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Erciyes'te kardelen zamanı !
Yılın ilk çiçeği olarak bilinen Kardelenler, Erciyes Dağını süslemeye başladı.
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Yılın ilk çiçeği olarak bilinen Kardelenler, Erciyes Dağı’nı süslemeye başladı. Erciyes Dağı’nın yüksek
bölümlerinin beyaz görünümde bulunduğu bu dönemde karların daha az yoğun olduğu dağın
eteklerinde ise dayanıklılığın simgesi Kardelenler çiçeklenerek toprağın üzerinde kendini göstermeye
başladı. 1995 yılından günümüze kadar Erciyes Dağı ve etrafında doğa yürüyüşü ve tırmanışlar yapan
Erciyes Kardelen Ekibi yürüyüş grubunda da Kardelen çiçeklerinin açmasının mutluluğunu yaşanıyor.
Erciyes Kardelen Ekibi yürüyüş grubu lideri Salih Köylü, yürüyüş grubunun ismini aldığı Kardelen
çiçeklerinin kara benzeyen süt çiçekleri gibi görünüme kavuşmasının Erciyes Dağı’nda benzersiz
güzellikler sunduğunu söyledi.
ÜLKEMĐZDE 10’A YAKIN TÜRÜ BULUNUYOR
Ülkemizde 10’a yakın türü bulunan Kardelen çiçekleri bin 800 metreye kadar olan yüksekliklerdeki
nemli, humuslu topraklarda eksi 15 derece soğukta bile etkilenmeden yetişirler. Erciyes Dağı’nda
Şubat ayı başlarından Mart ayı sonlarına kadar olan dönemde kısmi güneş alan yarı gölgelik
bölgelerdeki alanlarda Kardelen çiçeklerine sıkça rastlamak mümkün. Kardelenler ayrıca ülkemizden
ihraç edilen soğanlı bitkiler arasında da ilk sıralarda yer alıyor.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9134
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Amatör kümede kıran kırana maçlar
Đşte Kayseri Amatör kümelerde bu haftanın maçları.
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1. AMATÖR KÜME
YENĐ DÜVERSPOR: 2 ADALETSPOR: 2
1. Amatör Küme 21. hafta karşılaşmasında, Yeni Düverspor, Adaletspor ile 2-2 berabere kaldı.
SAHA: Vali Muammer
DÜVERSPOR: Seyit x, Özhan x, Yusuf x, Selçuk x, Yunus xx, Nüshat xx, Mustafa xx, Osman xxx,
Volkan xx, Ekrem xx, Sabri xxx
ADALETSPOR: Durdu x, Yener x, Tanju xxx, Ahmet xx, Kenan xx, Ömer xx, M. Arı xx, Serdar xx,
Özkan xx, Bora xx, Veli xx
GOLLER: Dk. 12 Sabri, Dk. 55 (pen), 61 Osman (Yeni Düver), Dk. 20-75 Tanju, Dk. 27 Serdar
(Adaletspor)
- SÜPER AMATÖR KÜME
SAĞLIKSPOR :2 YERKÖY SPOR : 1
Süper Amatör Küme 22. hafta karşılaşmasında Sağlıkspor, Yerköyspor’u 2-1 mağlup etti.
SAHA: Vali Muammer
HAKEMLER: Erol Eroğlu xxx, Resul Özdemir xxx, Fikret Ünal xxx
SAĞLIKSPOR: Zeyyat xxx, Haluk xxx, Korhan xxx, Ömer xxx, Serkan K. xxx, Mehmet Ali xxx, M.
Burak xxx, Erkan xxx, Yadigar xxx, Erdal xxx, Serkan xxx
YERKÖYSPOR: Veysel xx, Buğrahan x, Fatih xx, A.Rahman x, Muhammet x, Ahmet xx, Ziya x,
Mustafa x, Mehmet x, Emrah xx, Kaan xx
GOLLER: Dk. 16 Serkan K. Dk. 20 Mehmet Ali (Sağlıkspor) Dk.10 Emrah (Yerköyspor)
- SÜPER AMATÖR KÜME
- KAYSERĐ BAROGÜCÜ: 4 AĞIRNAS ŞĐMŞEKSPOR: 3
Süper Amatör Küme 22. hafta karşılaşmasında Kayseri Barogücü, Ağırnas Şimşekspor'u 4-3 mağlup
etti.
SAHA: Vali Muammer
HAKEMLER: Cemal Đçaçan xxx, Đsmail Sakar xxx, Muhammet Türksoy xxx
KAYSERĐ BAROGÜCÜ: Kemal xx, Yakup xx, Vedat xx, Yusuf xx, A. Kadir xx, Yavuz xx, Hasan xxx,
Levent xxx, H. Göksel xxx, Tolga xxx, Đsmail xxx
AĞIRNAS ŞĐMŞEK: Mehmet x, Đsmail x, Alaattin x, Ali A x, Mustafa Y. xx, Hakan xx, Mustafa xx,
Harun xxx, M. Ali E.xx, M. Ali Đ. xx
GOLLER: Dk. 17-24 Harun, Dk. 40 M.Ali E. (Ağırnas), Dk. 33 Yavuz, Dk. 50 Levent, Dk, 63 H. Göksel,
Dk. 77 Tolga (Kayseri Barogücü)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 70 Yavuz (Barogücü), Dk. 75 Ali A., (Ağırnas)

- 1. AMATÖR KÜME
ZĐYA GÖKALP POLBAYSPOR: 9 AMARAT GENÇLĐKSPOR: 4
1. Amatör Küme 21. hafta karşılaşmasında, Ziya Gökalp Polbayspor, Amarat Gençlikspor'u 9-4 mağlup etti.
SAHA: Mimarsinan Serkent
HAKEMLER: Ramazan Koca xxx, Faruk Baruk xx, Yakup Tanyıldızı xxx
ZĐYA GÖKALP POLBAYSPOR: Çetin x, Burak x, Burhan x, Necati xx, Ali xx, Ferhat xx, Halil xx, Serdar
xxx, Birol xxxx, Ersin xxx, Đsmail xxxx
AMARAT GENÇLĐKSPOR: Yasin x, Emre x, Hasan x, Samet x, Adem x, Turan x, Fatih xx, Erdi xx, Ömer x,
Murat xx, Mithat x
GOLLER: Dk, 11-23-65-77-80 Birol, Dk. 34-42- 73 Đsmail, Dk. 81 Ersin (Ziya Gökalp Polbayspor), Dk. 49-54
Fatih, Dk. 60 Mehmet, Dk. 86 Erdi (Amarat Gençlikspor)
- 1. AMATÖR KÜME
YILDIRIM BEYAZIT ŞAFAKSPOR: 5 YEŞĐLHĐSARSPOR: 2
1. Amatör Küme 21. hafta karşılaşmasında, Yıldırım Beyazıt Şafakspor, Yeşilhisarspor'u 5-2 mağlup etti.
SAHA: Mimarsinan Serkent
HAKEMLER: Mustafa Savranlar xxx, Ö. Fikret Gürkan xxx, Halit Karacabay xxx
YILDIRIM BEYAZIT ŞAFAK: Numan xx, Erdinç xx, Saffet xx, Ümit xxxx, Yasin xxx, Đsmail xxx, Caner xxx,
Tolga xxx, Mustafa xxx, Mehmet xxx, Serkan xxx
YEŞĐLHĐSARSPOR: M. Ali x, Đ. Gürcan x, Đshak x, Mustafa x, Gökhan x, Ahmet x, Ekrem x, Murat x, Hakan
x, R. Emre x
GOLLER: Dk.14-55 Serkan, Dk. 49-65-82 Ümit (Y.B.Şafak), Dk. 45 Hakan, Dk. 70 R. Emre (Yeşilhisarspor)
- SÜPER AMATÖR KÜME
- AYDINLIKSANAYĐ SPOR: 3 ARGINCIKSPOR: 0
Süper Amatör Küme 22. hafta karşılaşmasında Aydınlık Sanayispor, Argıncıkspor’u 3-0mağlup etti.
SAHA: Vali Muammer
HAKEMLER: Çetin Topuz xxx, Resul Özdemir xxx, Muhammet Demir xxx
AYDINLIK SANAYĐSPOR: Sabri xxx, Turan xxx, Gökhan xxx, Orhan xxx, Orhan T. xxx, Ahmet xxx, Bulut
xxx, Aldulkadir xxx, Mustafa xxx, Mehmet xxx, Hasan xxx
ARGINCIKSPOR: Emrah x, Mustafa x, Hamit x, Osman x, Ömer xx, Mehmet xx, Tolga x, Ali x, Yahya xx,
Zafer xx
GOLLER: Dk. 25 Mehmet Dk.64 Mustafa Dk.88 Hasan (Aydınlık Sanayispor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9135
Erişim Tarihi: 09.03.2011

