarla ilgili polis, soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8743
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Otobüs Tramvaya çarptı !
Belediye otobüsünün raylı sistem aracına çarpması sonucu vatman yaralandı.
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Kayseri'de belediye otobüsünün raylı sistem aracına çarpması sonucu vatman yaralandı. Raydan
çıkan tramvaydaki yolcular şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Doğu Terminali'nden Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Hasan P. (24) idaresindeki 3808-B
sefer sayılı tramvay, saat 07.00 sıralarında Osman Kavuncu Mahallesi Düvenönü ışıklı kavşakta
Ahmet D. yönetimindeki 38 EZ 390 plakalı belediye otobüsünün çarpmasıyla raydan çıktı.
Otobüsün tramvayın ön kısmından çarpması nedeniyle vatman Hasan P. yaralandı. Olay yerine
gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Hasan P.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tramvaydaki yolcular ise sabahın erken saatlerinde yaşanan kazanın
şokunu üzerlerinden atamadı.
Olay yerine gelen ekipler aksayan trafik akışını sağlarken, tramvay ise yapılan çalışmalarla tekrar
rayına oturtuldu. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8744
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Bünyan'ı 'Gezelim Görelim'
TRT&#8217;nin &#8216;Gezelim Görelim&#8217; ekibi Kayabaşı, Ulu Cami, Pınarbaşı ve Gergeme bölgelerinde çekim yaptı.
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Cuma günü Bünyan'a gelen TRT’nin ‘Gezelim Görelim’ ekibi Kayabaşı, Ulu Cami, Pınarbaşı ve
Gergeme bölgelerinde çekim yaptı.
Çekimlerini Pazar günü tamamlayan TRT ekibi Bünyan ilçesinin doğal ve organik ürünleri, yiyecekleri,
girabolu, Bünyan halısını, tarihi eserleri ve otantik yapıdaki evlerini ile çevresini görüntüledi. Programa
Kayseri Đl Kültür Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Bünyan Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özmen katıldı.
“Gezelim Görelim” ekibinin Bünyan’daki çekimleriyle ilgili program Ocak ayının 2. haftası TRT de
yayınlanacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8745
Erişim Tarihi: 05.01.2011

2 intihar girişimi daha !
Melikgazi ve Yeşilhisar ilçelerinde bunalıma giren 2 kişi, ilaç içerek intihar etmek istedi.
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Kayseri'nin Melikgazi ve Yeşilhisar ilçelerinde bunalıma giren 2 kişi, ilaç içerek intihar etmek istedi.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Küçük Bürüngüz kasabasında A.Ö., girdiği ruhsal bunalım sonucu
sonucu evde bulunan ağrı kesici ilaçlardan içerek intihar etmek istedi.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan A.Ö.'nün midesinin yıkandığı, sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.
Yeşilhisar ilçesi Kuşçu köyünde ise H..B. girdiği bunalım sonucu evdeki ilaçlardan içerek intihar etmek
istedi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8746
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Soner'in korkunç mesajı !
Av tüfeğini ağzına dayayıp intihar eden genç: Ölümü özledim anne
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Kayseri'de hafta sonu bir bankta tüfeği ağzına dayayıp intihar eden 18 yaşındaki üniversite
öğrencisinin Facebook'taki sayfasında hep ölümle ilgili mesajlar paylaşmış olması dikkat çekti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi 18 yaşındaki Soner T., ağabeyini ziyaret
için geldiği Kayseri'de, poşete koyduğu tek kırma av tüfeğiyle Cumhuriyet Mahallesi Umur Sokak'a
giderek bir banka oturdu. Uzun süre oturan Soner T., daha sonra tüfeği ağzına dayayıp intihar etti.
Olay yerine gelen polis, yaptığı araştırma sırasında gencin ayağının altında bulduğu mektubu
incelemeye aldı.
Soner T.'nin Facebook profilinde de hep ölümden bahsetmesi dikkat çekti. Sayfasında paylaştığı
iletilerde adım adım ölüme yaklaştığı görülen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner T., profilindeki
resimli mesajlarında, "Başınız sağ olsun. Gürültülü yaşadım, sessiz ölüyorum. Bu işkence, bu acı
nereye kadar gider? Ölüm yakın bana. Martılara söyledim son isteği, bu aralar ölümü özler oldum.
Kaderime rest çektim, isyanlardayım. Ben seni sevdim de öldüm. Ölümü özledim anne" ifadelerine yer
verdi.
Gencin intihar nedeni belirsizliğini korurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8747
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Banyoda ölü bulundu !
Kayseri'den kısa kısa haberler
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BACAĞINA DEMĐR PARMAKLIK SAPLANDI
- GÜVERCĐN YÜZÜNDEN BAHÇE DUVARINDAN DÜŞEN GENCĐN BACAĞINA DEMĐR
PARMAKLIK SAPLANDI
Kayseri'de güvercinleri uçurmak için çıktığı bahçe duvarından dengesini kaybederek düşen 23
yaşındaki gencin bacağına demir parmaklık saplandı.
Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 9. caddede 23 yaşındaki Hasan Ö. güvercin uçurmak için bahçe
duvarına çıktı. Buradan dengesini kaybeden Hasan Ö., bahçenin demir parmaklıklarına düştü.
Bacağına saplanan demir parmaklıkla acı içerisinde kıvranan Hasan Ö.'yü gören yakınları, durumu
sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklığı keserek Hasan Ö.'yü ambulansa taşıdı.
Sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Hasan Ö.'nün bacağına
saplanan demir çubuk, yapılan cerrahi müdahale ile çıkarıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DEVELĐ'DE MARKET FARESĐ YAKALANDI - YENĐ YILA CEZAEVĐNDE GĐRDĐ
Kayseri'de, marketlere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında bir markete demir
levye kullanarak giren Y.G.'nin, market sahibi A.A. tarafından yakalandığı öğrenildi. Olayın Jandarma
ekiplerine bildirilmesi sonrasında gözaltına alınan Y.G.'nin, aynı gün M.G.'ye ait tekel bayiine girdiği ve
167 paket sigara, votka, viski, rakı ve 160 TL para çaldığı tespit edildi.
A.A.'nın marketinden de 129 paket sigara ve 12 TL çalarken yakalanan Y.G.'nin, yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.

