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Anzaklardan da özür dileyin!
Đşçi Partisi (ĐP) Kayseri Şubesi düzenlediği eylemle AK Parti'yi protesto etti
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Đşçi Partisi (ĐP) Kayseri Şubesi düzenlediği eylemle AK Parti'yi protesto etti.Cumhuriyet Meydanında
yapılan basın açıklamasında, konuşan Đşçi Partisi Kayseri Đl örgütü adına Đl Başkanı Necdet Tosun,
"Başbakan tarihimizle yüzleşiyor ve Dersim'den özür diliyor. Yakın tarihimiz Kurtuluş Savaşı, Đngiltere,
Fransa, Yunanistan ve Đtalya ülkemize demokrasi getirmek için gelmişlerdi. Bizi kalkındırmak
istiyorlardı. Biz ne yaptık? Silahla karşılık verdik. Bu yetmedi, Akdeniz'in sularına fırlatıp attık. Özür
dilemek gerekmez mi? Bir de Anzak askerleri var. Çanakkale sırtlarında garip garip yatıyorlar. Mezar
taşlarında, demokrasi için ödüler yazıyor. Bu demokrasi kahramanlarından ne zaman özür
dileyeceksiniz? Hadi bakalım bu özürlerin sonu gelecek mi?" diye konuştu.Basın açıklamasının
ardından kalabalık grup olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10647
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Kendini iple asmak istedi
Olay Kocasinan ilçesi Zümrüt mahallesi, Çandır sokakta bulunan Alperen apartmanında meydana
geldi
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Kayseri'de bir genç kendini asarak intihara etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre olay Kocasinan ilçesi Zümrüt mahallesi, Çandır sokakta bulunan Alperen
apartmanında meydana geldi. Kendisini asarak intihar etmeye kalkışan 25 yaşındaki V.Ö.'nün evde
bulunanlar tarafından fark edilerek engellendiği öğrenildi.

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine getirilen V.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu ve
olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Đddiaya göre V.Ö.'nün babasının da bir süre önce intihar ettiği ileri sürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10648
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Böyle basiretsiz muhalefet görmedim!
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Türkiye uzun yıllardır muhalefetin yetersizliğinden ve basiretsizliğinden
çekmiştir
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AK Parti Develi ilçesi 4. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri
Milletvekili Mustafa Elitaş, "Türkiye uzun yıllardır muhalefetin yetersizliğinden ve basiretsizliğinden
çekmiştir. Ama bugüne kadar hiç böyle basiretsiz muhalefete rastlamadım. Bugüne kadar en
basiretsiz, en başarısız muhalefet kim diye sorsalar tabii ki bu iki muhalefet olur" dedi.
AK Parti Develi ilçesi dördüncü Olağan Kongresi yapıldı. Tek listenin yarıştığı seçimde mevcut
başkan Mehmet Durukan yeniden başkanlığa seçildi. Develi Belediyesi konferans salonunda
gerçekleştirilen ilçe kongresine AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,
Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đl Genel
Meclis Başkanı Saadettin Aydın, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Kongrenin açılış
konuşmasını AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz yaptı. AK Parti teşkilatı olarak bir kongre sürecine daha girildiğini belirten
Dengiz, "O kadar güzel bir teşkilatın mensuplarıyız ki, bu kongre süreçlerinde bunu daha iyi anlıyorum.
Sizlerin yüzünüzdeki bu güzelliği ve samimiyeti gördükçe bana ayrı bir heyecan geliyor. Develi ilçesi
gerek referandum da gerekse 12 Haziran seçimlerinde üzerine düşeni yaptı. Develi 2014 yerel
seçimlerde, 2015 genel seçimlerinde de üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da önümüzdeki hafta TBMM'de
bütçe görüşmeleri yapılacağını ifade ederek sözlerine başlarken, konuşmasının büyük bölümünde ana
muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefetin kendilerini
heyecanlandırmadığını belirten Elitaş, "Takımlar sahaya çıktıktan sonra bir de karşınızdaki takım
mahalle takımı olursa, diğeri de süper lig takımı olursa problem ortaya çıkıyor zaten. Türkiye uzun
yıllardır
muhalefetin yetersizliğinden ve basiretsizliğinden çekmiştir. Ama bu güne kadar hiç böyle basiretsiz
muhalefete rastlamadım. Bu güne kadar en basiretsiz, en başarısız muhalefet kim diye sorsalar tabii ki
bu iki muhalefet olur. Kemal Kılıçdaroğlu 12 Eylül 2010 halk oylamasında canla başla mücadele etti.
Gezmedik il, gitmedik köy bırakmadı referanduma hayır dedirtebilmek için. Ama Cenab-ı Hakk'ın
hikmetiyle kendisi oy kullanmayı beceremedi. Hayır bile diyemedi. Adını yazdırmayı unutmuş. Seçmen
listesinde
adının olması gerektiğini bilmiyor ama bir partinin genel başkanı" dedi.
Türkiye'nin bir ana muhalefet partisine ihtiyacı olduğunu söyleyen Elitaş, "Biliyorsunuz bedelli
askerlikle ilgili yasa çıkardık. Kemal Kılıçdaroğlu'na da sormuş 'oğlunuz bedelli askerlik yapacak mı?'
diye. O da 'Ben oğlumla konuştum bedelli askerlik yapmayacak' diye cevap veriyor. Allah aşkına hadi
merdivene ters binersin. O yanındakilerin kusurudur. Yahu oğlunun doğum gününü de mi bilmezsin?
Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlık seni ailenden, Türkiye'den bu kadar koparmasın çünkü Türkiye'nin
bir ana
muhalefet partisine ihtiyacı var. Az önce salonda vur vur inlesin Kemal dinlesin şeklinde bağıranlar
oldu. Buna gerek yok kendi partisi içinde sağdan vuruyorlar, soldan vuruyorlar perişan ettiler zaten.