CHP, MHP ve BDP'yi eleştirdi !
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin Kayseri'deki Türkiye Buluşmaları'na katıldı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin
Kayseri'deki Türkiye Buluşmaları'na katıldı. Çelik burada yaptığı konuşmasında, MHP, CHP ve BDP'yi
eleştirdi.
Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ömer Çelik, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti
Milletvekili Yaşar Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda partili katıldı.
Kürsüde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin bölgesinde etkin bir ülke olduğunu anlatan Çelik, "Dünyada
küresel ekonominin geleceğini konuşurken, Türkiye referans olmadan bunu konuşmak mümkün değil.
Böyle bir büyük çalkantı içinde, Türkiye referans verilmeden konuşmak mümkün değil. AB'nin geleceği
ve Orta Doğunun geleceğini konuşurken Türkiye'yi referans olmadan konuşmak mümkün değil.
Türkiye'yi batı nezdinde cazibe merkezine getirmek kolay olmadı. Türkiye'de 30 yıldır terörle mücadele
eden bir ülkede,
demokrasi konusunda büyük adım atılmıştır. Tehditler karşısında hiçbir zaman geri adım atılmamıştır.
Dünyada son 5 yıl içinde Türkiye demokrasiden, yetim hak ve hürriyetlerinden yana tavır koymuştur"
dedi.
Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir köprü olduğuna dikkat çeken Çelik, şöyle konuştu: "Fakat bu
jeopolitik bölgeye bir demokrasi koymazsanız kötü dönemler geçirirsiniz. Bu da iyi yönetimle kötü
yönetim arasındadır. Jeopolitik konumumuzu miras yedi gibi kullandılar, bunun üzerine yeni siyasi
vizyon koyamadılar. AK Parti büyük bir siyasi vizyon koyarak bunu başardı.Bölgemizdeki olaylara
baktığımızda, milyonlarca halk sokaklarda hak ve hukuk için bağırıyorlar."
Dünyanın küresel bir köy haline geldiğini anlatan Çelik, şunları söyledi: "Đnsanlar da güçlü devlet
olarak itibarlı ve haysiyetli hayat sürmenin olduğunu gördüler. Baktılar ki Türkiye'de AK Parti diye bir
parti iktidara geldi, insanlar milli kimliklerinden taviz vermeden mücadele eder hale geldi. Türkiye bütün
bu halkların gözünde dünyaya açılma konusunda büyük bir performans gösterdi. Düne kadar
konuşulmayan toplumsal konular artık gayet açık bir şekilde konuşulur hale geldi. Türkiye tam tersine
insanlarının konuşmasından güç alan bir ülke haline geldi. Türkiye'yi böyle bir model haline sokan AK
Parti iktidarıdır. Bizden önce, Türkiye'yi dünyaya kazandırmak adına, Türkiye'yi dünyadan kopardılar.
Bu ikisi de sakat bir durumdur. Yanlış bir anlayıştır. Milli değerlerimizle dünyalı olmayı, demokrasinin
standartlarını yükseltmeyi Türkiye AK Parti'nin ortaya koyduğu model ile yaşamış oldu."
Orta Doğudakilerin Türkiye'yi örnek gösterdiğini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "28 Şubat'taki
cunta faaliyetleri, bu günlerde duyduğunuz bazı girişimler, balyoz planları başarılı olsaydı Türkiye işte
o zaman asıl Orta Doğu'daki halkların yaşadığını yaşardı. Oradaki halkların meydanlara dolarak
verdiği mücadeleyi, verdiği bedeli bizim halkımız 50 yıldır verdiği demokrasi mücadelesi içinde bizim
halkımız sandıklarda verdi ve en son bu mücadeleyi AK Parti'yi iktidara getirerek taçlandırdı."
AK Parti'nin iktidara gelmesi ile yaptığının demokratik devrimin ta kendisi olduğunu anlatan Çelik,
"Bunun karşısında Türkiye'deki diğer sesler ne söylüyor" diye konuştu.
Çelik, konuşmasında MHP Genel Başkanını eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Lübnan, Bosna,
Kafkaslardaki barış Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir durumdur. Bizim oralara emperyal bir gözle
bakma gibi bir durum söz konusu değil. Oralarla aramızdaki ilişki var oluşsal bir ilişkidir. MHP

milliyetçilik yaptığını söylemesine rağmen milliyetçilikten çok uzak bir vizyona, daha doğrusu
vizyonsuzluğa sahip olduğu için bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Anlaşılması gereken, Bosna
huzursuzsa Đstanbul'da huzursuz olur."
Geçen gün hükümete ve partilerine iftiralar atıldığını, Đmralı ile pazarlıktan bahsedip Đmralı ile milleti
korkutarak bu milletin gücünü bu milletin tarihini sürekli olarak devletin elindeki bir mahkumla
kıyasladıklarını anlatan Çelik, şunları söyledi: "Bu milletin herhangi bir sebeple korkutulması ne
geçmişi ne geleceği ile bağlantısı vardır. Gece gündüz 'Đmralı Đmralı' diye bağıranlar, Bu mesele
üzerinde bu millete korku sağlamak isteyenlerin, Türkiye'nin dış politikası, ekonomisi, genişlemeye
söyleyecek bir laf var mı ? Yok. Peki bunun neresi milliyetçilik? Gerçek milliyetçilik, devletinle ve
milletinle barışık olacaksın, milletin ruh kökü ile barışık olacaksın. Ancak o zaman milletin gücüne
inanabilirsin."
CHP'YE ÇATTI
CHP'yi de eleştiren Çelik, şöyle konuştu: "en son söylediği söz Kılıçdaroğlu'nun, maalesef bu milletin
her mensubuna, bu millete leke düşürmeye çalışan ama bu millete hiçbir zaman yapışmayacak lekeyi
kendi üzerine yapıştıran bir sözdür. Kılıçdaroğlu'nun, Đngiltere'de yaptığı konuşmada, 'Đsrail ile
ilişkilerin bozulmasını istemezdik dediğini hatırlatan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Ben iktidar
olsaydım Mavi Marmara gemisinin yola çıkmasına izin vermezdim' diyor. 2009 yılında Birleşmiş
Milletler 1860 sayılı kararı aldı ve bunda Türkiye'nin büyük katkısı oldu. Burada da temel gıda
maddelerinin ve temel ihtiyaç maddelerinin Filistin'e gitmesinin ardında BM'nin kararları vardır. Yani bu
kararı bütün bir millet vermiştir. Bunun için hiç kimse bir engelleme koyamaz. 'Bu gemiyi ben
göndermezdim' diyor. Türkiye içinde ulusalcılık yapacaksın, dışarı çıkınca Đsrail'den özür dileyeceksin
öyle mi? Đsrail ile ilişkileri kim bozmuştur sayın Kılıçdaroğlu? Türk Büyükelçisi'ne alçak koltuk veren
Đsrail'dir. Uluslararası sularda 9 tane insanımızı öldüren ve katleden Đsrail'dir ve sen diyorsun ki 'Đsrail
ile ilişkilerimizin bozulmasını istemezdim.' Đsrail ile ilişkileri Türkiye bozmadı. Demek ki iktidarda olsan
şunu diyecektin, '9 tane insanımızı öldürdün ama ben senden özür dilerim' bu mudur genel Başkan
olmak? Đçeride darbeden yana olacaksın, sen dışarı çıkiacaksın Đsrail'e selam çakacaksın 9 tane şehit
ortada dururken, sonra çıkacaksın sokakta 'Halkçı Kemal' diye dolaşacaksın. Hangi halktan
bahsediyorsun?"
Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye bir sürü iftira attığını belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Ben sizin
nerenize ak diyeyim?' Peki ben birkaç tane soru sorayım, Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet halkın kendi
kendisini yönetmesidir. Peki sen halkın kendi kendini yönetmesinden yana mısın? TBMM bu milletin
yararına olan hangi kararı alsa hemen mahkeme kapılarında soluğu alıyorsun. Ondan sonra senin
genel başkan yardımcın, orduyu darbe yapmıyor diye 'Kağıttan Kaplan' olarak suçluyor. Yani darbe,
en büyük insanlık, en büyük ahlaksızlıktır. Darbe bir ordunun kendi milletine silah çekmesidir. Senin
genel başkan yardımcın 'Ordu kendi milletine niye silah çekmiyor?' diyor ondan sonra sen halkın
yönetiminden bahsediyorsun. Sen kendi partin içinde darbeyi savunanlara işlem yapmaktan acizken
bile ben senin nerene Cumhuriyet Halk Partisi diyeceğim? Senin Genel Başkan Yardımcın, kendi
halkına kendi halkının iradesine ipotek koyulmasını savunurken senin nerene Cumhuriyet Halk Partisi
diyeceğim? AK Parti'ye iftira atarken dönüp bir aynaya bakacaksın."
Çelik, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Senin yönettiğin Cumhuriyet Halk
Partisi'nin senin yönettiğin dönem dahil ne Cumhuriyetle, ne de halk ile hiçbir alakası kalmamıştır.
Çünkü milletin değerleri ile barışık değilsiniz, milletin değerleri ile sadece sözde barışık
görünüyorsunuz. Milleti şekillendirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden sandık yolu ile iktidara
gelemeyecekleri için yurt dışında uluslar arası ilişkilerde selam çakıyor. Bu son Đngiltere'de yaptığı
açıklamada Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne saldıranlarla saf tuttuğunu gösteriyor ve halen de özür
dilememiştir."
Bir de BDP olduğunu anlatan Çelik, "Bunların da Đmralı dışında bir meseleleri yok" dedi. Türkiye'nin
demokrasi ve barış konusunda kendi vatandaşlarının istekleri konusunda çok ciddi adımlar attığını
anlatan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Ama Türkiye'de toplumsal barış konusunda ne zaman bir
adım atılsa, bundan BDP ve PKK beraber rahatsız oluyor. Dünya bir terör örgütünün bir siyasi partinin
arkasına saklandığını çok gördü. Ama bir siyasi partinin bir terör örgütünün arkasına saklandığını ilk
defa görüyor. Bu laf normalde ağır gelebilir ama son yaptıkları açıklama bunu net olarak ortaya
koyuyor. Gece gündüz 'Silahlar sussun' diyorlar 'Devlet silah bıraksın' diyorlar, PKK'nın son
eylemsizlik kararını sona erdirdiği açıklama sonrasında BDP'nin genel başkanları şöyle bir açıklama

yapıyor, 'Biz PKK'ya ateşkesi devam ettir veya sona erdir deme durumunda değiliz' Şimdi bu nasıl bir
iki yüzlülüktür? Devletin meşru silahlı güçlerine silah bırakın diyeceksiniz, ama terör örgütü karşısında
mahcup bir şekilde hareket edeceksiniz. Dünyada ilk defa bir siyasi parti kendisinin hiç bir şey
olduğunu söylüyor. Bir tek varlık sebebi var, terör örgütü adına çıkıp konuşmak. Kürt vatandaşlarımızın
şunu çok iyi anlaması lazım, bunların Kürt sorunu ile ilgili herhangi bir ilgisi yok. Tam tersine bu
sorunun çözülmesinden rahatsız oluyorlar ve bu sorunu rehin olarak tutuyorlar. Kürt sorununu
kendilerinde rehine igibi tutmaya çalışıyorlar. Đmralı'yı çekin alın konuşacak tek bir şeyleri
kalmayacak."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9136
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Ekmek israf edilmesin kampanyası
Kayseri'de ekmek israfını önlemek için bir fabrika kampanya başlattı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 48
: 07 Mart 2011 12:04