SOBADAN SIÇRAYAN KIVILCIM EVĐ YAKTI
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcım 15 bin liralık maddi zarara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Üzerlik köyünde L.Ş., akşam saatlerinde ailesiyle birlikte
komşuya gitti. Bu sırada iki katlı evin üst katında sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturmasıyla
yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sararken, olayı fark eden komşuları durumu itfaiye
ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ev sahibi L.Ş. ile komşuları ve itfaiye, çıkan yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 15 bin lira maddi hasarın meydana geldiği
bildirildi.
LOTO TALĐHLĐSĐ ESKĐ VALĐLĐK BASIN MÜDÜRÜ ÇIKTI
Sayısal Loto'nun 1 Ocak tarihindeki çekilişinde ikramiyeyi kazanan 2 kişiden biri eski Kayseri Valiliği
Basın Halkla Đlişkiler Müdürü Ahmet Ersin Yaşar oldu.
Sayısal Loto'nun 1 Ocak tarihindeki çekilişinin ardından talihliler belirlendi. Diyarbakır ile Kayseri'den
olan talihliler 1 milyon 426 bin 781 lira 50 kuruş kazanırken, Kayseri'deki talihlinin Valilik Basın Halkla
Đlişkiler Müdürlüğünden emekli olan Ahmet Ersin Yaşar olduğu belirtildi. Ahmet Ersin Yaşar'ın
Ankara'da bulunan Milli Piyango Đdaresi Genel Müdürlüğü'nden çekini alacağı öğrenildi.
BANYODA ÖLÜ BULUNDU
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 1 kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.
Tomarza ilçesi Tatar köyünde oturan S.K. saat:21.15 sıralarında ailesi tarafından evinin banyosunda
baygın halde bulundu. Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müdahaleye alınan S.K.'nin öldüğü
belirlenirken, yakınları daha önceden S.K.'nin akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü bildirdi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan S.K.'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin
ardından belirleneceği öğrenildi.
YILBAŞI KUTLAMASI HASTANEDE SON BULDU
Kayseri'de, bir otelde yeni yıl kutlamasında kafasına şişe düşen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de bir otelde garson Gazi D.'nin taşıdığı tepsideki şişenin, yılbaşı
eğlencesine katılan Yasin A.'nın kafasına düştüğü öğrenildi.
Kafasından yaralanan Yasin A.'nın tedavi altına alındığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8748
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Đntiharlar neden artttı ?
Prof. Dr. Tayfun Turan: Kış aylarında depresyona yatkınlıktan dolayı intihar girişimleri daha sık yaşanabilir.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun
Turan, son zamanlarda intihar girişimlerinin artması ile ilgili olarak, "Đntiharlar mevsimsel olarak artış
gösterebilir. Kış aylarında depresyona yatkınlıktan dolayı intihar girişimleri daha sık yaşanabilir"
açıklamasını yaptı.
Son günlerde özellikle gençler ve orta yaşlılarda kendini öldürme eğilimi artış gösterirken, bugün