Sayın Kılıçdaroğlu siz ana muhalefet partisi lideri olarak önemli bir konumdasınız. Yarın bütçe
görüşmeleri sırasında her şeyi eleştirebilirsiniz ama bir başka ülke Türkiye'yi yüceltirken sizin
Türkiye'yi yerin dibine sokma gibi bir hakkınız yoktur. Bunu bedelini bu millet size ödetir. Tabii sandığa
kadar
ömrünüz vefa ederse, sandığa kadar genel başkanlığınız devam ederse" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmalardan sonra seçimlere geçildi. Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın divan başkanlığını
yaptığı seçimde mevcut başkan Mehmet Durukan yeniden başkanlığa seçildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10649
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Büyük düşün, büyük götür!
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Đzmir mitinginde Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddiasını sürdürdü
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Đzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Özgürlük ve Demokrasi Mitingi'nde kendisi için
hazırlanan paltformda 'Özgürlüğüme Dokunma' isimli bez afiş önünde vatandaşlara seslenen CHP
Lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasında Đzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda
hükümeti hedef alan sert eleştirilerde bulundu.Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Kılıçdaroğlu, son
olarak AK Parti'nin meydanlarda 'Büyük Düşün' sloganına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden örnek
vererek 'Büyük düşün, büyük götür' benzetmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam
etti: "Kayseri Belediyesi'nde de söyledim rüşvet defterini yolladık beyefendiye. Ne oldu bir taraftan
Cumhurbaşkanı diğer taraftan Başbakan kefil oldu. Kendilerini siper ettiler. Bu ne demektir biliyor
musunuz? Başbakanın yanındaysan, götür götürebildiğin kadar,soy soyabildiğin kadar ne müfettiş
gelir ne de başkası. Büyük düşünün diyorlardı ya bunlar zaten büyük götürmeye alıştılar. Tercümesi
ne? Büyük götür. Onların işi de düzeni de mesaileri de bu" dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10650
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Kayserispor: 1 Đstanbul B.B: 0
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup
etti
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediyespor'u
1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
60. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Amrabat'ın plase vuruşunda kaleci topu
kolaylıkla kontrol etti.
64. dakikada kaleci Behram'ın kısa düşen pasını Troisi aldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Troisi
direk kaleyi düşününce top kaleci Behram'da kaldı.
67. dakikada Taner Yalçın'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Navarro topu güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Doka'nın vuruşu kaleci Navarro'dan döndü. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
88. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Amrabat'ın pasını
ceza sahası çizgisi üzerine çıkardı. Ceza sahası çizgisi üzerinden topa gelişine vuran Okay meşin
yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Nihat Mızrak xx, Serkan Akal xx
KAYSERĐSPOR: Navarro xxx, Okan Alkan xx, Hasan Ali xx Eren Güngör xx, Khizanishvili xx, Okay
Yokuşlu xx, Amrabat xx, Santana x, Riveros x (Abdullah Durak dk. 56 x), Nadir Çiftçi x (Gökhan Ünal
dk. 74 x), Troisi x (Sefa Yılmaz dk. 67 x)
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan Eker, Furkan Özçal, Tolga Dabanlı
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: Behram xx, Rızvan xx, Cesario xx, Metin Depe xx (Metin dk. 90 ?),
Gökhan xx, Cihan xx, Holmen xx, Visca xx (Enver dk. 84 x), Doka xx, Taner xx (Mahmut dk. 80 x),
Webo xx
YEDEKLER: Oğuzhan, Eren, Đbrahim
TEKNĐK DĐREKTÖR: Arif Erdem
GOL: Okay (dk. 88) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Amrabat, Okay, Gökhan Değirmenci (Kayserispor), Cihan, Cesario, Metin
(Büyükşehir Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10651
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Melikgazi'de pazaryeri isyanı
Pazaryeri kaldırılan Pazar Pazarı esnafı, kendilerine yer gösterilmediğini gerekçe göstererek Melikgazi Belediyesi
önünde toplandı
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Pazaryeri kaldırılan Pazar Pazarı esnafı, kendilerine yer gösterilmediğini gerekçe göstererek Melikgazi
Belediyesi önünde toplandı.
Düvenönü'nde toplanarak yürüyüşe geçen yaklaşık 100 kişilik pazar esnafı, kendilerine yer
gösterilmediğini gerekçe göstererek yetkilileri protesto etti. Yer gösterilmediği için tezgah
açamamaktan ve satış yapamamaktan şikayet eden esnaflara Çevik Kuvvet ekipleri eşlik etti.
Pazar esnafı adına konuşan Zekeriya Kaya, “Biz derdimizi anlatacak kimse bulamıyoruz. Evimize

ekmek götürmek istiyoruz. Pazarcı esnafı olarak mağduruz” diye konuştu.
Pazarcılar Odası'na da tepki gösteren Kaya, “Onlar bizim derdimizi anlamazlar. Bu nedenle bizim
hakkımızı savunamazlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10652
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Büyükkılıç'tan pazaryeri açıklaması
Semt pazarının; Valilik, Emniyet, Mesleki Oda ile ilgili esnaf derneklerin ortak kararı ile kaldırıldı
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Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2000 yılında 7 olan semt pazaryeri sayısının 2011
yılı Kasım ayı itibari ile 12’sinin modern ve üstü kapalı olmak üzere 24 ayrı semt pazaryeri
bulundurulduğunu ve düzenli bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.
Melikgazi Đlçesinde Pazar günleri Necip Fazıl Bulvarı ile bu caddeye bağlantılı sokaklarda kurulan
semt pazarının; Valilik, Emniyet, Mesleki Oda ile ilgili esnaf derneklerin ortak kararı ile kaldırıldığını
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Đlçemiz planlı bir şekilde hızla büyümekte ve gelişmektedir.
Bunda mesleki oda, dernek ile kamu kurum ve kuruluşlar ile yaptığımız ortak ve koordineli çalışmaların
büyük bir payı vardır. Belediye olarak yatırım ve hizmetleri ‘biz yaparız, ederiz’ diye değil ilgili kurum ve
kuruluşlar ile ortak bir akıl yolu bularak yerine getiriyoruz. Bunda da kazanan Kayseri oluyor. Nitekim
Necip Fazıl Caddesi üzerinde kurulan pazaryerimizde emniyet teşkilatımızın, mesleki oda ile
derneklerin ortak kararı ile kaldırılması uygun bulunmuş ve belediye olarak ta biz bu kararı
uyguluyoruz. Pazar pazarı kurulan mahalle son 10 yıl içerisinde hızlı bir yapılaşma göstermiştir.
Modern ve çok katlı binalar ile bu semtin çehresi ve yapısı değişmiştir. Zaten kurulan semt pazarı o
günkü şartlar gereği geçici olarak kurulmuştu. Şu andaki yapısı ve önemlisi güvenlik, yolların
kapanması ile ulaşım ve şehircilik açısından birçok sorunu beraberinde getirdi. Valilik Makamı,
Emniyet Müdürlüğünün yazıları daha da önemlisi Mesleki oda ile dernek kararı ile Pazar günleri
kurulan pazaryeri tamamen kaldırılmıştır. Ortak karar gereği de bu Pazar kurulmamıştır” dedi.
Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Oda Başkanı Yasin Boz ve Semt Pazarı Esnaf Dayanışma,
Yardımlaşma Dernek Başkanı Osman Kırtepe ile esnafın ortak kararı olduğunu ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, kazananın yine Kayseri olacağını çünkü Kayseri’nin gelişen ve büyüyen daha
önemlisi örnek alınan şehircilik yapısına bu tür yapıların yakışmadığını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 10 yıl önce 7 olan semt pazaryerinin şu anda 13 ayrı bölgede üstü kapalı
ve 11 ise açık alan olmak üzere toplam 24 semt pazarının yer aldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10653
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Karla mücadele öncesi kurban
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü karla mücadele çalışmaları öncesi geleneksel hale getirdiği kurban kesimini
gerçekleştirdi
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Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü karla mücadele çalışmaları öncesi geleneksel hale getirdiği kurban
kesimini gerçekleştirdi.
63. Şube Şefliğinde gerçekleşen törene Karayolları 6. Bölge Müdürü Mustafa Karademir, Yol Đş
Sendikası Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Adem Özokutan, Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Kulak,
Mehmet Đnallı ve çok sayıda personel katıldı.
Karla mücadele çalışmalarının, sağlıklı yürütülebilmesi için kurban kestiklerini belirten Bölge Müdürü
Mustafa Karademir, “Karla mücadele çalışmalarının kazasız ve belasız yürütülmesi için, her kış
sezonu öncesinde kurban kesimi geleneksel hale geldi. Ekipman ve personelle bu sezon karla
mücadeleye hazırız. Karla mücadele de çalışacak personelimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum”
dedi.
Bölge Müdürü Mustafa Karademir, kurban kesiminin ardından karla mücadelede çalışacak olan
personelle kar mücadelesinde kullanılacak olan araçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10654
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Bünyan'da intihar girişimi
Karadayı köyünde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki C.Ö.F.&#8217;nin ailevi sebeplerden dolayı bunalıma
girdiği öğrenildi
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Kayseri’de, bunalıma giren bir kişi ilaç içerek intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Karadayı köyünde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki C.Ö.F.’nin
ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdiği öğrenildi. C.Ö.F.’nin evde bulunan ağrı kesicileri içerek