Kayseri'de ekmek israfını önlemek için bir fabrika kampanya
başlattı. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Açık, Türkiye'de günde ortalama 4 milyon ekmek
israfı olduğunu bildirirken, ekmek israfını önlemek için bayat ekmeklerin kapılara asılarak, ihtiyacı olan
kişilerin almasının sağlanabileceğini söyledi.
Kayseri'de özel bir ekmek fabrikası, ekmek israfını önlemek için ilköğretim öğrencilerine yönelik
kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, her hafta 1 okuldan 1 sınıf kabul edilerek, ekmek israfına
karşı neler yapılabileceği anlatılıyor çalışma başlattı.
Kampanyanın gerçekleştirilmesini sağlayan ekmek fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Selim Açık
ise, Türkiye'de günlük ortalama 4 milyon adet ekmek israfı olduğunu belirtirken, Kayseri'de de günlük
50-60 bin ekmeğin israf edildiğini söyledi. Bu kampanya kapsamında ilköğretim okulu öğrencilerini
fabrikalarına davet ederek, bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Açık, "Öğrencilere çeşitli hediyeler
ve broşürler vererek, bu konuya daha meyilli olmalarını, bilinçlenmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye'deki ekmek israfının 1 milyon dolara ulaşmasından dolayı böyle bir kampanya başlattıklarını
söyleyen Açık,"Đnşallah başarılı oluruz ve yurt genelinde bu kampanya yayılır ve öğrencilerimiz de bu
anlamda bilinçlenir" dedi.
Vatandaşın ekmek israfını önlemek adına yapması gerekenler hakkında tavsiyede bulunan Açık, bayat
ekmeklerin apartman kapılarına asılarak, ihtiyacı olan kişilerin almasının sağlanabileceğini söyleyerek,
"Đnsanlar bayat ekmeklerden yapılan tatlı ve yemeklerin tariflerini alabilirler. En azından bina yönetimi
ile anlaşarak, apartman kapı girişlerine kalan ekmeklerini asıp, ihtiyacı olan kişilerin almalarını
sağlayabilirler" diye konuştu.
Bu çalışmanın başarılı olması halinde Nisan ayında Türkiye genelinde bir sempozyum
gerçekleştireceklerini de belirten Açık, "Başarılı olabilirsek şehrimizdeki imalatçıları, tedarikçileri ve
şehirler bazında ekmek oda başkanlarını davet etmek istiyoruz. Fırıncılar Federasyonu ile bu anlamda
bir görüşme yaptık. Kendileri de bize destek verdiklerini söyledi. Diğer illerin de bu anlamda

desteklenmesi gerektiğini, bununda örnek olabileceğini ve Kayseri'nin bu anlam pilot bölge
olabileceğini söylediler" dedi.
Küresel ısınma ile birlikte su kaynaklarının azalması sonucu dünyanın açlıkla mücadele ettiğinden
bahseden fabrikanın Gıda Mühendisi Gülşah Evli ise, "Dünyada bu kadar aç insan varken ekmek
israfına göz yumulması hiç olacak bir durum değil. Aç insanları ve ekmek israfını göz önüne
aldığımızda, bir şekilde yardımcı olmak için bu kampanya başlatıldı" ifadelerini kullandı.
Selim Açık, bu kampanya için Kayseri Valiliği, Đl Milli Eğitim Müdürü ve belediyelerden destek
beklediklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9137
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Erkilet Bulvarında kaza: 1 ölü
Erkilet Bulvarı ile Veterinerlik Fakültesi Kavşağı&#8217;nda meydana gelen kazada, kamyon ile otobüs çarpıştı.
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı ile Veterinerlik Fakültesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, 38
SD 797 plakalı kamyon ile 38 AB 334 plakalı otobüsün çarpıştığı öğrenildi. Kazada 38 SD 797 plakalı
kamyonun sürücüsü 46 yaşındaki A.B.’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada 46 yaşındaki M.Y. ile
otobüs sürücüsü M.G.’nin (35) yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9138
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Koroner arter hastalığı
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kemal Küçük:Koroner arter hastalığı sadece erkek hastalığı değil.
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kemal Küçük, koroner arter hastalığının yıllarca erkek hastalığı olarak
bilindiğini hatırlatarak, hastalığın altmış yaş üzeri kadınlarda da görüldüğünü söyledi.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kemal Küçük, koroner arterin kalbin etrafını çevreleyen ve kalp kasını
besleyen atardamarlar olduğunu, bu damarların tıkanması sonrasında hastalığa rastlandığını
belirterek şu bilgileri verdi:
“Bu damarların tıkamasına ve daralmasına koroner ateroskleroz denir. Koroner arter hastalığı sıklıkla
40 yaş sonrasında erkeklerde kadınlara göre daha sık görünür. Kadınlar için koroner arter hastalığı
açısından en büyük handikap. Bu hastalığın yıllarca erkek hastalığı olarak daha fazla kabul görmüş
olmasıdır. Kadınlar yaşlandıkça azalan östrojen düzeyi ile birlikte kalp hastalıkları ve inmeye karşı olan
direnç azalmaktadır. Altmış yaşına kadar 5 erkekten biri koroner kalp hastalığı ile karşılaşır. Kalp
hastalığının kadınlarda görülme sıklığı ise son yıllarda artış gösterdi. Bunun en önemli nedeni hızlı kilo
artışı ve hareketsiz yaşam geliyor.”
Menopoz sonrası dönemde koroner arter hastalığının kadınlar için önemli bir sağlık sorunu olarak
ortaya çıktığını bildiren Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük “Menopoz ve östrojen eksikliği koroner arter
hastalığı için risk faktörü olan LDL kolesterol düzeyini azaltmaktadır. Bu dönemde ölümlerin yüzde 25
nedenini oluşturmaktadır” dedi. Küçük, “Yapılan bir çalışmada ilk kalp krizinden sonra kadınlarda ölüm
riskinin erkeklere göre yüzde 70 daha fazla olduğu saptanmıştır. Kadınlarda koroner arter hastalığı için
en önemli risk faktörü de hipertansiyondur. Kadınlarda yaşla birlikte ortaya çıkan hipertansiyon, yetmiş
yaş ve üzerindeki kadınların yüzde 80'inde görünmektedir. Diyabet de kadınlardaki koroner arter
hastalığı riskini 3 kat arttırmaktadır” dedi.
Türk toplumunda kadınlarda aşırı kiloluk, sigara alışkanlığı ve yüksek tansiyonun oldukça yüksek
oranda olduğunu hatırlatan Küçük, “Obezite, kadın sağlığı için önemli bir tehdit unsurudur. Obezitenin
en önemli göstergelerinden biri olan bel çevresi genişliği kadınlarda kırklı yaşlarda artmakta, altmışlı
yaşlarda da en yüksek değerine ulaşmaktadır. Tedavide yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme
alışkanlıkları çok önemlidir. Kadınlarda aşırı kilo sorununun menopozla belirginleştiği düşünüldüğünde,
menopoz öncesi dönemde kadınlar için düzenli egzersiz yapma, düşük kalorili beslenme ve sigaradan
uzak durma gibi koruyucu yaşam tarzı alışkanlıkları önem kazanmaktadır” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9139
Erişim Tarihi: 09.03.2011

8 yıl önce 15 TL idi, bugün 60 TL !
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Đncesu'da partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Đncesu'da partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Gülsoy, burada yaptığı
konuşmasında, “Değişimin zamanı geldi” dedi.

Ziyarette vatandaşları dinleyen Gülsoy, “Sekiz yıllık AK Parti iktidarına son verip CHP iktidarına destek
verelim. Vatandaşın emeğinin karşılığını alamadığını ben biliyorum, Cumhuriyet Halk Partisi biliyor.
Đktidara geldiğimizde çiftçinin sorunlarını çözmek ilk işimiz olacaktır” diye konuştu.
CHP'nin altı okundan birinin “Halkçılık” olduğunu vurgulayan Ayhan Gülsoy, “Cumhuriyet Halk Partisi
1923 yılında halka hizmet için kurulmuş bir partidir” dedi.
Vatandaşların kullandıkları tüketim maddelerinin el yaktığını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Đl
Başkanı, “Tüp sekiz yıl önce 15 TL idi. Bu gün 60 TL oldu. Ama pancar fiyatları neredeyse sekiz yıl
öncesiyle aynı düzeydedir” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9140
Erişim Tarihi: 09.03.2011

1 ayda 4 genç kız intihar etti
Türk Anneler Derneği Kayseri Şube Başkanı Fikriye Merdan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Türk Anneler Derneği (TAD) Kayseri Şube Başkanı Fikriye Merdan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile
ilgili yayınladığı mesajda, son 8 ayda 250 kadının öldürüldüğünü söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir mesaj yayınlayan TAD Kayseri Şube Başkanı Fikriye Merdan,
Türkiye'de son 8 ayda 'namus', 'töre' ya da sebepsiz yere kocaları, ağabeyleri veya babaları tarafından
250 kadın öldürüldüğünü belirtti. Kadın cinayetlerinin yüzde bin 400 arttığını bildiren Merdan,
"Kayseri'de son bir ayda 4 genç kızımız intihar etti. Bu tablo, toplumsal ve sosyo-ekonomik yönden
gelişemediğimizi ve kalkınamadığımızı göstermektedir. Çocuklarınıza kız-erkek ayrımı yapmadan,
şiddetin kabul edilemez ve yanlış bir davranış olduğunu anlatınız. En değerli varlıklarımız olan
çocuklarımızla bir arada yaşamanın getirdiği sorumluluğu ve sınırı, kız-erkek ayırımı yapmadan
başlarına gelebilecek tehlikeleri, karşı cinslerle olan diyaloglarında arkadaşlığın ne demek olduğunu
anlatınız. Kız çocukları babalarından sevgi ve ilgi görmek isterken, annelerini model almak ister.
Burada da babalara düşen görev, çocuklarına zaman ayırarak, sevgi ve ilgiye doyurmalarıdır.
Unutmayalım ki çocuklarımızı korumanın en etkili yolu konuşmak ve eğitmektir" dedi.
Fikriye Merdan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadına şiddetin son bulması için toplumu
duyarlı olmaya davet etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9141
Erişim Tarihi: 09.03.2011