yaşanan bir intihar girişiminin mutlaka uzun zamana yayılmış sebepleri olacağını söyleyen ERÜ Tıp
Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Turan, aile bağlarındaki
kopukluklardan, ekonomik krize ve işsizliğe kadar birçok sebebin intihar girişimlerine ve sonucunda
doğacak intiharlara etken olduğunu belirtti.
Turan, son zamanlarda intihar girişimlerinde yaşanan artışa ise mevsimsel değişikliklerin neden
olabileceğini ifade etti. Turan, "Đntihar girişimleri mevsimsel olarak artış gösterebilir. Çünkü insanlar
psikolojik olarak kış aylarında daha çok depresyona girebilir. Yaz aylarında insanlar havaların
sıcaklığı, çevredeki canlılıktan dolayı daha rahat olur. Kış aylarındaki depresyona yatkınlıktan dolayı
son zamanlarda intihar girişimlerinin arttığını söyleyebiliriz. Ancak bu intihar girişimlerinin ya da
intihar durumlarının kökeni uzun zamanlara yayılıyor. Kişi bugün intihar ediyorsa mutlaka bunun
sebebi uzun bir zamandır yaşadıklarının sonucu olarak karşımıza çıkabiliyor. Aile bağlarındaki
kopukluk, parçalanan aileler, uyuşturucu nitelikli madde kullanımlarının artması, insanların
yalnızlaşması, ekonomik kriz, işsizlik, insanların birbirini anlayamaması, ailelerin ya da anne babaların
çocuklarına ilgisinin azalması gibi durumlar intihar girişimine sebep oluyor" dedi.
Anne ve babaların çocuklarına doğru ilgi göstermesi gerektiğinin altını çizen Turan, "Anne babanın
çocuğa doğru ilgi göstermesi çok önemli. Anne-babanın çocuk üzerinde eğer etkinliği yoksa ve doğru
ilgi göstermiyorsa birtakım sorunlar meydana gelebiliyor. Boşanmalar artıyor. Evlilik devam etse bile
anne-babalar arasında uçurumlar oluşuyor. Son zamanlarda ile bağlarının kopuşu buna sebep olabilir"
şeklinde konuştu.
Genç yaşlarda intihar girişimlerinin yaşanmasını da yine aile bağlarındaki kopukluğa dayandıran
Turan, üniversite mezunu olup iş bulamayan ya da üniversiteyi kazanamamış gençlerde kimlik
kaygısının en büyük sebepler arasında yer aldığını belirtti. Turan, "Bir de gençlerin boğuştuğu sınavlar
var. Çok fazla sınava giriyorlar. Dershane, okul ve ödevlerden kendilerine zaman ayıramıyorlar.
Üniversite mezunu ya da üniversiteyi kazanamayan gençler kimlik kaygısı yaşıyor. Kimlik bunalımı
buna en büyük sebep.
Bunların yanında psikiyatrik rahatsızlıklar meydana geliyor. Bu psikiyatrik rahatsızlıklar sonucu da
depresyon ve intihar girişimleri ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
(özel) Đntiharlarda Mevsimlik Artış başlıklı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Turan, son zamanlarda intihar girişimlerinin artması ile ilgili
olarak, "Đntiharlar mevsimsel olarak artış gösterebilir. Kış aylarında depresyona yatkınlıkta özetli haberi
okudunuz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8749
Erişim Tarihi: 05.01.2011

MHP Đl Başkanı Đstifa etti !
Süleyman Korkmaz Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde partisinden Milletvekili adayı olacak.
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MHP’de istifa edip etmeyeceği merakla beklenen Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, verilen sürenin son
gününde istifasını genel merkeze sunarak, milletvekili aday adaylığını resmen tescillendirdi. Korkmaz,
genel merkezin genelgesine uyduğunu ve , “Bundan sonraki sürecimiz milletvekilliği aday adayı olarak
devam edecek” diyerek istifa ettiğini duyurdu.

ĐL BAŞKANI KĐM OLACAK
Korkmaz’ın ardından gözler boşalan başkanlık koltuğuna kimin oturacağına çevrildi. Seçime az bir
süre kala il başkanlığının boş kalması nedeniyle en kısa süre içinde genel merkez tarafından bir atama
yapılacağı belirtilirken, başkanlık için ünlü bir işadamının isminin oldukça geçtiği ifade ediliyor.
Korkmaz’ın listeye girip girmeyeceği de merak ediliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8750
Erişim Tarihi: 05.01.2011

Dava hazırlığı yapıyor !
Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak 'Bir grup arkadaş çalışıyor. Davayı açtıracağız' dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak, "Bir grup
arkadaş çalışıyor. Davayı açtıracağız" dedi.
Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından bir grup gazeteciyle TBMM'deki odasında sohbet etti.
Hükümetin 2010 yılında insan hakları, demokrasi ve sosyal devlet konusundaki notlarının kırık
olduğunu
savunan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzlukla mücadele yok, yolsuzlukların özendirilmesi gündeme oturdu.
Kayseri bunun somut örneği. Dış politikada sıfır sorun, dendi. Elde var sıfır" dedi. Bir gazetecinin
'Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni gelişmeler olacak mı?' yönündeki sorusuna
Kılıçdaroğlu, "Olacak. Bir grup arkadaş çalışıyor. Davayı açtıracağız" karşılığını verdi.
Kılıçdaroğlu, partisindeki ön seçim takviminin belirlenip belirlenmediğine ilişkin soru üzerine seçim
tarihi netleşmediği için takvimin belirlenmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Seçim Haziran ayında deniyor
ama Mayıs ayına çekilebilir diye de duyumlar var. Önce Meclis'ten karar çıkması lazım" diye konuştu.
Bir gazetecinin "Hangi tarih sizin için daha iyi?" yönündeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ne kadar
erken olursa o kadar mutlu oluruz" dedi.
Kılıçdaroğlu, 10 yıl tutukluluk süresiyle ilgili bir yasa değişikliği önerisi verip vermeyecekleri sorusuna
ise "Parlamentonun 21. yüzyılda 10 yıllık tutukluluk süresini haklı bulması kabul edilemez. 10 yıl
süreyle insanlar tutuklu kalacak, 11. yılda belki beraat edecek. Böyle bir hukuk sistemi olmaz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8751
Erişim Tarihi: 11.01.2011