intihara teşebbüs ettiği kaydedildi.
Yetkililer, C.Ö.F.’nin kaldırıldığı hastanede tedavi edilerek taburcu edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10655
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Düğünde sıra kavgası
Develi ilçesinde düğünde oynama sırası nedeniyle çıkan kavga sonrasında 6 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde oynama sırası nedeniyle çıkan kavga sonrasında 6 kişi gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Soysallı köyünde meydana gelen olayda, M.E. ile Ö.Ö.
arasında, düğünde oynama sırası nedeniyle kavga çıktığı öğrenildi. Kavgaya şahısların yakınları olan
M.Ö., R.Ö., Y.E. ve A.E.'nin de karıştığı kaydedildi.
Sopaların da kullanıldığı kavgada yakalanarak gözaltına alınan 6 kişi hakkındaki soruşturmanın
tamamlandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10656
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Pınarbaşı'nda kumar baskını
Şabanlı köyünde Ö.A.'nın evinin altında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan yerde kumar oynattığının tespit
edildiği öğrenildi
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kumar oynatmak ve imkan sağlamak suçundan bir kişi yakalanarak
gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Şabanlı köyünde Ö.A.'nın evinin altında
işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan yerde kumar oynattığının tespit edildiği öğrenildi.

Yapılan aramada 274 adet oyun markası, bu markaların parayla satıldığına dair notların tutulduğu
defter ile 2 deste oyun kağıdına el konulduğu bildirildi.
Yetkililer yapılan soruşturma neticesinde Ö.A.'nın serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10657
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Yeşilhisar'da kaza: 27 koyun telef oldu
Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 27 koyun telef oldu
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil
koyun sürüsüne daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken 27 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde meydana gelen olayda, S.G.’nin
kullandığı 38 FR 550 plakalı otomobilin, H.Ö.’ye ait olan ve karşıdan karşıya geçen koyun sürüsüne
daldığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada, otomobilin içinde bulunan Y.G., B.G., ve sürücü S.G.’nin yaralandığı, 27
koyunun ise telef olduğu kaydedildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10658
Erişim Tarihi: 05.12.2011

30 bin kişiye Aşure dağıtıldı
Melikgazi Belediyesi Hunat Cami önünde cami cemaati ile vatandaşlara aşure ikram etti
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Melikgazi Belediyesi Hunat Cami önünde cami cemaati ile vatandaşlara aşure ikram etti. 30 bin kişiye
dağıtılması planlanan aşure ikramı bir hafta boyunca ayrı noktalarda sürecek.
Okunan duaların ardından aşurenin ilk ikramını Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptı.
Vatandaşlar aşure için uzun kuyruklar oluştururken, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,

burada yaptığı açıklamada, bu ikramın artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Yaklaşık 3 bin kişiye
aşure ikram edildiğini, farklı noktalarda da bir hafta içerisinde toplam 30 bin kişiye aşure dağıtılmasının
planlandığını kaydeden Büyükkılıç, "Muharrem ayı ve Aşure günü dolayısıyla bu geleneği
sürdürüyoruz. Halkımıza feyz olsun, nur olsun diye duada bulunuyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10659
Erişim Tarihi: 05.12.2011

Đstanbul maçın tekrarını istiyor
Can Arat'ın stattan çıkartılmasıın ardından TFF kulübü aradı "Yanlışlık oldu" diyerek özür diledi
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Đstanbul Büyükşehir Belediyespor - Kayserispor maçı
öncesinde kadrodan çıkartılan Can Arat'ın adının stada alınmayacaklar listesinde olmadığı ve TFF'nin
bu yüzden özür dilediği öğrenildi. Đstanbul Büyükşehir Belediyespor maçın tekrarı için TFF'ye
başvuracak.
Şike soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şike ve teşvikle suçlanan futbolcu, kulüp
yöneticilerinin statlara girememesi yönünde Futbol Federasyonu’nun aldığı karar dün ilk kez
uygulandı. Đstanbul Büyükşehir Belediyespor futbolcu Can Arat, Kayserispor maçına dakikalar kala
oynayamayacağını öğrendi.
TFF temsilcisi, deneyimli futbolcu hakkında alınan karardan dolayı bu oyuncunun maçta forma
giyemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine maçın başlamasına kısa bir süre kala Can Arat’ın yerine
Marcus Vinicius ilk 11’e alındı.
Öte yandan Đstanbul Büyükşehir Belediyespor futbolcusu Can Arat’la ilgili seyirden yasaklanma" kararı
olmadığı belirtildi. Kayseri ile önceki gün oynanan maça “yasaklanan 14 futbolcu arasında olmadığı
halde" alınmayan Can Arat’ın Türkiye Futbol Federasyonu’nun hatası sonucu sahaya alınmadığı ifade
edildi
Stada alınmayan Can Arat için Savcı Mehmet Berk’in Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak “Benim
yazımda Can Arat yok. Neden stada alınmıyor?" dediği belirtildi. Emniyet’in ise “Kendileriyle ilgili bir
durum olmadığını" bildirdiği ifade edildi.
Genç futbolcu Can Arat'ın adı 'stada giremeyecekler listesinde' yer almıyor. Buna rağmen oyuncunun
maça dakikalar kala kadro dışı bırakılması Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'da şok etkisi yarattı. Dün
akşam ise Federasyon yetkilileri, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü arayarak 'yanlışlık’ oldu
diyerek özür diledi. Oyuncunun adının stada giremeyecekler listesinde yer almamasına rağmen
soruşturmanın ilk başladığı dönemlerde ifadesi alınan biri olduğu için bir karışıklık olduğunu bildirdi.
CAN ARAT'ın AÇIKLAMASI
"Maç günü sahaya geldik, neşeli bir şekilde maça hazırlandık. Isınmamı yaptım, soyunma odasına
geldim, formamı giydim ve sonra yöneticilerimiz aracılığıyla oynayamayacağım söylendi.
Oynayamadığım için çok üzüldüm. Tabii ki bu durumu sorgulamam gerekiyordu ama profesyonel bir iş
yapıyoruz ve bunun gerekli işlemlerini zaten yöneticilerimiz yaptı. Maçın başlamasına 6-7 dakika
kalmıştı o sürede değişiklik oldu. Daha önce de ifade verdiğim için kendimden emindim ama böyle bir
şey oldu diye tabii ki, önce ailenin menfaati önemli, kendi menfaatimi 2. plana attım. Yöneticilerimizden
Kamil Dizar ilgilendi ama akşam haber alınamadı. Ben çok rahattım sadece oynayamadığım için
üzüldüm. Bu kişiler arasında olmadığım net bir şekilde bir kez daha anlaşıldı..."
BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR MAÇIN TEKRARINI ĐSTĐYOR

Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ise Can Arat'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından
kadrodan ve stattan çıkartılması sonucunda, mağdur edildiklerini iddiasında bulundu. Kulüpten yapılan
yazılı açıklamada, ligde oynanan Kayserispor karşılaşması öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle futbol
takımının olumsuz etkilendiği dile getirilerek, "Uğradığımız haksız durum nedeniyle kulübümüz mağdur
edilmiştir" denildi.
Kayserispor maçı öncesinde, ilk 11'de oynayacak olan futbolcuları Can Arat'ın kadrodan çıkarttırılarak
stat dışına gönderildiğini ve maçı bu olumsuz havada maç oynamak zorunda kalındığı kaydedilerek,
şu ifadelere yer verildi: "Maçın başlamasına dakikalar kala takımlar 18'lerini belirlemiş, listeler
hakemlere verilmiş ve maç ısınması bitmişti. Sahaya çıkmak için formaların giyildiği sırada maçın
temsilcisinin orta hakem Kamil Abitoğlu'na giderek Can Arat'ın oynatılmayacağının tebligatını yapıyor,
daha sonra idari menajerimizden Can Arat'ın stattan çıkarılması isteniyor. Bunun üzerine listeden
çıkarılan Can Arat'ın yerine Marcus Vinicius, 18'e de Zeki Korkmaz yazılıyor. Fakat Can Arat ihraç
kabul edildiği için Zeki Korkmaz da listeye alınmıyor. Böylece tam anlamıyla haksız rekabetle 17 kişilik
kadro ile maça başlamış oluyoruz. Bu şekilde tüm oyuncularımızın ve teknik ekibimizin moral
motivasyonu kaybolmuş vaziyette oynadığımız maçı kaybediyoruz."
ĐBB Futbol Şube sorumlusu Kamil Dizar, yapılan haksızlığın giderilmesi için Kayserispor maçının
tekrarını isteyeceklerini belirterek , federasyona başvuracaklarını söyledi.
Açıklamada, kulübe emniyetten yapılan tebligatta oyuncu Can Arat'ın adının stada giremeyecekler
arasında yer almadığına vurgu yapıldı. Buna rağmen, oyuncularının TFF tarafından oynatılmadığına
dikkat çekilen açıklamada, “Karşılaştığımız bu olumsuzluk sonucunda meydana gelen
mağduriyetimizin hukuki takibi kulübümüz tarafından yapılacaktır. Bugün itibari ile içinde
bulunduğumuz haftanın önemli maçları için çalışmalarımıza Can Arat ile birlikte başlıyoruz. En büyük
dileğimiz bu tür olumsuzlukları bir daha yaşamamak ve futbol içinde bırakılmamızdır” denildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10660
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Elitaş, Gül'e meydan okudu!
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan şike yasası açıklaması: Herkes imzasının arkasında durabilmeli,
rüzgara karşı hareket etmemeli
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
TBMM'ye geri gönderdiği şike cezalarını düşüren yasa hakkında, “Herkes imzasının arkasında
durabilmeli, rüzgara karşı hareket etmemeli” dedi.Elitaş, gazetecilerin yasayla ilgili ne yapılacağına
ilişkin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Gül'ün toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak yasayı
TBMM'ye geri gönderdiğini belirtti. Geri gönderme gerekçesi inceledikten sonra Meclisin karar
vereceğini ifade eden Elitaş, şöyle konuştu:
“Bu karar yasayı ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassasiyetlerini dikkate alarak yeniden değerlendirmek
ya da aynen kabul edip Cumhurbaşkanlığı makamına onay için göndermektir. Öyle sanıyorum ki
TBMM bu konuda en uygun değerlendirmesini yapıp yasayla ilgili son noktayı ortaya koyacaktır.
TBMM'nin yasayı aynen kabul etmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın yasayı onaylamak zorunda ama
Anayasa Mahkemesine gitme hakkı vardır. Yasanın düzenlenmesinde Anayasaya aykırı bir husus
yoktur. Sadece toplumsal hassasiyetlerle yasanın iade edildiğini düşünüyoruz.”
Mustafa Elitaş, teklifin TBMM'deki 4 siyasi partinin grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla
sunulduğunu, Meclis tarafından kabul edilip Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini hatırlatarak, “Basının

bu yasaya onay veren milletvekillerine farklı anlamlar yükleyerek, tahkir edici şeyler yapmasını uygun
görmüyoruz. Sanki şikeyi serbest bırakıyormuş gibi yapılan bir düzenleme şeklinde değerlendirmek
yanlış sonuçlara götürür. Konuyla ilgili başka yasalarda da zaten düzenlemeler mevcut” dedi.
“Altına imza attıysak beraber devam etmeliyiz”
Elitaş, diğer partilerin tavrıyla ilgili soru üzerine ise şunları şunları söyledi:
“Grup başkanvekilimiz altına imza attıysa, Ak Parti'nin konuyla ilgili diğer siyasi partilerle birlike
mutabakatı olduğunu düşünürüz. Siyasi parti grupları herhalde attıkları imzanın arkasında dururlar.
'Biz yanlış yaptık, eyvah şurada hata yaptık' diye düşünmeden teklifin altına imza attılar demek olmaz
diye tahmin ediyorum. Altına beraber imza attıysak beraber de devam etmemiz gerekir. Yoksa
'sonradan imzamı çektim' diye rüzgarın yönüne karşı konuşmak yanlış olur. Şu anda bunu konuşmak
erken olur. Gerekçe okunduktan sonra değerlendirilecek. Herkes imzasının arkasında durabilmeli,
rüzgara karşı hareket etmemeli. Siyasi parti grup başkanvekilleri bunu imzalarken ayrıntısıyla, yan
etkisiyle, geldisiyle, gittisiyle düşündüler. Hiç kimse baskı altında veya inceleme yapmadan imza
atmadılar. Herkes bilerek, isteyerek, tartışarak kendi gruplarıyla da tartışarak değerlendirdi. Sayın
Cumhurbaşkanı, geri göndermede Anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kulandı. Sayın
Cumhurbaşkanı o şekilde bir değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirmeyi eleştirebiliriz ama o
çerçevede de TBMM'nin iradesi öne çıkar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, milletin vekillerinindir.”
Gül'ün gerekçesi, yarın TBMM'de okunacak
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, şike cezalarını düşüren yasayı bir kez daha görüşülmek üzere geri
gönderme gerekçesi, yarın TBMM Genel Kurulunda okunacak.
Cumhurbaşkanı Gül'ün Meclise iade ettiği “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununu”, bundan sonra yeni bir süreç bekliyor. Meclis
Başkanlığı, gerekçe Genel Kurulda okunduktan sonra yasayı asıl komisyon olan Adalet Komisyonuna
sevkedecek.
Ancak, yasayı yeniden görüşüp görüşmemek, bununla ilgili gündem yapıp yapmamak, Komisyonun
takdirinde bulunuyor. Komisyon ve Genel Kurul, yasayı yeniden görüştüğünde, üzerinde değişiklik
yapabileceği gibi aynen de kabul edebiliyor.
TBMM Đçtüzüğü'ne göre, Meclis, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun
Cumhurbaşkanınca yayımlanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın onayladığı yasayı Anayasa
Mahkemesine götürme yetkisi bulunuyor.
Meclis geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar
geri gönderebiliyor.
Muhalefetin tavrı
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Sporda
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu geri
göndermesini değerlendirdi. Kanuna ilişkin tavırlarını, hükümetin hareket tarzının belirleyeceklerini
ifade eden Şandır, “AKP'nin tavrı önemli bu noktada. AKP, imzasının arkasında durmazsa, biz de ona
göre davranacağız” dedi.
“Duruşumuz net...”
BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da düzenleme hakkında Adalet Komisyonunda çok net görüş
bildirdiklerini ifade ederek, “Konuyla ilgili kamuoyunu vicdanının rahatsızlığını çok net dile getirdiklerini”
söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gerekçelerine katılarak yasayı iade ettiğini ifade eden Kaplan,
“Duruşumuz nettir. Komisyonda da Genel Kurulda da 'red' dedik. Đmza sahibi üç parti kaldı geriye.
Bundan sonrası onların takdiridir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10661
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Otomobil takla attı: 1 ölü
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Sivas yolunun 10. kilometresinde yaşanan trafik kazasında 38 ZC 075 plakalı
otomobil sürücüsü E.D. (31) Sivas istikametinden Kayseri merkez istikametine giderken direksiyon
hakimiyeti kaybederek takla attı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan E.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10662
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Annenin en acı anı!
Okula gitmek üzere yola çıkan 5. sınıf öğrencisi, kadın sürücünün kullandığı otomobilin altında kalarak can verdi
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Kayseri'de okula gitmek üzere yola çıkan 5. sınıf öğrencisi, kadın sürücünün kullandığı otomobilin
altında kalarak can verdi. Oğlunun kaza geçirdiğini öğrenen ve olay yerine gelen anne, gördüğü
manzara karşısında baygınlık geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi 470. sokakta meydana geldi.
10 yaşındaki minik A.Ö. sabah saatlerinde komşusu olan arkadaşı E.Ö. ile 75. Yıl ĐMKB Đlköğretim
Okulu'na gitmek üzere yola çıktı. Toprak yoldan giderken 38 YD 977 plakalı otomobilin kadın sürücüsü
H.P. iki öğrenciye çarparak onları otomobilin altına aldı.
Çevredeki vatandaşlar, 5-A sınıfı öğrencisi A.Ö. ile E.Ö.'yü otomobili havaya kaldırarak altından
çıkardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, A.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Oğlunun kaza geçirdiğini öğrenen anne, önlüğünden tanıdığı A.Ö.'nün cansız bedenini görünce
feryat ederek baygınlık geçirdi. Oğlunun cansız bedenine sarılarak ağıt yakan anneyi sağlık ekipleri ve
polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.
Kazadan yaralı olarak kurtulan E.Ö., "Biz toprak yoldan okula gidiyorduk. Otomobil asfaltlı yoldan
geliyordu. Aracı toparlayamadı sonra bize çarptı. Bizi altına alarak sürükledi" diyerek kazayı anlattı.