AKPliler önce yakın tarihi öğrensin !
CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e cevap verdi.
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CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, AK Parti'nin 'Türkiye Buluşmaları' toplantısında konuşan AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in “CHP, cumhuriyetçi ve halkçı değil” şeklindeki ifadesine
tepki gösterdi. Gülsoy, “AK Partili yöneticiler, yakın tarihimizi öğrensinler” dedi.
AK Parti'nin 8 yıldır ülkeyi iyi yönetemediğini söyleyen Ayhan Gülsoy, “AK Partili yöneticiler, CHP'ye laf
yetiştireceğine, 8 yıl boyunca halkımızın sorunlarıyla ilgilenmiş olsalar, ülkemiz şu anda çok daha iyi
bir konumda olurdu” dedi.
CHP'nin 1923 yılındaki heyecanı ile dipdiri ayakta olduğunu söyleyen gülsoy, konuşmasında şunları
söyledi:
“AK Parti yöneticileri hem halka 'Ananı da al git' diyecek hem de CHP'ye halkçılık dersi verecek öyle
mi? Gerçekten tuhaf bir durumla karşı karşıyayız.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, birazcık yakın tarihimizi karıştırsaydı CHP'nin 20'lerde,
30'larda neler yaptığını çok iyi bilirdi. Aynı CHP, yıkılan bir imparatorluktan bir devlet çıkardı. Daha
sonra bu devleti 1923 ve 1938 yılları arasında şahlandırdı. Ardından 2. dünya savaşı başladığında 6
yıl boyunca 55-60 milyon insan öldü. Bunun içinde ölen bir tane Türkiye Cumhuriyeti insanı bulunmadı.
Bunun sebebi de Đsmet Paşa ve CHP idaresidir. AK Partili yöneticiler lütfen kısacıkta olsa yakın
tarihimize bakarak yapsınlar.
Kayseri'ye gelen AK Parti'li yönetici, bir cumartesi gününde 4 tane intihar olduğunu fark etti mi? Acaba
insanlar niye intihar ediyor? Acaba bunların bir ekonomik sorunu mu var? AK Partili yöneticiler biraz da
bunlarla ilgilenseler daha iyi olur. Ama birazcık yakın tarihi öğrensinler ve halkın içine inerek gerçek
sorunların ne olduğunu öğrensinler.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9142
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Arkadaşını 'şakayla' vurdu !
Develi ilçesinde 1 kişi, şakalaştığı arkadaşı tarafından av tüfeği ile bacağından vuruldu.
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Develi ilçesinde 1 kişi, şakalaştığı arkadaşı tarafından av tüfeği ile bacağından vuruldu.
Develi Đlçesi Yenihayat Köyü'nde hayvan otlatmaya giden Y.U., şakalaştığı L.T.'yi av tüfeğinin ateş
alması sonucu bacağından yaraladı. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.T.'nin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenilirken, Y.U., ruhsatsız av tüfeği ile gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9143
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Ahırı temizlemeyen karısını dövdü
Hasanarpa Mahallesinde yaşayan kadın, ahırın temizliği konusunda eşinden dayak yiyerek hastanelik oldu.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı ve kadına şiddetin tartışıldığı bugünlerde Kayseri'de
yaşayan kadın, ahırın temizliği konusunda eşinden dayak yiyerek hastanelik oldu.
Kocasinan Đlçesi Hasanarpa Mahallesi'nde C.D., eşi Ş.D.'yi hayvan ahırının temizliği konusunda çıkan
tartışma yüzünden darp ederek hastanelik etti.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Ş.D.'nin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9144
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Hayvan otlatma kavgası : 1 yaralı
Hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
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Kayseri'de hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak
yaralandı.Yahyalı Đlçesi Yerköy Köyü'nde M.D. hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı O.D.'yi
tabancayla sol bacak baldır kısmından yaraladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılarak tedavi altına alınan O.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.D. ifadesi alınmak
üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9145
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Kasamızda 100 Trilyon var !
Özhaseki: Kasamızda 100 trilyondan fazla para var. Hiçbir büyükşehir belediyesinde bu yok.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür hayatına kazandırılan kitapların tanıtımı yapıldı. Tanıtım
toplantısında konuşma yapan Başkan Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin geleceği için ‘Hedefteki Kayseri’
adı altında 10 başlık belirlediklerini söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısını Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı, AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz, kitapların yazarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Durukan, 200’den fazla
etkinlik gerçekleştirdiklerini ve 500 binden fazla katılım yakaladıklarını söyledi. Bunların yanında kent
hafızasını oluşturan yayınlara da ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Durukan, bugün tanıtımı yapılan
9 kitapla beraber yayın sayılarının 85’e ulaştığını belirtti.
Durukan’ın ardından “Kayseri ve Ansiklopedisi 2. Cildi” ansiklopedisini hazırlayan Fatih Kökdağ ile
“Anadolu’nun Önsözü-Kültepe Kaniş- Karumu” ansiklopedisini hazırlayan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu
konuşma yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada, göçle gelen bir kavim olunduğu için yazılı
kültürün çok fazla yerleşmediğini, bu sebeple yazılı eserlerin çok önem arz ettiğini söyledi.
Özhaseki, bundan önceki belediye başkanlarının kitap toplama konusunda çalışmalar yaptığını,
kendilerinin de Kayseri ile ilişkili olan kitapları basmaya çalıştıklarını belirtti.
1994 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olduğu zamandan kısa bir anı anlatan Özhaseki, geldiğinde
ilk sorusunun , “Ne kadar para var?” olduğunu söyledi. Özhaseki, “’700 milyon paramız var’ dediler.
Birkaç gün sonra maaşlar ödenecek. ‘Kaç lira ödeyeceğiz?’ dedim , ‘15 milyar’ dediler. Bugün
geldiğimiz noktada finans sıkıntımız yok. Kasamızda 100 trilyondan fazla para var. Hiçbir büyükşehir
belediyesinde bu yok” dedi.
‘Hedefteki Kayseri’ için Belediye Meclisi ile hedef belirlediklerini ifade eden Özhaseki, “Arkadaşlarla
uzun çalışmalar yaptık. ‘Hedefteki Kayseri’ için 10 hedef belirledik. Hedefteki Kayseri, eğitimde nerede
olmalı, sağlıkta, sporda, ticarette, sanayide, kültürde neler yapmalı?, bunları belirledik” şeklinde
konuştu.Özhaseki’nin konuşmasının ardından, davetlilere ikramlar sunuldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9146
Erişim Tarihi: 09.03.2011

Genç kız 4. kattan atladı !
4. kattan atlayan genç kızın hayatı, esnafların elbiseleri için yaptırdığı korumalık sayesinde kurtuldu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 303
: 07 Mart 2011 16:39

Kayseri'de 4. kattan atlayan genç kızın hayatı, esnafların elbiseleri için yaptırdığı korumalık sayesinde
kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda,
psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki D.D.'nin 4. kattan atladığı öğrenildi. D.D.'nin 1.
katta bulunan tabelaların üzerine düştüğü ve asılı kaldığı bildirildi. D.D.'nin olay yerine gelen itfaiye
ekipleri tarafından 112 ekiplerine teslim edilen D.D.'nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Sabah dükkanı açmak için geldiklerini söyleyen esnaflar, “Sabah kalabalık gördük. Biz hırsızlık
olduğunu düşündük ama 4. katta bulunan genç kızı gördük. Đtfaiye ekipleri ve 112 ekiplerinin yaptığı
çalışmalar sonrasında genç kız ambulansa konuldu ve buradan götürüldü. Biz, yukarıdakiler sigara
içtiği için attıkları izmaritin elbiselere zarar vermemesi için korumalık yaptırmıştık. Genç kız buraya
düşmüş ve bu sayede ciddi bir durum yaşanmamış” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9147
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Anketin sonucu yarın belli oluyor !
Özhaseki, milletvekilli olup olmamasıyla ilgili vatandaşa sundukları anketin yarın akşama kadar sonuçlanacağını
söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, milletvekilli olup olmamasıyla ilgili vatandaşa
sundukları anketin yarın akşama kadar sonuçlanacağını söyledi.

2 soruluk anket hazırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, vatandaşa ‘Özhaseki’nin bundan
sonraki siyasi hayatına milletvekili olarak devam etmesini ister misiniz?’ ile ‘Yarın seçim olsa kimse oy
verirdiniz?’ sorularının yöneltildiğini belirtti. Anket sonuçlarının yarın akşama kadar netleşeceğini
söyleyen Özhaseki, şu an bir kısım bilgilere ulaştığını belirterek, “Đkinci soruyu neden soruyorum?
Bunu şunun için soruyoruz, Kayseri’nin siyasi durumunun ne olduğunu görmek için değil. Ama değişik
partilerdeki arkadaşların Ankara’ya gidişi ve siyaset yapma hususunda ne durumda olduklarını
anlamak istiyorum. Yarın akşama biter, ana bilgiler gelmeye başladı. Mahalle mahalle dolaşırsanız,
yaygınlaştırırsanız, doğru sonuçlar elde ederiniz” şeklinde konuştu.
Başbakan Erdoğan’ın Kayseri’de anket yaptırmasıyla ilgili ise Özhaseki, “’Şu andaki milletvekillerinizin
dışında kimi görmek istiyorsunuz?’ sorusunu yönetmişler. Görüştüm G-genel Merkezle” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9148
Erişim Tarihi: 10.03.2011