8 gündür kayıp oğlunu arıyor
35 yaşındaki Hacı Mehmet Serçe'den 8 gündür haber alınamıyor.
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Kayseri'de bir anne, 8 gündür kayıp olan oğlunu arıyor.
Kocasinan ilçesi Yeşil mahalle Nurdan sokakta anne ve babasıyla birlikte yaşayan 35 yaşındaki Hacı
Mehmet Serçe'den 8 gündür haber alınamıyor. Oğlunun hayatından endişe duyan anne Hafize Serçe,
"Psikolojik sorunları olan oğlum, 8 gün önce evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gidebileceği yerleri
aradık ama bir izine bile rastlayamadık. Polis ekiplerinden oğlumun bulunması için yardım bekliyorum"
dedi.
35 yaşındaki oğlunun daha önce ruhsal bozukluğu bulunmadığını ancak son yıllarda artan rahatsızlığı
ile ne yapacağını bilemediklerini anlatan anne Hafize Serçe, "Ciğerim yanıyor. Evladımın yokluğu beni
çok üzüyor" ifadelerini kullandı.
Evladına çağrıda bulunan gözü yaşlı anne Hafize Serçe, "Benim sağlığımı düşünüyorsan evine dön.
Kardeşin Recep senin için yanıyor, oğlum bir an önce evine dön" diye konuştu.
Polis ekipleri, kaybolan Hacı Mehmet Serçe'nin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8752
Erişim Tarihi: 11.01.2011

Yük treni otomobile çarptı
Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu.
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Kayseri'de bir yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. 55 yaşındaki sürücünün hemzemin
geçitteki bariyeri fark etmemesi nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, itfaiye ve sivil
savunma ekipleri seferber oldu.
Kaza, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte
meydana geldi. Fuar istikametinden şehir merkezine gelen Harun C. (55), bariyerin indiğini fark
etmeyerek 38 AL 106 plakalı otomobiliyle hemzemin geçide girince istasyondan Sivas istikametine
giden Adem B.'nin (46) kullandığı 43266 sefer sayılı yük treni ile çarpıştı. Ön kısmından darbe alan
araç savrulurken, gürültüyü duyan vatandaşların durumu bildirdiği itfaiye, sivil savunma ve sağlık
ekipleri seferber oldu.
Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücü Harun C. ile otomobilde bulunan Yüksel D. (63) ve Kenan D.'yi
(68) ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu
bildirilirken, itfaiye ekipleri kaldırıma çıkan otomobilin aküsünü sökerek herhangi bir olaya meydan
vermemek için önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil olay yerinden
kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8753
Erişim Tarihi: 11.01.2011

Amrabat Kayserispor'da
Kayserispor, PSV Eindhoven takımında forma giyen Faslı oyuncu Nordin Amrabat ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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KAYSERĐSPOR, AMBARAT ĐLE 4,5 YILLIĞINA ANLAŞTI
Kayserispor, PSV Eindhoven takımında forma giyen Faslı oyuncu Nordin Amrabat ile 4.5 yıllık
sözleşme imzaladı.
Kayserispor'un ara transfer döneminde önemli ve genç bir ismi daha bünyesine kattı. Kayserispor,
Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen 23 yaşındaki Faslı forvet oyuncusu Nordin
Ambarat ile anlaşma sağladı. Bu oyuncuyla daha önce prensipte anlaşan Kayserispor, PSV ile yaptığı
bonservis pazarlığında mutlu sona ulaştı. Pazarlığın ardından Kayserispor PSV'ye 1.1 milyon Avro
ödeyeceği öğrenildi.
Perşembe günü Antalya Belek kampında düzenlenecek törenle 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak
olan Ambarat, daha sonra takıma dahil olacak.
KAYSERĐSPOR'UN ANTALYA KAMPI BAŞLADI
- SARI-KIRMIZILI TAKIM, ĐKĐNCĐ YARI HAZIRLIKLARINI BELEK'TE SÜRDÜRÜYOR
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına
Antalya'da başladı.
Serik Đlçesi'ne bağlı Belek Beldesi'ndeki Susesi Resort Spa Otel'de kamp yapan Sarı-kırmızılı takım,
ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde yapılan
antrenmanda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Babacan, takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılı takım,
kondüsyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Kayserispor, Antalya kampında 12 Ocak'ta Hollanda takımlarından Vitesse ile 16 Ocak'ta Belçika
takımı KRC Genk ile hazırlık maçı oynayacak.
Bu arada Kayserispor PSV Eindhoven'dan 23 yaşındaki golcü futbolcu Faslı Noureddine Amrabat ile
sözleşme imzaladı. Yeni transferler Emir Kujovic ve Noureddine Amrabat için Perşembe günü
Antalya'da imza töreni düzenleneceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8754
Erişim Tarihi: 12.01.2011