E.Ö. olay yerine gelen 112 ambulansı ile hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden
A.Ö.'nün cansız bedeni de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yetkililer, otomobil sürücüsü H.P.'nin gözaltına alındığını, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10663
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Amrabat kavgası
Kayserispor ile Galatasaray arasında başlayan gerilim her geçen gün tırmanıyor
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Sarı-Kırmızılı iki kulüp arasında başlayan gerilim her geçen gün tırmanıyor. Galatasaray'ın Amrabat'ı
ayartmaya çalıştığını belirten Hurma'ya, dün Aysal'dan jet yanıt geldi. Olaya TFF bizzat el koyarken,
Amrabat'ın Cim Bom'u istediği iddia edildi.Kayserispor’un yıldız futbolcusu Nordin Amrabat ile
Galatasaray’ın ilgilendiği söylentileriyle başlayan süreç, git gide daha gerilimli bir hal alıyor. Ünal
Aysal’ın önceki gece bir televizyon programında “Amrabat konusunda Kayserispor’a resmi teklif
yaptık” açıklamasının, Kayseri cephesi tarafından yalanlanmasıyla başlayan krize nihayet Türkiye
Futbol Federasyonu el koydu. Faslı yıldızın Cim Bom tarafından ayartılmaya çalıştığını iddia eden
Kayserispor Genel Menaceri Süleyman Hurma’nın, TFF’ye şikayette bulunduğu öğrenildi. Sonrasında
TFF Genel Sekreterliği’nin, dün sabah Kayserispor’a bir yazı yazarak Amrabat’ın Galatasaray’a
transferi için yapılan girişimle ilgili tüm bilgi ve belgeleri istediği belirtildi. Süleyman Hurma, bu taleple
ilgili “Bu konuda soruşturma başlatılması iyi oldu. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz” diye konuştu.
Hurma’ya yanıt gecikmedi. Resmi siteden bir mesaj yayınlayan Ünal Aysal özetle, “Amrabat’la ilgimiz,
30 Kasım 2011 tarihinde Ali Dürüst’ün Recep Mamur’la yaptığı telefon konuşmasında resmi olarak
aktarılmıştır. Sayın Başkan’ın böyle bir transferi düşünmediğini belirtmesi üzerine konu,
Kayserispor’da bir karar değişimi olmadığı sürece gündem dışına alınmıştır. Kayserispor menajeri
Süleyman Hurma’nın bu telefon görüşmesinden haberi olması gerekirdi” ifadelerini kullandı. Đki kulüp
arasındaki demeç savaşı sürerken, Amrabat’ın gönlünün Aslan’da olduğu ve hatta Fas Milli
Takımı’ndaki hocası Eric Gerets’in bu transfer için öğrencisine destek verdiği söyleniyor.
Adım adım Nordin Amrabat olayı
*Terim’in isteği üzerine, Aslan’ın Nordin Amrabat’la ilgilendiği haberleri yazılı ve görsel medyada iyice
çoğaldı.
*Kayseri menaceri Hurma, “Önce bizimle görüşmeleri gerekirdi. Futbolcumuzu ayartıyorlar” ifadesini
kullandı.
*Ünal Aysal bir TV programına katılarak, “Biz Amrabat’ı istiyoruz. Resmi teklifimizi de ilettik”
açıklamasını yaptı.
*Hurma, TFF’ye şikayette bulundu ve olayın aydınlanması için soruşturma başlatmalarını istedi.
*TFF Genel Sekreterliği, Cim Bom’un resmi teklif iddiasına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Kayserispor’un
göndermesini rica etti.
*Aysal, sitedeki mesajında “Hurma’nın, Recep Mamur’la görüşmemizden haberi olmalıydı” dedi.
Kaynak: Fanatik
http://fanatik.ekolay.net/Amrabat-kavgasi_3_Detail_32_246040.htm
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10664
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Cimbom'a Amrabat resti!
AMRABAT'ı satmayacağız. Eğer bir gün oyuncu satmak istersek bu kulüp kesinlikle Galatasaray olmayacaktır
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Galatasaray Kulübü, sözleşmeli oyuncumuz Noureddine AMRABAT ile ilgili olarak kendilerinin de
dediği gibi Sayın Ali DÜRÜST aracılığı ile 30 Kasım’da beni aramıştır…
Bu bilgi doğrudur. Ancak oyuncumuz ve temsilcisi en az bir aydır çeşitli aracılar da kullanılarak
ayartılmaya çalışılmıştır…
Bunların içinde en tuhaf olanı; Fas Milli Takım Teknik Direktörü Sayın Eric GERETS’in oyuncumuz
milli takımda iken kendisiyle Galatasaray adına görüşme yapmasıdır (07.11.2011 – 14.11.2011
tarihleri arası).Her iki kulüp arasında bir sorun yaşanmaması için ben, bizzat T.F.F Başkan Vekili
Sayın Lütfi ARIBOĞAN’ı arayarak Galatasaray Kulübü ile görüşmesi ve etik olmayan bu yoldan
vazgeçmeleri için aracı olmasını rica ettim( 30 Kasım’dan önce).Sayın Lütfi ARIBOĞAN’ın çabalarına
rağmen Galatasaray Kulübü’nün ayartma girişimleri durdurulamamıştır. (Sayın Ali DÜRÜST beni bu
durum üzerine arayıp; “Bu konu kapanmıştır.”, demesine karşın).
Değerli Kamuoyu;
Bildiğiniz gibi Galatasaray Kulübü’nün hiçbir etiğe uymayan saldırgan, ayartarak transfer yapma stili
bugün ortaya çıkmamıştır…
Bu durum bir Galatasaray geleneği olmuştur…
Şöyle ki;
Gökhan ÜNAL, Mehmet TOPUZ, Ali TURAN ve daha bu sezon başında Franco Dario CANGELE’ye
de aynı yöntemler denenmiş ve kulübümüze büyük zararlar verilmiştir. Sezon başında Franco Dario
CANGELE’yi satmayacağımızı bildirmemize rağmen; Arjantin’de oyuncunun menajerine ulaşılmış,
aynı senaryo uygulanmıştır…
Ortaya çıkan durum şudur;
Galatasaray Kulübü; yüksek mali imkanları, mazisinden kaynaklanan Kamuoyu gücü ile bizleri hiçe
saymak gibi önlenemez bir kibir içindedir…
Kendilerine her şeyi hak gören; hukuk, kural tanımayan muhteşem mazilerinin oluşturduğu gücün
mirasını yiyen bu anlayışın temsilcilerine, Başkanlığı’nı yaptığım Kayserispor; bundan önceki olaylarda
olduğu gibi, bu olayda da gereken cevabı verecektir…
Bugün Kayserispor olarak duruşumuz şudur;
Biz oyuncumuz Noureddine AMRABAT’ı satmayacağız. Eğer bir gün oyuncu satmak istersek bu kulüp
kesinlikle Galatasaray olmayacaktır…
Kamuoyuna saygılarımla arz ederim…
Recep MAMUR
BAŞKAN
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10665
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Yaşlı çift sobadan zehirlendi
Kıranardı'nda yaşlı karı-koca sobadan sızan karbonomoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 173
: 06 Aralık 2011 14:45