ABD askerlerine dua ettiler !
MHP Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok'tan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e cevap
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MHP Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok, yaptığı açıklama ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ömer Çelik'in 'MHP'nin milliyetçiliği sahte' şeklindeki konuşmasına cevap verdi.
“Bu günlerde Adana'dan kalkıp Kayseri'ye gelen bir zat kendi duruşuna ve davranışlarına bakmadan
bir söz etmiş, 'Milletsiz milliyetçilik yapıyorlar' diye” ifadesinde bulunarak, açıklamasına şu şekilde
devam etti:
“Sevdası Misak-ı Milli sınırları dışında şekillenmiş ve kendi kültüründen uzak olup Küba'nın Puro'suyla
ve Japonya'nın jakuzi'si ile kendini mutlu kılan ve kendi milletini tanımayanlar bugün 42 yıldır milletin
öz evladı olanlara söz etme hadsizliğinde bulunuyorlar. Yıllardır bu milletin derdi ile dertlenmiş,
üzüntüsü ile kederlenmiş ve mutlulukları ile mutluluk kazanmış, hatta milletinin değerleri için kendi
hayatını bile hiçe saymış olanların gür sesi olan Milliyetçi Hareket Partisine yakışıksız ve haddini
aşarcasına söz söyleme cesaretinde bulunanlar, 9 yılı aşan iktidarları süresince bu millet için neler
yapmışlar onu soruyoruz? Acaba kendileri Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin sıkıntıları için
neler yaptılar, Irak'ın Kuzeyinde yaşayan Türkmen kardeşlerimiz için neler yaptılar, Kıbrıs ta yaşayan
Türk kardeşlerimiz için neler yaptılar. Biz verelim bunların cevabını. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz
katledilirken Çin'e gidip onur konuğu oldular, Irak'ın Kuzeyinde binlerce Türkmen kardeşimiz
katledilirken ABD askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri için dua ettiler, Kıbrıs'taki Türk
kardeşlerimiz bayrağını ve benliğini kaybederken Annan planını desteklediler. Yani bu AK Parti
zihniyeti her fırsatta bu yüce milleti sırtından vurdu. Biz aziz Türk milletinin basiret sahibi olduğuna ve
kendisini sırtından vuranların kim olduğunu bildiğine ve bu çarpık zihniyete 12 haziran 2011
seçimlerinde cevap vereceğinden eminiz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9149
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Bünyan'da kaza : 2 yaralı
38 VY 468 plakalı otomobil ile 38 VU 419 plakalı otomobil çarpıştı.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücülerinin ismi
henüz belirlenemeyen 38 VY 468 plakalı otomobil ile 38 VU 419 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada
otomobil içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında çıkarılarak 112
ekiplerine teslim edildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının
ciddi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9150
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Erciyes'te hedef galibiyet !
Deplasmanda Mersin Đ.Y'yi 2-1 yenen Kayseri Erciyesspor, aynı başarıyı Kartalspor maçında da göstermeyi
amaçlıyor.
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Bank Asya 1. Lig'de deplasmanda oynadığı Mersin Đdman Yurdu'nu 2-1 yenen Kayseri Erciyesspor,
aynı başarıyı Kartalspor maçında da göstermeyi amaçlıyor.
Levent Devrim'in istifasının ardından takımın başına geçen teknik direktör Ergün Penbe yönetimindeki
Kayseri Erciyesspor takımı, Mersin Đdman Yurdu karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşıyor.
Bank Asya 1. Lig'in 25. haftasında kendi sahasında oynayacağı Kartalspor maçına hazırlanan Kayseri
Erciyesspor takımı, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Yağışlı havaya karşı
hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Kayseri Erciyesspor'da morallerin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Çıktığı ilk maçtan galibiyet elde eden Kayseri Erciyesspor takımının yeni teknik direktörü Ergün Penbe,
Mersin Đdman Yurdu maçını değerlendirdi. Penbe, "Benim açımdan önemli bir maçtı benim. Eski
takımıma karşı oynadık. Ligin iyi takımlarından bir tanesi olan Mersin Đdman Yurdu takımına karşı iyi
mücadele gösterdik. Bunun burada kalmaması lazım. Kartalspor'da iyi defans yapan takım ama
çözülmeyecek takım değil. Oyun disiplininden kopmadan iyi mücadele göstererek maçtan galip
ayrılmak istiyoruz" dedi.
"ELĐMĐZDE SĐHĐRLĐ DEĞNEK YOK"
Bu takımı eski Teknik Direktör Levent Devrim'in kurduğunu anımsatan Penbe, "Ben futbolculara
hocalıktan çok ağabeylik yapmak için geldim. Bunu devam ettireceğiz. Bu takım Levent Devrim'in ve
yönetiminin eseridir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Biz kalan maçlarda alabildiğimizce çok puanlar
almayı istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9151
Erişim Tarihi: 10.03.2011

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kayseri Barosu Kadın Komisyonu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk
konuldu.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kayseri Barosu Kadın Komisyonu tarafından Atatürk Anıtı'na
çelenk konuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra saygı
duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çekildikten sonra açıklama yapan Kayseri Barosu Kadın
Komisyonu Başkanı Ayten tepecik Ulutaş, “Daha az şiddetin olduğu, fiziksel ve cinsel saldırıların daha
az yaşandığı bir toplum istiyoruz” diyerek, bunun sağlanmasında yerel yönetimlerden destek
beklediklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9152
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Genç kız kazada öldü !
Kayseri'de 21 yaşındaki genç kız, otobüsün çarpmasıyla yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de 21 yaşındaki genç kız, otobüsün çarpmasıyla yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitirdi.
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek
isteyen 21 yaşındaki F.Y., A.Ü.'nün kullandığı 38 YC 194 plakalı işçi taşıyan otobüsün çarpmasıyla
yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan genç kız, burada
yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9153
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Ulu Türk Kadını...
Bugün Dünyada kutlanılan en anlamı günlerden birisi olan ''Dünya Kadınlar Günüdür''
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Bugün, Türk aile yapısını,diğer Dünya devletlerinden daha sağlam ayakta kalmasını sağlayan
kadınlarımızın günüdür.Türk aile hayatında,tarihin derinliklerinden bu yana hep baş tacı edilmiştir Türk
Kadını...
Kadınlar günü,bu yüzyılın başlarında kutlanmaya başlandığında bizim Türk kadınlarımız,kendi hak ve
hürriyetlerinden öte,vatan ve millet sevdasıyla kurtuluş savaşı sırasında erkekle birlikte cephede
hürriyet ve özgürlük mücadelesi vermekteydi.
Kadınlara imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini bizlere o yıllarda,yani Dünya Kadınlar gününün
yeni yeni kutlanmaya başlandığı yıllarda göstermişlerdir.Đşte;Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Halide
Edipler bu şartlar ve durumlar altında çıktılar.

Türk Tarihinde kadının neleri başarabileceğini sadece Dünya Kadınlar Günü kutlamaya başlandığı
dönemlerde değil,Önceki Türk Tarihlerinde de Türk kadını fırsat verildiğinde neler yapabilceğini
göstermiştir.

Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı,Sitemiz Köşe yazarı Mete TAŞTAN'ın da köşesinde
kaleme aldığı ''ULU TÜRK KADINI TOMRĐS HAN DESTANI'' bunun en güzel açıklamasıdır.
Bu vesile ile KAYSERĐ NET TR ailesi olarak Tüm Kadınlarımızın ''KADINLAR GÜNÜNÜ'' kutluyoruz

işte ''ULU TÜRK KADINI TOMRĐS HAN DESTANI''
http://www.kayseri.net.tr/yazar.asp?yaziID=9133
Haber: Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9154
Erişim Tarihi: 10.03.2011

AKP'ye adaylık başvurusu başladı
Çolakbayraktar:Bu süreç 14 Mart günü sona erecek süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
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AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı Yerel Yönetimler ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar düzenlediği basın toplantısı ile milletvekilliği aday adaylığı başvurularının başladığını
duyurdu.
12 Haziran Milletvekilliği seçiminde ilk adım olan aday adaylığı takviminin dün itibari ile başladığını
bildiren Çolakbayraktar, “2023'ün güçlü Türkiye'sini hedefleyen Türkiye yönetimine talip olacak Türkiye
sevdalıları için adaylık süreci 7 Mart tarihinde başladı. Bu süreç 14 Mart günü sona erecek süre
kesinlikle uzatılmayacaktır. Aday olmak kamu kurum ve kuruluşlarında bulunanlar, belediye
başkanları, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, sendikalar, kamu bankalarında görevde
bulunanlar istifa veya emeklilik dilekçelerini en geç 10 Mart günü yetkili mercilere vermek zorundalar”
dedi.
Kayseri'den aday adayı olmak isteyenlerin Đl Başkanlığına adaylık başvurusunda bulunabileceklerini
söyleyen Çolakbayraktar, “Bir komisyon tarafından başvurular kabul edilecek. Başvurular genel
merkeze gönderilecek. Adaylar temayül yoklamasıyla belirlenecek. Temayül yoklamasında adayların
daha iyi tanınması için bir dizi etkinlik yapılacaktır” diye konuştu.
Basın mensuplarının başvurular ile ilgili olarak sorduğu soruya ise Çolakbayraktar, “Şu ana kadar
herhangi bir sayı vermemiz mümkün değil, tarih sonlandığında pazartesi günü akşam açıklayacağız.
Komisyon mahareti ile bu iş yapılıyor, birçok isim var. Mevcut vekillerden aday adayı olacaklar var”
cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9155
Erişim Tarihi: 10.03.2011

AKP binasına yumurta attı !
Kayseri Đl Başkanlığına gece geç saatlerde yumurtalı saldırıda bulunan şahıslar polis tarafından aranıyor.
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AK Parti Kayseri Đl Başkanlığına gece geç saatlerde yumurtalı saldırıda bulunan şahıslar polis
tarafından aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Đl Başkanlığına gece geç saatlerde bir
grup tarafından yumurtalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı düzenledikten sonra kayıplara karışan
grubun polis tarafından arandığı bildirildi.
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, gençlerin yanlış
yönlendirildiğini belirterek, "Buralarda yumurta atmak yerine üniversitede öğretimde bulunsalar, ülke
ekonomisine katkı yapsalar daha iyi. Demek ki AK Parti döneminde ekonomi daha iyi oldu. Bu nedenle
yumurtalar farklı yerlerde kullanılacağına sokağa atılıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9156
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Şiddet,tecavüz,cinayet % 400 arttı
Kayseri Barosu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ümit Yüksel, kadınların sıkıntıları dile getirdi.
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Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 2011 Ocak ayında 17
kadının öldürüldüğü, 9 kadın ve 1 çocuğun yaralandığı, 34 kadın ve 7 çocuğun taciz edildiği, 4 kadın
ve 15 çocuğun ise tecavüze maruz kaldığı bildirildi.
Kayseri Barosu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında baro adına açıklama yapan Kayseri Barosu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ümit Yüksel, kadınların yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirdi.
Kadınların dünya nüfusunun yüzde 50’sini kapsadığını ifade eden Ümit Yüksel, toplam iş gücünün
üçte ikisini kadınların oluşturduğunu söyledi. Buna rağmen kadınların, ancak dünya gelirinin yüzde
10’unu alabildiğini belirten Yüksel, “Kadınlar dünyanın tüm mal varlığının yüzde 1’ine sahip
bulunmaktadır” dedi.
Dünya Ekonomi Forumu’nun 134 ülkede yaptığı araştırma sonucunu açıklayan Yüksel, “Küresel
cinsiyet eşitsizliği 2010 yılı raporuna göre, Türkiye endekste son sıralarda yer almaya devam ediyor.
Sağlık alanında 61, siyasette 99, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği konusunda 131, eğitim konusunda
109. sırada yer alan Türkiye, toplamda Đran, Suriye ve Etiyopya’nın gerisinde kalarak, 126.sırada yer
almaktadır” şeklinde konuştu.
Kadınların işgücü içerisinde fazla yer almadığını ifade eden Yüksel, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
yaşandığı ülkemizde ve diğer ülkelerde de, kadın ya düşük ücretlerle çalıştırılmakta ya da hiç istihdam
edilmemektedir. Biliyoruz ki, kadın emeğini değersiz hale getirmenin yolu, kadınlara düşük ücret
ödemektir. Bununla amaçlanan, kadının asıl görevinin evine ve çocuklara bakmak olduğu düşüncesini
yaygın hale getirmek olduğundan kaygı duymaktayız” dedi.