Şeker 28 Ocak'ta genelkurul yapacak
Hüseyin Akay:Kayseri Pancar Ekicileri ve Kayseri Şeker Fabrikası'nda yeni bir dönem başlamıştır.
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Tarım Bakanlığı tarafından Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne görevlendirilen Komisyon ile Kayseri
Şeker Fabrikası CEO'su ve fabrikanın en yetkili ismi Ayhan Teke düzenlenen basın toplantısında,
fabrika ve kooperatif ile ilgili soruları yanıtladı. Tarım Bakanlığı tarafından Pancar Ekicileri
Kooperatifi'ne görevlendirilen heyet adına konuşan Hüseyin Akay, “Kayseri Pancar Ekicileri ve Kayseri
Şeker Fabrikası'nda yeni bir dönem başlamıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince 17
Ağustos 2010 tarihinde düzenlenen suç duyurusu raporu üzerine Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet
Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, akabinde kamuoyunca da bilinen tutuklamalar
gerçekleşmiştir” diyerek şu şekilde konuştu: “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Kooperatifler
Kanunu'nun 5983 sayılı kanunla değiştirilen 90. maddesi gereğince, kamu yararı ve hizmet gerekleri
dikkate alınarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu ile Kayseri Şeker Fabrikası'nın
yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile bazı üst düzey yöneticileri ve PAN Pazarlama A.Ş.'nin yönetim
kurulu başkan ve üyelerinin görevlerine tedbiren son verilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu son
verme işlemi ile birlikte Hüseyin Akay, Faruk Fıratoğlu, Fevzi Konaç ve Hurşut dede'den oluşan
komisyonumuzu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin 1 yıl içinde Olağanüstü Genel Kurulunun
yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını teminen görevlendirilmiştir Komisyonumuz 27 Aralık
2010 tarihinde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde göreve başlamıştır. Komisyonumuzun Kayseri
Ticaret Sicil Memurluğundan 3 Ocak 2011 tarihinde tescil işlemi gerçekleşmiştir. Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifinin menfaatlerinin korunması ve hukuki gerekçelerle Kayseri Şeker Fabrikası
denetim Kurulu'na 4 Ocak 2011 tarihinde çağrıda bulunulmuş, bu çağrımız sonucunda da denetim
Kurulu, Kayseri Şeker Fabrikası'nın seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun yapılmasına karar vermiş ve
28 Ocak 2011 tarihinde seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılması hususu tescil ettirilmiştir.”
Tutuklananların, serbest bırakılması halinde nasıl bir süreç işleyeceğinin sorulması üzerine ise
Hüseyin Akay, “Serbest bırakılanlar konusunda, mahkemenin vereceği karara uyacağız. Biz Bakanlık
tarafından gönderildik. Kanunlara ve hukuka uygun olarak davranmak zorundayız. Biz şu anda
Kayyum değiliz. Dikkat ederseniz bu zamana kadar hiç Kayyum kelimesini kullanmadık. Biz Bakanlık
tarafından görevlendirilen komisyon olarak görev yapıyoruz” dedi. Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü ve CEO'su Ayhan Teke, son zamanlarda gelişen olayların herkesi derinden üzdüğünü
belirterek, “Şeker sektörünün içinde, Kayseri Şeker Fabrikası, pancar işleme kapasitesi bakımından
Türkiye'nin bir numarasıdır. Kayseri Şeker Fabrikası, kampanya döneminde 4 ilde 12 bin 449 çiftçi ile
birlikte, 2 milyon 500 bin ton pancar işlemiştir. Çiftçilere 301 milyon TL para ödenecek ve bu paranın
şu anda 135 milyon TL'si çiftçilere ödendi. Geriye kalan kısmı da Nisan ayının sonuna doğru
ödenecektir” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Şeker Kurumu'nun 2011 ve 2012 kampanya döneminde 2
milyon ton kapasite belirlediğini anlatan Ayhan Teke, “Bu durum, geçmiş döneme göre 500ton daha
düşük işleme olacak demektir. Bu konuda bizim herhangi bir yetkimiz yok, yetki Türkiye Cumhuriyeti
Şeker Kurumu'ndadır. Çiftçilerimin bunu bilmesini istiyoruz” diye konuştu. Kayyum konusunun, Şeker
Fabrikası'nı sıkıntıya soktuğunun altını çizen Ayhan Teke, “Kayyum olayının diye getirilmesi,
şirketimizi finans, personel ve iş konularında sıkıntıya soktu. Biz Kayyum konusunun olmadığını
söylesek de bazı basın yayın organlarında bunun yazılması sıkıntı yarattı. Arkadaşlarımız Tarım
Bakanlığı tarafından Pancar Kooperatifi'ne görevlendirildi. Şeker Fabrikası ile herhangi bir ilgileri
yoktur” ifadesinde bulundu. Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ayhan Teke açıklamasını şu şekilde
sürdürdü: “Fabrikanın kredi anlaşmaları konusunda görüşmeler sürdürülüyor. Ben göreve geldiğim
gün, fabrikanın ileriye dönük 400 milyon TL krediye ihtiyacı olacağını düşündüm. Bu konuda 3 defa
görüşme yaptık ve olumsuz sonuç aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tarım Bakanlığı'nın
görevlendirdiği arkadaşlarımıza da konuyu ilettik. Bize destek vereceklerini söylediler. Devletin
arkamızda olması bize güven veriyor. Çiftçilere de buradan seslenmek istiyorum. Son günlerde
Kayseri Şeker Fabrikası'nın parasını ödeyemeyeceği yönünde dedikodular ortaya çıktı. Kayseri Şeker
Fabrikası bu güne kadar verdiği her sözü yerine getirmiştir. Nisan ayının 30'una kadar bu paraları
ödeyeceğiz. Çalışanlarla ilgili olarak ise, ben 6 Aralık'ta Genel Müdür olarak atandım. Bu tarihten
sonra attığım bütün imzaların arkasındayım ve hesabını da veririm. Yapılan bir toplantı ile personel,
pazarlama, muhasebe, üretim ve tarım politikalarında yeniden yapılandırmaya gitme kararı aldık.
Bundan sonraki dönemde fabrikanın çok daha iyi bir seviyeye gelmesi için, çalışmayı ön plana
çıkarmak için objektif ve adaletli bir şekilde çalışacağız. Bütün birimleri ve personelini masaya yatırdık.
Norm kadro oluşturmak için çalışıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası'nın yıkılan imajını yeniden düzeltmek
için hareket edeceğiz. Ben bürokratım, çiftçi değilim. Pancar Kooperatifi'ne aday olacağım yönünde
söylentiler var. Bunlar sansasyoneldir. Bu zaten kanunen mümkün değil ve böyle bir düşüncem yok.
Bu söylentiler şahsımla ilgili bir şey değildir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8756
Erişim Tarihi: 12.01.2011