Kayseri'de karı-koca sobadan sızan karbonomoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi Senir Caddesi'ndeki müstakil bir
evde yaşayan 81 yaşındaki O.B. ile 82 yaşındaki eşi H.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan komşuları eve girdiğinde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, eve gelen yakınları acı haberi aldıklarında sinir krizleri
geçirdi. Çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10666
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Tiyatro Festivali hazırlıkları başladı
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 7'ncisinin hazırlıklarına başlandı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 7'ncisinin
hazırlıklarına başlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, altı yıldan bu yana düzenlenen festivale ilginin
beklediklerinin üstünde olduğunu belirtti. Festivalin amacının, gençlere tiyatro sevgisi aşılamak
olduğunu söyleyen Özhaseki, “Türkiye'de uluslararası niteliği ile kendi alanında bir ilk olma özelliğine
sahiptir. Yedincisini düzenleyeceğimiz festivale Kayseri'deki okullarımızın yanı sıra, yurt içinden
Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana, Samsun, Gaziantep ve Elazığ yurt dışından ise Fransa ve
Almanya'dan okulları davet ettik. Bu vesile ile gençler tiyatral gösterilerini sergilerken aynı zamanda
farklı ülkelerin buluşmasına da şahit olacağız. Uygarlıkların beşiği olmuş, farklı kültür ve
medeniyetlerden gelen zenginliklere sahip Kayseri'de, kültür ve sanat hayatının, geçmişten gelen

birikime eşdeğerde olması için çaba sarf ediyoruz. Kayseri'nin kültür ve sanat alanında da öne
çıkmasında bu tür faaliyetlerin önemi çok büyüktür. Umuyorum ki gençlerimiz bu konuda ne kadar
yetenekli olduklarını ortaya koyarken bizlere de onları keyifle izleyip alkışlamak düşecek" dedi.
Özhaseki 6 yıldan bu yana festivali takip eden izleyici sayısının 100 binden fazla olduğunu, festivale
155 okulun katıldığını, festivalde 3 bin genç oyuncunun ve teknik ekibin görev yaptığını, ünlü tiyatro
sanatçılarının zaman zaman gençlerle tecrübelerini paylaştığını ifade etti.
Mayıs ayı içerisinde başlayacak olan festivale katılmak isteyen okullar 6 Ocak 2012 tarihine kadar
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye
Konservatuarı'na başvuru yapabilecekler. Büyükşehir Belediyesi festivale katılan oyuncular, teknik
ekip ve sanatçılara eğitim ve teknik destek de sağlayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10667
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Galatasaray'ı istiyorum!
Kayserispor ile Galatasaray arasında savaşa neden olan Amrabat'tan olay yaratacak açıklamalar
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Kayserispor ile G.Saray arasında savaşa neden olan Amrabat'tan olay yaratacak açıklamalar!
Kayserispor'un Fas asıllı yıldız futbolcusu Nordin Amrabat, transfer söylentileriyle ilgi Radyospor'a
önemli açıklamalar yaptı. Amrabat, "Kayserispor izin verirse G.Saray'da oynamaktan büyük mutluluk
duyarım; ama herşey Kayserispor'un iznine bağlı. Ama Kayserispor'dan ayrılırsam gitmek istediğim
takım G.Saray. Bu konuda fikrim net" dedi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Amrabat, G.Saray Başkanı Ünal Aysal'ın
kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Bu açıklamalardan haberim var ve bu durum beni
gayet mutlu etti" dedi.
Yıldız futbolcu Galatasaray'a transferi konusunda olumsuz açıklamalarda bulunan Süleyman
Hurma'yla görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, "Henüz kendisiyle görüşme fırsatmız olmadı.
Hurma'yla gayet iyi bir ilişkimiz var. Đlerleyen süreçte bu konuları kendisiyle konuşacağız" diye
cevapladı.
G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'in kendisini beğendiğinin hatırlatılması üzerine Amrabat, Fatih
Terim gibi büyük bir antrernörün kedisini beğeniyor olamasın mutluk verici olduğunu söyledi.
"GERETS 'GALATASARAY BÜYÜK BĐR KULÜP; DÜŞÜNEBĐLĐRSĐN' DEDĐ"
Konuşmasında Fas Milli Takım Teknik Direktörü Eric Gerets'in Galatasaray'a transferi konusunda
aracı ve referans olduğu yönündeki söylentileri de değerlendiren Nordin Amrabat, "Bu tarz iddialarla
ilgilenmiyorum. Şu an sadece futbola odaklanmış durumdayım. Ayrıca Galatasaray konusunda Sayın
Gerets'le konuşmama gerek yok; Galatasaray büyük bir kulüp bunu herkes biliyor. Gerets'le
Galatasaray da dahil pekçok kulüp hakkında konuştuk. Bir teknik direktörün öğrencisine söylemesi
gereken şeyleri söyledi; bu çok normal. Kendisi bana Milli takımda oynamam ve daha başarılı
olabilmem için; daha büyük kulüplerde oynamamın daha iyi olacağını söyledi. Ayrıca 'Galatasaray da
büyük bir kulüp; düşünebilirsin' dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10668
Erişim Tarihi: 08.12.2011