Ev içinde ve kamusal alanda kadına şiddet olduğunu belirten Yüksel, “Bugün ne yazık ki ülkemizde
kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri oranı yüzde bin 400 artmış bulunmaktadır.
2010 yılında eşleri ya da sevgilileri gibi en yakınları olan erkekler tarafından 388 kadın ve çocuk
öldürülmüş ya da yaralanmıştır. Şiddet olaylarının en az 42’sinde mağdurların tehdit altında olduğu,
can güvenliklerinin bulunmadığı, tehdit edildikleri ya da şiddet gördükleri gerekçesiyle daha önce
karakola ya da cumhuriyet savcılığına başvurmuş olmaları, bu durumun diğer acı yüzüdür” diye
konuştu.
2011 Ocak ayında yaşanan olaylar hakkında da bilgi veren Yüksel, “17 kadın öldürülmüş, 9 kadın ve 1
çocuk yaralanmış, 34 kadın ve 7 çocuk tacize, 4 kadın ve 15 çocuk tecavüze maruz kalmıştır. Avrupa
Birliği standartları her yıl 7 bin 500 kadın için sığınma evi açılmasını öngörmektedir. Belediye yasası
ise, nüfusu 50 bini geçen tüm belediyeler için sığınma evi açmak yükümlülüğünü getirmektedir. Ancak
ilimiz de dahil olmak üzere 50 bini geçen belediyelerin açmakla zorunlu olduğu sığınma evi sayısı yok
denecek kadar azdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9157
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Katil yeğen yakalandı !
Tomarza'da 29 yaşındaki bir şahıs Dayısını traktörle ezmiş yengesinin boğazını kesmişti.
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Dayısını traktörün arkasındaki pullukla ezerek öldürdükten sonra evde yemek pişiren yengesinin
başını bıçakla gövdesinden ayıran katil zanlısı, 4 ay sonra Đstanbul'da çalıştığı bir markette yakalandı.
Kendisine sahte kimlik çıkaran katil zanlısının Kayseri'ye getirildiği öğrenildi.
Geçen yıl kasım ayında Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde oturan dayısı Đsmail Tekdemir'i
(76) traktörün arkasındaki pullukla üzerinden geçerek, evde yemek pişiren yengesi Saniye Tekdemir'i
(73) ise bıçakla başını gövdesinden ayırarak öldüren katil zanlısı Y.S., jandarma ve polisin ortak
çalışması ile Đstanbul'da yakalandı. Çıkardığı sahte kimlikle Đstanbul'da bir markette çalıştığı öğrenilen
Y.S.'nin kredi kartı ile alışveriş yapmasının ardından yakalandığı, şahsın Kayseri'ye getirileceği
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9159
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Bir garip intihar vakası daha !
Şiddet uyguladığı gerekçesiyle sığınma evinde kalan eşinin geri dönmemesine sinirlenen şahıs intihar etmek
istedi.
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Şiddet uyguladığı gerekçesiyle sığınma evinde kalan eşinin geri dönmemesine sinirlenen şahıs, bir
binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine getirilen eşinden geri dönme sözü alan şahıs,
polisten istediği çiçeği karısına verdi.
Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokağı'nda meydana geldi. Şiddet uyguladığı
iddiasıyla kadın sığınma evinde kalan eşinin geri dönmemesine üzülen M.S. (30), Sosyal Hizmetler
Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların durumu
polise bildirmesiyle ekipler çevre güvenliği aldı. Çatıya çıkarak intihara kalkışan M.S.'yi ikna etmeye
çalışan polis başarısız olunca çareyi barışmak istediği eşini getirmekte buldu.
Đtfaiye branda açarak önlemini alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. 2 çocuk babası
M.S., çevredekilerin meraklı bakışları arasında eşinin eve dönmesini istedi. Neye uğradığını şaşıran
kadın ise kocasıyla barışacağını söyledi. Çatıda ayaklarını sarkıtarak tehlike oluşturan M.S., inmeden
önce eşine vermek için polisten çiçek istedi. M.S. çatıdan inerek ekiplerin aldığı çiçeği eşine uzattı.
Ekipler daha sonra M.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9160
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Kayseri'de Sivas hazırlığı !
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak olan Kayserispor'da hedef 3 puan
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak olan Kayserispor'da hedef 3 puan.
Kayserispor Teknik Direktör Yardımcısı Gerardus Van Der Lem, "Arada bir takım sıkıntılar yaşıyoruz.
Ümit ediyorum ki Sivasspor maçında sıkıntı yaşamayacağız'' diye konuştu.
Kayserispor, kendi sahasında Manisasspor karşısında aldığı yenilginin ardından deplasmanda
oynayacağı Sivasspor karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor. Sivasspor maçının hazırlıklarını
sürdüren takım, idmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmaları yaptı.
Teknik Direktör Şota, Đstanbul'da olduğu için takımı yardımcı antrenör Gerardus Van Der Lem
çalıştırdı. Gerardus Van Der Lem, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ''Arkamızda çok sağlam bir
defans var. Şimdi daha çok gol atıyoruz. Ama bir takım sıkıntılar da yaşadığımız doğru. Ümit ediyorum
ki Sivasspor maçında sıkıntı yaşamayacağız'' dedi.
Kalan 10 maç bulunduğunu anımsatan Van Der Lem, karşılaşmalarda en iyi şekilde mücadele
edeceklerini söyledi. Van Der Lem, "Teknik Direktör Şota'ya 'Türkiye liginde her takımı
yenebileceğimiz gibi her takıma da yenilebiliriz' dedim. Bu tamamıyla hazırlıkla alakalı bir şey. Bu
özellikle oyuncuların zihinsel olarak maça hazırlanmalarıyla ilgili bir şey" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9161
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Develili başkan istifa mı ediyor ?
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, milletvekilliğine aday adayı olmak gibi bir niyetinin olmadığını , istifa
etmeyeceğini belirtti.
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Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, yaptığı açıklamada, milletvekilliğine aday adayı olmak gibi bir
niyetinin olmadığını ve görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Kayseri’den milletvekili adayı adaylarının arasından kendinin
de anıldığını, ancak böyle bir niyetinin olmadığını belirtti. Yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapmış
olduğu çalışmalardan bahseden Özkan, “2004 yılında ilçe halkımızın büyük teveccühü ile Develi
Belediye Başkanlığı görevine getirildim. Göreve başlarken, ‘Hizmete talibiz, hizmet belediyeciliği
yapacağız, ideolojik belediyecilik yapmayacağız’ dedim ve bütün sözlerimi tuttum, sözümün arkasında
durdum. Verdiğimiz sözlerin hemen hemen tamamını yerine getirdim. Belediye Başkanlığım süresince,
Develi halkına efendi değil, hizmetkar oldum. Olmaya da devam edeceğim. Çünkü sloganımız, ‘işimiz
hizmet , gücümüz millet” olmuştur. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde ise, projelerimizi
tamamlamak üzere halkımız ikinci kez görevi tevdi etti. Yarım kalan çalışmalarımızın tamamlanması
ve halkımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek üzere, ilçemizi geleceğe hazırlayacak olan
Kaliteli Đçme Suyu, Kuşaklama Kanalı, Bölgesel Đleri Biyolojik Arıtma, Organize Besi Bölgesi,
Cumhuriyet Meydanı ikinci etap çalışması, Terminal ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi gibi, ilçemizin
vizyon ve ufkunu genişletecek çok önemli projelerimizi başlatmış olup, kısa zamanda sonuçlandırmak
için bütün gücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
Milletvekili aday adayı olmayacağını da belirten Özkan, “Kayseri'de milletvekili aday adayları
arasında ismimi zikretmesinden dolayı teşekkür ederim. Ancak benim böyle bir niyetim olmamıştır.
Teşkilatımız ve genel merkezimiz bu konuda gereken alt yapı çalışmalarını yapmaktadır. 12 Haziran
2011 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinin ilçemize, Kayserimize ve ülkemize hayırlı
olmasını diliyor, hepinize, en kalbi duygularla selamlar ve saygılar sunuyorum. Yapılacak çalışmalar
sonrasında her kim aday olursa, hepsi ile de çalışacağımı ve görevimden istifa etmeyi düşünmediğimi
de kamuoyuna saygı ile arz ederim” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9162
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Özhaseki istifa ediyor ?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Milletvekili adayı olmak için yarın istifa edecek

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:1
: 372
: 09 Mart 2011 10:58

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Milletvekili adayı olmak için yarın
istifa edecek.
Özhaseki kararını Ankara'da Başbakan Erdoğanla yaptığı görüşmeden sonra verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9163
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Bileğini keserek intihar etmek istedi
Anbar Mahallesi'nde yaşanan olayda psikolojik bunalıma giren Ç.A
(24), 50 adet mide ilacı içip bileğini kesti.
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Kayseri'de bunalıma giren 24 yaşındaki kadın, ilaç içerek bileğini kesti.
Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi'nde yaşanan olayda psikolojik bunalıma giren Ç.A (24), 50 adet
mide ilacı içip bileğini kesti. 112 acil servise haber verilmesiyle olay yerine giden acil servisi ekibi
Ç.A'ya ilk müdahalesini yaparak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ç.A'nın sağlık durumunun
ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9164
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Develi'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Đlçede meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde meydana gelen ilk kazada, S.N.’nin kullandığı 38 TD 999 plakalı
otomobilin Saraycık köyü yakınlarında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu takla attığı öğrenildi. Meydana
gelen kazada F.N.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, otomobil sürücüsü S.N.’nin ise Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan yaralı kurtulan R.E. ve M.Y.A.’nın
tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Develi ilçesinin Zile kasabasında meydana gelen bir diğer kazada ise T.K.’nın kullandığı 38 SL 524
plakalı otomobilin aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle devrildiği bildirildi. Kazada yaralanan otomobil
sürücüsü T.K.’nın tedavi altına alındığı öğrenildi.
Sarız ilçesinde meydana gelen kazada ise, H.Ş.’nin kullandığı 38 VU 990 plakalı otomobilin yağan kar
nedeniyle yolda kaldığı ve Đ.Ş.’nin de otomobili yoldan çıkarmak isterken yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, meydana gelen kazalar ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9165
Erişim Tarihi: 10.03.2011