Kayseri'de şeytan üçgeni var !
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet dosyasını yeniden açtıracaklarını söyledi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun "Türkiye’nin
Kıbrıs’ta işgali devam ettiği sürece ABD üyeliği olamaz" sözlerini eleştirerek, "Türk askeri, Kıbrıs’a
uluslararası anlaşmalar dahilinde barışı sağlamak için gitti" dedi.
Dün gece uçakla Adana’ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah konakladığı Hiltonsa Otel’de
gazetecilerle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran’ın da eşlik
ettiği Kılıçdaroğlu, "25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlar Tesisleri’nin açılışında Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın yanında Yunanistan Başbakan Yorgo Papandreu’nun ’Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgali
devam ettiği sürece ABD üyeliği olamaz’ sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Bu
sözlerin öteden beri Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin resmi tezi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu,
"Tabi bu konuda bizim de resmi tezimiz vardır. Türk askeri uluslararası anlaşmalar dahilinde Kıbrıs’ta
barışı sağlamak için gitti. Bir Türkiye Cumhuriyet Başbakanı önünde ’Türk askerinin Kıbrıs’ta işgalci
olduğu’ söyleniyorsa Başbakan da ’hayır biz oraya uluslararası anlaşmalara bağlı olarak oraya
müdahale ettik’ demiyorsa o başbakanın acizliğini gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakan
metinleri camdan okuyor. Böyle sorunun yanıtı camda olmadığı için yanıt veremedi. Kendisinin de bu
soruya yanıt verecek kapasitesinin olmadığını gösteriyor" diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın 10 aydır görevden uzaklaştırılmasına rağmen,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Özhaseki hakkındaki iddialarla ilgili hakkında
işlem yapılmamasını değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:
KAYSERĐ DOSYASI AÇILACAK
"Kayseri’de hükümet çifte standart uyguluyor. Sadece belediye değil orada belediye, valilik ve yargı
bermuda şeytan üçgeni var. Bu üçgen içerisinde yolsuzluk dosyaları kapatılıyor. Sabah Vali olarak
kapattığı dosyayı öğleden sonra Đçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak onaylayan bir kişiden söz ettik. Şu
gerçeği unutmayın, bu değerli arkadaşımız Kayseri Vali olarak ataması çıkmış, aynı gün dosyayı
kapatıyor, aynı gün Đçişleri Bakanlığı’nda göreve başlıyor, kapattığı dosyayı onaylıyor. Soru şu, bu
dosya nasıl öğleden sonra Đçişleri Bakanlığı’na ulaşıyor? Nasıl oluyor da yeni atanan Đçişleri Bakanlığı
Müsteşarı öğleden sonra ilk olarak bu dosyayı onaylıyor? Bana biri bunu akılcı olarak anlatsın. Bu Vali
olabilir, Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir. Bu hız nerden çıktı? Dosya kapatırken bu arkadaş bu
hızı nerden aldı? Bu dosyayı yeniden açtıracağız, yeniden yargılama olacak. Başsavcı bu dosyayı
açmak zorunda kalacak. Çünkü oraya Başsavcının görmediği ek deliller koyacağız."
Kılıçdaroğlu, önümüzdeki Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde bir çok ilde ön seçim yapılacağını bazı
kentlerde ise ön seçim yapmayacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise 102’inci madde ile tahliyelerin yaşanmasıyla ilgili
soruyu yanıtlarken hükümete yüklendi. Sorumluluğun iktidarda olduğunu belirten Tekin şunları söyledi:
"Devletin kurumları ile kavga edersen sonucu böyle olur. Đktidar bu kurumların sorunlarını çözmek
zorundadır. Bu rezalettir, toplumun vicdanını kanatmıştır. Bu konuda sorumlu iktidarlar olur. Devletin
kurumlarını suçlayarak sonuca varamazsınız. YÖK ile uzun süredir kavga ettiler. Şimdi YÖK ile ilgili
konuşuyorlar mı? Sorun yargıyı by-pass edip yargıyı tamamen ele geçirmektir. Sorumluluğu yargıya