Tek gol 3 altın puan!
Kayserispor deplasmanda Samsunspor'u Troisi'nin 1.dakikada attığı golle 1-0 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor kendi evinde karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup
oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
1. dakikada duvar pası ile aldığı topla 3 savunma oyuncusunu geçen Troisi, plaselediği topu
Samsunspor ağlarına gönderdi. 0-1
14. dakikada Mustafa Sarp'ın orta sahayı geçerek verdiği pasta topu önüne alan Bance'nin ceza
sahası dışından attığı sert şut az farkla auta çıktı.
30. dakikada Zenke'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde kimse dokunamayınca topu önünde
bulan Ergün'ün sert şutu auta gitti.
MAÇTAN DAKĐKALAR: (ĐKĐNCĐ YARI)
51. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde gol arayan Samsunspor'da Zenke'nin geriye çıkarttığı
topla buluşan Murat'ın
30 metreden attığı sert şutta top kalenin yanından auta gitti.
55. dakikada Zenke ile Murat paslaşmasında Murat'ın ceza sahası çizgisinden attığı şut kaleci
Navaro'da kaldı.
77. dakikada Murat sol kanattan ceza sahasına girdi. Kale önünde yaşanan karambolde dönen topa
vuran Fink'in şutu defanstan döndü. Samsunsporlu futbolcuların penaltı itirazları sonuç vermedi.
87. dakikada ceza sahası içinde Troisi'nin verdiği pasta topu kontrol eden Gökhan Ünal'ın şutunda
top direğin dibinden auta gitti.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Suat Aslanboğa x, Bülent Gökçü x, Gökhan Memişoğlu x
SAMSUNSPOR: Ertuğrul x, Adem x, Kemal x, Akaki x, Ergün xx (Yenal dk. 77 x) , Murat xx, Mustafa
Sarp x, Dominguez x (Ekigho dk. 69 x), Hakan x (Fink dk. 61 xx), Zenke x, Bance xx
YEDEKLER: Ahmet, Bahia, Pal Lazar, Bahrican
TEKNĐK DĐREKTÖR: Vladimir Petkovic
KAYSERĐSPOR: Navaro xx, Okan xx, Hasan Ali xxx, Eren xx, Zurab xx, Troisi xxx, Santana xx,
Crıstian xx, Sefa xx (Abdullah dk. 72 x), Nadir xx (Gökhan Ünal dk. 75 x), Okay xx (Furkan dk. 85 x)
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan, Engin, Berkay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GOL: Troisi (dk. 1) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Kemal, Mustafa Sarp (Samsunspor), Troısı (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10670
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Đntihara kalkıştı bina boşaltıldı
Arkadaşına 'intihar edeceğim' diye mesaj atan ve doğalgazı açık bırakan genç kadını kurtarmak için ekipler
seferber oldu
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Kayseri'de arkadaşına 'intihar edeceğim' diye mesaj atan ve doğalgazı açık bırakan genç kadını
kurtarmak için polis, itfaiye, 112 ve doğalgaz ekipleri seferber oldu. Binayı boşaltan ekipler, baygın
haldeki kadını hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi Açelya
Apartmanı'nda oturan D.Y. (22), arkadaşına 'intihar edeceğim' diye mesaj çekti. Arkadaşının 155'i
aramasıyla birlikte olay yerine gelen ekipler, Açelya Apartmanı 7. kattaki daireye kapının kilitli olması
nedeniyle giremedi. Apartmanda doğalgaz sızıntısını fark eden polis ekipleri binayı boşalttı.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında itfaiye ve doğalgaz ekipleri 7. kattaki daireye yangın merdiveni
vasıtasıyla girdi.
Baygın halde bulunan D.Y., ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğalgaz ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında bina sakinlerinin içeri girmesine izin verildi. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10671
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Yazıcı ve Yıldız Kayseri'de
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, OSB'de sanayiciler ile
bir araya geldi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 70
: 09 Aralık 2011 14:41

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayiciler ile bir araya geldi.
Organize Sanayi Bölgesi yönetim binası önünde, Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük gerginliğini
değerlendiren Bakan Yazıcı, "Suriye ile bir gerilim yaşıyoruz. Türkiye'nin Suriye'ye karşı insan odaklı
olarak duruşu son derece doğru. Suriye ile kapılardaki karşılıklı giriş çıkış konusunda önlemler

uygulamaya alındı.Yapılmış serbest ticaret anlaşmasını askıya aldıklarını deklare ettiler. Bunun
anlamı, serbest ticaret anlaşması çerçevesinde giren çıkan ürünler konusunda gümrükler ya sıfıra
iniyor yada çok
aza inen bir uygulama oluyor" dedi.
"Serbest ticaret anlaşmasını açığa aldıktan sonra Suriye gümrük vergilerini artırdı" diyen Bakan
Yazıcı, "Bundan ötürü sisteme yeni fiyatların girmesiyle ilgili olarak kapılardaki faaliyetlerini
durdurduğunu açıkladı. 6 kapının önemli bir kısmında bu uygulandı. Daha sonra normal faaliyetle
işlemeye başladı. Dünden itibaren Akçakale ve Nusaybin'de kapıların faaliyeti tamamen durduruldu.
Biz gelişmeleri her gün takip ediyoruz. Ticaret bizim için önemli ama insan merkezli duruşumuz daha
önemli. Bunu satın
alacak hiçbir bedel yok. Tüccarımızın faaliyetlerini sağlayacak yeni alternatif yollar bakıyoruz.
Bunlardan birisi Đskenderun tarafında, biri de Habur sınır kapısı yanındaki köprünün yanına yeni bir
köprünün yapılması. Bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Iraklı yetkililerle bir araya gelerek
bürokratlarımız yeni alternatif güzergahlar belirleyecek" diye konuştu.
Akdeniz'deki aramalarla ilgili bilgi veren Bakan Yıldız ise, "Denizdeki çalışmalarımız sismik
çalışmaların birleştirilmesi ile birlikte devam ediyor. Karadeniz'den vazgeçmedik ama çalışmalarımız
Akdeniz'de yoğunlaştırılacak. Bizim bu çalışmalarımız tamamen uluslararası anlaşmalara uygundur"
diye konuştu.
Şike Yasası ile ilgili bir soru üzerine Bakan Yıldız şunları söyledi:
"AK Parti her türlü konuyu tartışır ama AK Parti'nin bütünlüğünü, birliğini ve beraberliğini tartışmaz.
AK Parti'nin birliği ve bütünlüğü Türkiye'nin istikrarı demektir. Teknik konuları ilgili bakanlık açıklar. Ben
Enerji Bakanı olarak bu tartışmaların hiçbiri ile alakalı açıklama yapmadım. AK Parti'nin bütünlüğü her
şeyden önemlidir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10672
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Alevilerden siyasilere eleştiri
Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kenan Akpınar'dan açıklama
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Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kenan Akpınar, Madımak
davasının ertelenmesini ve Dersim özrünü değerlendirdi. Akpınar, siyaset tıkandığı zaman Aleviler'in
gündeme getirildiğini söyledi.
Son dönemlerde Aleviler'in sıkça gündeme getirildiğini ifade eden Akpınar, "Bu bir taraftan iyi, bir
taraftan değil. Dönem dönem siyaset tıkandığı zaman Alevilik gündeme getiriliyor." dedi. Salı günü
yapılan Madımak duruşmasının, zamanaşımı gerekçesiyle önümüzdeki Mart ayına ertelenmesiyle ilgili
olarak Akpınar, yalnızca davanın değil dava nezdinde özgürlüklerin, demokrasinin, insanlığın
zamanaşımına alındığını kaydetti. Ertelemeyi Anayasa'daki çelişki olarak tanımlayan Akpınar, "Bir
taraftan insanlar
bulunamıyor, davaya getirilemiyor diye bir söylem var. Diğer taraftan bu insanlar belediyelerde
çalışıyor maaş alıyorlar, ehliyet kurslarına gidip ehliyet alıyorlar. Sabıka kaydı alıyorlar. Bu ne biçim bir
adalet ve yasa ki Sivas davasına adı karışanların hepsi bertaraf olmuş, yoklar. Bu şunu beraberinde
getiriyor Alevilere karsı bir ayrımcılık olduğu bir ötekileştirme olduğu, Alevi davalarının gerçekten