AKP'ye yumurtayı kim attı ?
Đşçi Partisi Đl Başkanı Ali Özarslan:Saldırıyı Đşçi Partisi'nin gençlik kolu olan Öncü Gençlik gerçekleştirdi.
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AK Parti Đl Başkanlığı binasına yapılan yumurtalı saldırının Öncü Gençlik tarafından yapıldığını
açıklayan Đşçi Partili Đl Başkanı Ali Özarslan, “Öncü Gençlik üyeleri kaçmamışlardır. Kaçma girişiminde
de bulunmamışlardır” dedi.
AK Parti Đl Başkanlığı'na yapılan saldırının TGB üyelerinin değil, Đşçi Partisi'nin gençlik kolu olan Öncü
Gençlik tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Genel Başkanımız Doğu Perinçek ile diğer bazı yurtseverlerin, Silivri Cezaevinde kanunlara aykırı
olmasına rağmen, tek kişilik hücrelere konulmalarını protesto etmek amacıyla, Đşçi Partisi gençlik kolu
olan Öncü Gençlik tarafından gerçekleştirilmiştir.
Öncü Gençlik üyeleri, AK Parti Kayseri il binasına yumurta atarak sloganlarla protestolarını
gerçekleştirmişlerdir. Eylem sonunda Öncü Gençlik üyeleri kaçmamışlardır. Kaçma girişiminde de
bulunmamışlardır. Aranmaları da söz konusu değildir. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına
alınmışlardır. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sabaha karşı serbest bırakılmışlardır.
Eylemi Türkiye Gençlik Birliği'nin yaptığı şeklinde basınımıza yansıyan haberler, gerçeği
yansıtmamaktadır. TGB'nin Đşçi Partisi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Eylemi TGB yapmamıştır.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9166
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Kayserispor'a nazar değdi !
Kaliteli oyunu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, son maçta aldığı mağlubiyeti unutup yoluna emin
adımlarla ilerlemek istiyor.
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Manisaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından hedefinden uzaklaşma tehlikesi yaşayan
Kayserispor, Sivasspor ve Beşiktaş deplasmanlarında galibiyet amaçlıyor.
Spor Toto Süper Lig'de kaliteli oyunu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, son maçta aldığı
mağlubiyeti unutup yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, hafta sonu deplasmanda oynanacak karşılaşma
hakkında yaptığı açıklamada, Sivasspor'dan 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi. Ortaköylüoğlu,
"Manisaspor karşısında kaliteli oyun sergilememize rağmen şansızlık üzerimizdeydi. Buna
'Kayserispor a nazar değdi' diyebiliriz. Umarım Sivasspor karşısında şans ile birlikte iyi oyun
sergilemek istiyoruz. Đki komşu ve kardeş şehrin mücadelesi olacak. Öncelikle dostluk çerçevesinde
keyifli bir maç geçmesini temenni ediyoruz. Đki takımında kendi hesabı ve hedefleri var. Bu bakımından
her iki takımda karşılaşmaya kazanmak için çıkacak. Bizde hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık.
Bunları telafi etmeyi planlıyoruz, Sivasspor'un ardından Beşiktaş deplasmanı olacak. Bu
karşılaşmalardan da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" dedi.
"AVRUPA KUPALARINA KATILACAĞIMIZ ŞEKĐLDE LĐGĐ BĐTĐRECEĞĐMĐZE ĐNANIYORUZ"
Ligte kolay karşılaşma olmadığını hatırlatan Ortaköylüoğlu, "Her takım her takımdan kolay puan
alabilecek özelliğe sahip. Öncelikle olarak sahada iyi mücadele etmek istediğimizin farkındayız.
Takımımızın iyi bir yolda olduğunu biliyoruz ve iyi teknik heyetimiz var. Bazı haftalarda puan kayıpları
yaşasak ta ligin sonunda Kayserispor Avrupa Kupalarına katılacak yerde bitireceğine inanıyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9167
Erişim Tarihi: 10.03.2011

CHP Kulkuloğlu'nu aday yapacak mı ?
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy Kayseri'de ön seçim talebinde bulunduk dedi.
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin milletvekili adayı
olması halinde partilerinin olumlu veya olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin adaylığı konusunu ĐHA muhabirine değerlendiren
Ayhan Gülsoy, “CHP'nin oylarına hiç etki etmez” diyerek, “Sayın Özhaseki'nin adaylığı, kendi bileceği
veya partisinin bileceği bir konu. Ona ben bir şey söylemem” ifadesinde bulundu.
“Sayın Özhaseki böyle bir karar aldıysa, ona hayırlı olsun demekten başka bir şey elimizden gelmez”
diyen Gülsoy, “Sayın Özhaseki'nin aday olması, partimizi olumlu ya da olumsuz bir şekilde
etkileyeceğini sanmıyorum. Hatta belki de, Sayın Özhaseki'nin Belediye Başkanlığı'nı bırakıp da
milletvekilliğine geçmiş olması, belki kendi içlerinde bir denge değişikliği olabilir. Bu konu CHP'yi
ilgilendirmez ve etkilemez. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.
“KAYSERĐ'DE ÖN SEÇĐM TALEBĐNDE BULUNDUK”
CHP'nin Kayseri'de seçim çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyleyen Gülsoy, ithal aday
konusuna da değindi. Partinin yetkilileri ile görüştüklerini ve böyle bir durumun olmadığının altını çizen
Gülsoy, “Şu anda adaylık belirlemesi ile ilgili olarak, merkez yoklaması mı, ön seçim mi olacak bu
konuda herhangi bir şey kesinleşmiş değil. Biz Kayseri Đl Teşkilatı olarak Genel Merkeze, ön seçim
olması talebinde bulunduk. Partimizin yetkili organlarının tutumu ne olursa biz ona göre hareket
edeceğiz” dedi.
“ŞEVKĐ BEY ĐLE ĐLGĐLĐ BĐZE ULAŞMIŞ BĐR BĐLGĐ YOK”

CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun Kayseri dışından başka bir ilden aday gösterileceği
söylentileri ile ilgili olarak Ayhan Gülsoy şunları söyledi:
“Şevki Bey ile ilgili bize ulaşmış bir bilgi yok. Sayın milletvekilimizin bu konudaki tutumu nedir onu da
bilemem ama kendisi bizim Kayseri milletvekilimiz. Partinin çalışmaları konusunda da bize gereken
desteği veriyor.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9168
Erişim Tarihi: 10.03.2011