atarak bu işinin içinden kurtulamazsınız."
Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay’ın Erzin Đlçesi’ne geçti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8757
Erişim Tarihi: 12.01.2011

Erciyesspor'a yeni başkan !
Yapılan genel kurulda Kayseri Erciyesspor'a 2. defa başkan seçilen Ziya Eren, "Hedefimiz Süper Lig" dedi.
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Kayseri Erciyesspor, bu sezon 4. genel kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan genel kurulda Kayseri
Erciyesspor'a 2. defa başkan seçilen Ziya Eren, "Hedefimiz Süper Lig" dedi.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri Erciyesspor Onursal Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Recep Mamur, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız,
yönetime aday olan Ziya Eren ve taraftarlar katıldı.
Divan Başkanlığı'na Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın seçilmesinden sonra saygı
duruşunda bulunuldu ve Đstiklal Marşı okundu. Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci
tarafından faaliyet raporu okunmasının ardından Büyükkeçeci, "Takım olarak hedefimizden ayrılmadık.
Şu anda 7. sırada bulunuyoruz ve lider ile aramızda 3 puan fark var" dedi. Yapılan oylama sonrasında
faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
Yönetime tek liste ile giren Ziya Eren, yapılan oylama sonrasında Kayseri Erciyesspor'a 2. defa
başkan olarak seçildi.
Yönetimin seçilmesinden sonra kürsüye çıkan Kayseri Erciyesspor Onursal Başkanı Memduh
Büyükkılıç, "Bir sezonda 4 genel kurul gerçekleştirdik. Harekette bereket vardır. Đnşallah Kayseri
Erciyesspor daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.
Kayseri Erciyesspor'a 2. defa başkan olarak seçilen Ziya Eren ise, "Ben daha önce de başkanlık
yaptım ve Kayseri Erciyesspor'a verdiğim hizmetleri herkes biliyor. Bundan sonra da Kayseri
Erciyesspor'a hizmetlerim devam edecek. Biliyorum görevimiz çok zor. Ancak Kayseri Erciyesspor
olarak her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Bizim hedefimiz Spor Toto Süper Lig ve bunu da
gerçekleştireceğiz" dedi.
Genel kurula katılan taraftarlar, yaktıkları maytaplarla, "Şampiyon yap bizi cehennemde yak bizi, Ziya
Eren Başkan Erciyes Şampiyon" sloganları atarak salonu adeta tribüne çevirdi.
Yapılan Genel Kurul sonrasında Erciyesspor'un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Ziya Eren, Ahmet Selim Hasözler, Ali Süslü, Cuma Polat, Enes Özhaseki, Gıyasettin Gürler, Gökhan
Çetinsaya, Gökhan demiruz, Hayri Naziksoy, Kaan Savruk, Mahmut Baktır, Mehmet Everekli, Mustafa
Ustaoğlu, Naşit Doğan, Nurettin Arslan, Nusret Poyraz, Ömer Uyar, Selahattin Kılıç, Şadi
Büyükkeçeci, Şafak Çivici, Vahyettin Öztürk.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8758
Erişim Tarihi: 18.01.2011

Çocuğunu 7. kattan attı !
24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu evlerinin karşısındaki inşaatın 7. katından attı.
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Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu evlerinin
karşısındaki inşaatın 7. katından attı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, intihar
girişiminde bulunan anne gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kazım Karabekir Mahallesi Balveren Sokak'ta meydana geldi. 24 yaşındaki
anne Fatma Zehra H.'nin, psikolojik tedavide kullanılan haplardan çok sayıda içtikten sonra 2
yaşındaki oğlu Mehmet'i oturdukları binanın karşısındaki inşaatın 7. katından attığı öğrenildi.
Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, atlayarak intihar etmek istediği ancak vazgeçtiği
belirtilen kadın inşaattan polis ekipleri tarafından indirildi. Ailenin yakınları sinir krizleri geçirirken,
fabrikada işçi olarak çalışan baba Ahmet Sami H., olayı duyduktan sonra geldiği inşaatın yanından
polis ekipleri tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.
Polis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının psikolojik tedavi
gördüğü öğrenilirken, olay öncesinde çok sayıda ilaç içmesi nedeniyle midesinin yıkandığı bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne Fatma Zehra H.'nin Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne
sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8759
Erişim Tarihi: 18.01.2011