bakanlık düzeyinde, adalet düzeyinde doğru yapılamadığı, Alevilere karsı suç işlendiği. Eğer biz
Türkiye'de demokrasinin tam oturmasını istiyorsak gerçekten toplumu temsil eden bütün insanların bir
arada yaşama hakkına saygı duyacaksak o zaman Sivas davasının zaman aşımına uğraması doğru
değildir. Bu bir insanlık suçudur" dedi. Akpınar, davaların göstermelik olduğuna dair kuşkuları
olduğunu ve bu durumun kendilerini kaygılandırdığını dillendirdi.
Tüm bu nedenlerle Aleviler olarak yeni anayasadan beklentileri kalmadığını ifade eden Akpınar, her
şeye rağmen yeni anayasanın toplumun tüm kesimlerini temsil eden, farklı kültürlerin bir arada
yaşamalarını sağlayan, insanı merkeze koyan içerikte olmasını dilediklerini söyledi.
Söz konusu özrü 'Aleviler'le Atatürk'ü ayrıştırma politikası' olarak değerlendiren Akpınar, "Bizim
Atatürk'e bakış açımız açık ve nettir bizim Cumhuriyet'e bakış açımız açık ve nettir. Kim ne söylerse
söylesin Atatürk'ün Alevilerin yanında yeri farklıdır, onu da kimse ayrıştıramaz ayrıştırmaya da güçleri
yetmeyecektir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10673
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Taner Yıldız'a şok protesto
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi'nin akademik yılı açılışının ardından bir grup öğrenci tarafından
protesto edildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi'nin akademik yılı açılışı
programının ardından bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Bakan Yıldız, protestolara aldırış
etmeden makam aracına binerek ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Erciyes
Üniversitesi 2011 -2012 eğitim - öğretim yılı akademik yıl açılış töreni katıldı. Program öncesi
geçtiğimiz yıl yaşanan protestoların bu yıl tekrarlanmaması adına polis, geniş önlemler aldı, şüpheli
öğrencileri uzaklaştırmak istedi. Bakan Yıldız'ın programa katılmasıyla saygı duruşunda bulunulması
ve Đstiklal Marşı okundu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Klasik Türk Müziği Topluluğu mini konser verdi.
Burada konuşan Bakan Yıldız, bugün hükümetin birçok sektörde yatırımını artırarak sürdürdüğüne
dikkat çekerek, GSYH'nın son 9 yılda 3 kat arttığını söyledi. "En büyük yatırım insanımıza yapılacak
yatırımdır" diyen Bakan Yıldız, "Đnsanımıza yapılacak yatırım üniversitelerden geçmektedir. Bunun için
yeni çalışma alanları geliştiriliyor. Biz bakanlık olarak, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Erciyes
Üniversitesi ile protokol imzalayarak yeni bir eğitim alanı kurmuş olacağız. Bu tesis, Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Genel Müdürlüğü ile eğitimler için kullanılacak. Enerji Bakanlığımız bu tür işbirliklerini diğer
üniversitelerde de artıracak. Enerji verimliliğinin bir kültür olduğuna ve kat etmemiz gereken çok fazla
yol olduğuna inanıyoruz. Sanayi uygulamalarını en iyi şekilde yapabilecek bilim kurulları artık
üniversitelerimizdir. Biz hükümet ve bakanlık olarak milletvekili arkadaşlar ve kentteki üniversitelerin
gelişmesi için ellerinden geleni yapacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Yıldız ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fahrettin Keleştemur,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi
arasında enerji evi yapımı ve arsa tahsisine ilişkin protokolü imzaladı.
Burada konuşan Prof. Dr. Keleştemur, "Enerji meselesi üniversitemizin temel araştırma konularından
biri olacak. Türkiye'nin enerji konusunun önemi gittikçe artıyor. Bu üniversiteye çok katkı olacaktır"
dedi.

Bakan Yıldız ise, "Tabiki enerji sektörünün yapılandırılmasında omuzlarında sorumluluk hisseden biri
olarak, Kayseri'den gerek üniversitelerden başlayacak bu alanı Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız.
Bizim aynı zamanda enerji sektöründeki yapılanmamız öğrenci faaliyetleri ile alakalı. Yalnızca
Türkiye'de değil, gerçekleştireceğimiz nükleer güç santrallerinin eğitimlerini kendi ülkelerinde görmek
kaydıyla tüm masraflarını 5,5 yıllık eğitim süresi içerisinde her türlü hizmetlerini proje şirketimizle
birlikte karşılıyoruz. Her yıl 50 öğrencimizi yine Türk mühendislerini nükleer santrallerinde çalıştırmak
üzere Rusya'ya gönderiyoruz. 8-9 bin arasında öğrenci seçiliyor. Đnşallah artan dozlarda bunların
devam edeceğinie inanıyorum. Yaklaşık 7 yıl boyunca 400'e yakın Türk mühendisi yetiştirmiş olacağız.
Đnşallah Türkiye'de bunlar hizmet görecekler. Geçtiğimiz hafta maden mühendislerinin bir programına
katılmıştım. Orada maden mühendislerinin iş aradığından bahsetti. Ben kürsüye geçtikten sonra 100
maden mühendisini iş için bakanlığımıza bekliyoruz dedik. Ama şu ana kadar bir müraacat olmadı.
Erciyes üniversitesimizi bu protokol ile birlikte daha güçleşen bir hale daha getir olacağız" dedi.
PROGRAM ÇIKIŞI PROTESTO
Bakan Yıldız, programın ardından Sabancı Kültür Sitesi'nden ayrılırken, geçtiğimiz yıl kendisine eylem
yapan kişiler tarafından bu kez yine protesto edildi. Bakan Yıldız, slogan atan öğrencilere aldırış
etmeden makam aracına binerek ayrıldı. Protestoyu gerçekleştiren öğrenciler, polis tarafından
gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10674
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