SHÇEK'te taciz rezaleti !
SHÇEK'te kalan 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 3 güvenlik görevlisi tutuklandı.
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Kayseri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 4 kız çocuğuna cinsel istismarda
bulunduğu ileri sürülen 3 güvenlik görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşları 14 ile 17 arasında
değişen K.I., G.T., P.T., ve N.A.'ya cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen yurdun güvenlik
görevlileri R.Ş., A.T. ve V.D. gözaltına alınmıştı. Güvenlik görevlilerini 6 aydır takibe alan polis,

gözaltına aldığı 3 kişiyi ifadelerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8760
Erişim Tarihi: 18.01.2011

TC Kimlik No'suz 20 bin kişi var !
Kayseri Valililiği, TC kimlik numarası bulunmayanların kimliklerini değiştirmesini istedi.
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Kayseri Valililiği, TC kimlik numarası bulunmayan 20 bin vatandaşın nüfus müdürlüğüne müracaat
ederek kimliklerini değiştirmesini istedi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2011 yılı Haziran
ayında yapılacak olan genel seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan
vatandaşların nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerektiğini bildirdi. Açıklamada,
"Đlimiz genelinde T.C. kimlik numarası bulunmayan yaklaşık 20 bin vatandaşımızın olduğu tespit
edilmiş olup, vatandaşlarımızın T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını ilçe nüfus müdürlüklerinden
değiştirmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8761
Erişim Tarihi: 18.01.2011

Kilisede verdiğimiz sözü tuttuk !
Erdoğan:Patrikle kilisede bir araya geldik. Yetimhaneyi kendilerine teslim ettik.
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Başbakan Erdoğan'ın özel davetiyle Erzurum'a gelen Yunanistan Başbakanı Yorgo
Papandreu Türkiye için çok ağır ifadeler kullandı.
2 başbakan Erdoğan kış oyunları tesislerinin açılışının ardından 3. büyükelçiler konfransına
geçti.

Burada ilk sözü Papandreu aldı.
Konuk başbakan Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci ilan etti, Fener Rum Patriğine Ekümenik dedi,
Ege'de Türkiye'yi uyardı.
Đşte Yunan başbakanın Erzurum'dan Türkiye'yi uyardığı konuşmadan notlar.
ĐŞGAL SÜRDÜĞÜ SÜRECE TÜRKĐYE AB ÜYESĐ OLAMAZ !
Başbakan Erdoğan'ın sevgili dostum dediği Yorgo Papandreu Kıbrıs konusunda ağır
konuştu, "işgal sürdüğü sürece Türkiye AB üyesi olamaz" dedi.
Ege meselesine de giren Papandreu Türk uçaklarından şikayet etti, gerekirse uluslararası
mahkemelere başvuracağız dedi.
TÜRKĐYE'YE EGE FIRÇASI !
Yorgo Papandreu, 8 Türk savaş uçağının küçük bir Yunan adası üzerinde uçuş yaptığını
ifade ederek, “Bunun anlamı neydi? Türkiye neyi ispatlamak istiyor? Bu hareketler,
Türkiye'nin Ege’deki durumu değiştirmeyecektir” diye konuştu.
Papandreu, “Türkiye için bu hareketler rutin olabilir ama Yunanistan için değil. Bu hareketler
aramızda gerginlik oluşturuyor. Türkiye gerçekten barış istiyorsa, bu hareketlerin durması
gerekir” dedi.
"Ekümenik patrikhane ve azınlıklar, Türkiye'nin AB'deki en önemli temsilcileri olabilir" diyen
Papandreu'dan sonra sözü başbakan Erdoğan aldı.
Erdoğan Yunan mevkidaşının ağır ifadelerine karşı hükümet olarak azınlıklar için attıkları
adımları da tek tek sıraladı.
HÜKÜMETĐN AZINLIKLAR ĐÇĐN ATTIĞI ADIMLAR !
Erdoğan “Pazartesi günü, 52′den bu yana hiçbir Türk lideri veya üst düzey yöneticisi
patrikhaneye gitmemiştir. Pazartesi günü benim yardımcım Sayın Arınç patrikhaneye
gitmiştir. Kısa bir süre önce aynı şekilde Büyükada’da biz patrikle orada kilisede bir
araya geldik, yetimhaneyi gezdik. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğu
içindeyiz. Yetimhaneyi kendilerine teslim ettik. Aynı şekilde Sümela Manastırı’nda dini
ayine izin verdik. Trabzon’un hassasiyetine rağmen bu adımı attık." dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8762
Erişim Tarihi: 18.01.2011