Şehir bayraklarla süslensin !
Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor yöneticilerden
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Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor yöneticileri, bugünlerde halkın takımlarına daha fazla sahip
çıkmaları gerektiğini bildirerek şehrin bayraklarla donatılmasını istiyor.
Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı iyi futbolu ile Anadolu takımlarının gücünü gösteren öncü
kulüplerden Kayserispor ile oldukça çekişmeli geçen Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri
Erciyesspor takımının yöneticileri, şehrin bayraklarla donatılması halinde futbolcuların moralinin üst
düzeyde olacağını söyledi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Kayseri'nin sanayi, eğitim ve kültür sanat ile
belediyecilik anlamında birçok alanda olduğu gibi spor dalında da öncü şehir konumuna geldiğini
söyledi. Ülkede birçok büyükşehirin Bank Asya Ligi'nde dahi takımının bulunmadığına işaret eden
Ortaköylüoğlu, "Kayserimizin hem Spor Toto Süper Lig'inde hem de Bank Asya 1. Lig'inde zirve
mücadelesi veren iki takımı var. Aslında çok da uzağa bakmaya gerek yok. Yakın geçmişe
baktığımızda Kayseri'nin spor merkezleri ile
kaliteli oyununun nerededen nereye geldiğini görebiliriz. Şehir olarak da bunun kıymetini bilmemiz
gerekiyor ve Kayserispor ile Kayseri Erciyesspor'a şehrimizin daha fazla sahip çıkması ve
desteklemesi gerekiyor. Şuanda birçok şehrin imrendiği bir konumdayız. Ancak bu destek sağlanırsa
bu konumumuzu daha fazla güçlendirip ileriye taşıyabiliriz" dedi.
"TAKIMLARIN BAŞARISI ĐÇĐN ŞEHĐR OLARAK KENETLENMELĐYĐZ"
Deplasmanlara gidildiğinde takımların bayraklarının o şehrin sokaklarını süslediğini anımsatan
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, "Aynı dayanışmayı ve kenetlenmeyi Kayseri'de
yapmamız gerekiyor. Kayserispor'a Avrupa yolunda, Erciyes'e ise Süper Lig yolunda destek olunmalı.
Đnanmış, kenetlenmiş bir şehir olursa futbolcularda inanır. Başarı için en önemli şart şehrin inanması.
Bu inanç birliği olursa takımlarımız hedefe ulaşır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9169
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Böbrek hastalığı
Sipahioğlu: Türkiye'de 55 bin kronik böbrek hastası var ve bu hastaların yüzde 30'u ilk 5 yılda vefat ediyor.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Đç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Murat Sipahioğlu, Türkiye'de 55 bin kronik böbrek hastası olduğunu ve bu hastaların yüzde 30'unun ilk
5 yıl, yüzde 45'inin ise ilk 10 yılda kaybedildiğini belirterek organ naklinin önemine dikkat çekti.
Yarın tüm dünyada 10 Mart Dünya Böbrek Günü kutlanacak. Đnsan vücudunun en önemli
organlarından olan böbrek, kan dolaşımı ve boşaltım konusunda vücudun temel taşını oluşturuyor.
Türkiye'de 55 bin civarında kronik böbrek hastası olduğunu söyleyen ERÜ Tıp Fakültesi Đç Hastalıkları
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Sipahioğlu, böbrek rahatsızlığının sinsi ve sessiz
seyreden bir hastalık olduğunu ifade etti.
Erciyes Üniversitesi organ nakli ve diyaliz hastanesi diyaliz ünitesinde ĐHA muhabirine açıklama
yapan Sipahioğlu, yaklaşık 55 bin kronik böbrek hastasının ancak yüzde 15'inin nakil şansı
yakalayabildiğini belirterek, "Kronik böbrek hastalığı 5 evrede seyrediyor. Bu basamakların sonuncusu
böbrek yetmezliği olarak biliniyor. 55 bin civarında diyaliz ve nakil yapılmış hasta bulunuyor" dedi.
Türk Nefroloji Derneği'nin her yıl ülke çapında topladığı verilere dayanarak böbrek hastalarının ölüm
oranından bahseden Sipahioğlu, "Böbrek hastalıklarında 'mortalite' adını verdiğimiz ölüm oranı
yüksektir. Kronik böbrek hastalarının yüzde 30'unu ilk 5 yıl, yüzde 45'ini de ilk 10 yılda kaybediyoruz"
şeklinde konuştu.
Sipahioğlu, böbrek naklinin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Kronik böbrek hastalığının en iyi
tedavisi böbrek naklidir. Ancak bugün kronik böbrek hastalarının yüzde 15'i bir böbreğe sahip
olabilmektedir. Bu konuda vatandaşları duyarlılığa davet ediyorum" diye konuştu.
Sipahioğlu, basit bir kan ve idrar tahliliyle böbrek hastalığına tanı konulabileceğini ve insanların belli
periyotlar dahilinde testlerden geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
1.5 yıldır diyalizle yaşayan Hayriye Turan ise, haftada 3 gün boyunca 4 saat diyalize bağlı kaldığını
belirterek sürekli hastanede olduğunu ve çocuğuyla ilgilenemediğini söyledi. "Böbreğe çok ihtiyacım
var" diyen Hatice Turan, insanların böbrek nakli konusunda duyarlı olmasını istedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9170
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Kayseri'de kış !
39 köy yolu ulaşıma kapandı, Erciyes'te kar kalınlığı 2 metre 44 santim oldu.
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Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı, Erciyes'te ise kar
kalınlığının 2 metre 44 santim olduğu bildirildi.
Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Belediye,
Karayolları ve Đl Özel Đdaresi'ne bağlı ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğinden edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Develi'de
11, Pınarbaşı'nda 3, Sarız'da 20, Yahyalı'da 5 köy olmak üzere toplam 39 köy yolunun ulaşıma
kapandığı, 7 ayrı ekiple yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise
kar kalınlığı 2 metre 44 santime ulaşırken, dağ yolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9171
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Develi'de 50 koyun telef oldu !
350 koyunu bulunan Şükrü Orhun'un kuzuları ile birlikte 50'ye yakın koyunun göçük altında kaldığı ve telef olduğu
bildirildi.
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Kayseri'nin Develi ilçesinde göçük altında kalan 50 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre Develi Đlçesi Yüzerevler Mahallesi'nde besicilik yapan Şükrü Orhun'a ait olan
ağılın yoğun kar yağışı nedeniyle çöktüğü öğrenildi. 350 koyunu bulunan Şükrü Orhun'un kuzuları ile
birlikte 50'ye yakın koyunun göçük altında kaldığı ve telef olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9172
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Şube Müdüründen vekillik istifası
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan Muhammet Emin Karapaça, bağımsız milletvekili adaylığı için
istifa etti.
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Đl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Muhammet Emin Karapaça,
Kayseri'den bağımsız milletvekili adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Karapaça, yaptığı açıklama ile 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan Milletvekili Genel
Seçimlerinde Kayseri Bağımsız Milletvekili adayı olmak için 15 yıldır yürüttüğü Kayseri Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevinden istifasını duyurdu. Karapaça, önümüzdeki günlerde basın
toplantısı ile geniş bilgi vereceğini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9173
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Özhaseki Kayseri'yi tercih etti !
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki: 'Kayseri'den kopamadım. Ankara'ya gitmiyorum.
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Milletvekili aday adaylığına kesin gözüyle bakılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, düzenlediği toplantıda kararını açıklayarak, ''Kayseri'den kopamadım. Ankara'ya
gitmiyorum'' dedi.
Uzun süredir milletvekili aday adayı olup olmayacağı tartışılan Özhaseki, Meclis Toplantı Salonu'nda
basın toplantısı düzenledi. Önceki gün Ankara'da görüştüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
kendisine, "Hayırlı olsun, yerine kimi getiriyoruz?" dediğini söyleyen Özhaseki, "Sayın Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'a bu sözünden ötürü teşekkür ederek iki yıl önce yanına gittiğimde söylediğim
sözü hatırlattım ve eksik kalan projelerim olduğunu söyledim" dedi.
Karar vermenin çok kolay olmadığını belirten Özhaseki, anket sonuçlarını meclis üyeleri ile
değerlendirdiklerini anlatarak, "Kayseri'den kopamadım. Ankara'ya gitmiyorum" dedi. Bu sözün
ardından meclis salonunda toplantıya katılan belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer ile gençlik
kolları üyeleri kararı alkışlayarak, "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganları attı.
Konuşması sırasında duygulanan Özhaseki, "Đşimize kendimizi çok kaptırdık. Rüyalarıma projeler
girmeye başladı. Bunlarla yatıp kalkmaya başladık. Allah rızası için gayret dönemi başladı. Kararımı
Başbakan'ımıza bildirerek izin istedim ve kendisi de, 'Sen bilirsin' dedi. Kendisine de çok teşekkür
ediyorum" diye konuştu.
Ankara'ya bir türlü ısınamadığını söyleyen Özhaseki, "Hakkaniyetin çok geride kalacağını düşünerek
insanların kamplara ayrıldığı, karşı karşıya geldiği bir ortamda şimdilik olmak istemiyorum. Đnşallah
önümüzdeki kalan dönemde, kalan projeleri yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.
Televizyonlarda halk ile yapılan röportajların da kendisini çok etkilediğini belirten Özhaseki, "Yapılan
röportajlarda yer alan, 'Başkan Özhaseki nin Ankara'ya gitmesini istemiyoruz. Biz onu çok sevdik'
sözleri çok tesirli oldu. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9174
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Kayserispor'da savunma krizi !
Teknik Direktör Şota Arveladze, sıkıntıyı çözmek adına defans oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
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Spor Toto Süper Ligi'nde son haftalarda defansta sıkıntılar yaşayan Kayserispor Teknik Direktörü Şota
Arveladze, sıkıntıyı çözmek adına defans oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
Kayserispor'da defans oyuncularının başarısı, son günlerde Trabzonspor'dan 3, kendi sahasında
ağırladığı Manisaspor'dan 2 gol yemesiyle adeta gölgelendi. Kendi tesislerinde, deplasmanda
oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Teknik Direktörü Şota Arveladze,
ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor ile Beşiktaş deplasmanından puanlarla dönmek
istediklerini kaydetti. Şota, "Sivasspor maçının zor olacağını biliyoruz. Rakip takım çok mücadele
ediyor ve iyi oyuncuları var.
Sivasspor'un ihtiyacı olduğu gibi bizimde hedefimiz doğrultusunda puanlara ihtiyacımız var. 3 puan ile
evimize dönmek istiyoruz" dedi.
"Çok gol yemekten memnun değiliz" diyen Teknik Direktör Şota, "Her gün oyuncularımızla tek tek
konuşarak sıkıntıyı çözme adına çalışmalar yapıyoruz. Bu sıkıntıyı gidereceğimizden eminim.
Oyuncularımız çok kaliteliler. Son haftalardaki şansızlığı üzerlerinden atacağına inanıyorum" şeklinde
konuştu.
Gündemi teşkil eden hakem hataları hakkındaki düşüncelerini söyleyen Teknik Direktör Şota,
"Hakem hataları oluyor ancak konuştukça değişmiyor. Yapacak bir şey yok sadece üzgünüz" diye
konuştu.
Kayserispor, 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik 5 kez de mağlubiyet elde etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9175
Erişim Tarihi: 11.03.2011

CHP'de yeni il yönetimi belirlendi
CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, düzenlediği basın toplantısı ile CHP'nin yeni yönetiminin belirlendiğini
bildirdi.
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CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, düzenlediği basın toplantısı ile CHP'nin yeni yönetiminin
belirlendiğini bildirdi. Toplantıda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, “Adaylık için
henüz kararımı vermiş değilim” dedi.Yeni yönetime eski yönetimde bulunan 10 kişinin de katkı
verdiğini bildiren CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, “Bunun yanı sıra bize güç katmak, bize yeni enerji
vermek için çok değerli 10 partilimiz daha yönetim kurulu üyeliğini kabul etti” diye konuştu.
CHP Kayseri il başkanlığı yönetim kurulu üyelerinin tamamlandığını söyleyen Gülsoy, “Yönetim kurulu
üyesi arkadaşlarım ve ben 8 yıldır ülkeyi kötü yöneten AKP'ye karşı CHP'nin projesini ve programını
anlatacağız. 8 yıl boyunca insanların biriken tüm sorunlarına çözüm bulacağız” ifadesinde bulundu.
CHP'ye milletvekili aday adaylığı başvurularının beklenenden fazla olduğunu bildiren Gülsoy,
“Partimize tahminin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bana epeyce bir teveccüh oldu. Resmi nitelik
kazanmadan bunların adını vermeyi doğru bulmuyorum. Beni şaşırtacak ölçüde büyük bir talep oldu.
Bundan da bir il başkanı olarak mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
Aday olup olmayacağı konusunda soru sorulan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ise,
“Müracaatlar başlamadı, ben de kararımı vermiş değilim, süreç gösterecek, aday olacak bütün
arkadaşlarıma adaylık sürecinde başarılar diliyorum. Adaylık süreci başlayınca bunlarda resmi nitelik
kazanacak” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Özhaseki'nin milletvekili aday adayı olmayacağının sorulması
üzerine ise Kulkuloğlu, “Kendi kararıdır, AKP'nin yetkililerinin değerlendireceği bir olaydır. Bizi bizim
partimiz ve adaylarımızı ilgilendirir. Kendisine hayatında başarılar dilerim” cevabını verdi.
CHP Đl Yönetiminde şu isimler yer aldı:
Ayhan Gülsoy, Mustafa Özesmi, Hami Yıldırmış, Ali Güler, Zeki Mutlu, Hazeri Çölkuşu, Ali Rıza
Đncetan, Faruk Ergan, Sabri Nasuhoğlu, Şaziye Yeğenağa, Kamuran Özbay, Selahattin Gültekin, Alper
Aydın, Önder Özer, Ali Karaali, Fuat Kılınçat, Tilaver Akbulut, Şükran Güler, Ayşe Devrim Takmaya
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9176
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Şehri elektriksiz bırakan intihar şov
Kayseri'de 60 yaşındaki şahsın yüksek gerilim hattına çıkarak intihara kalkışması polisi alarma geçirdi.
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Kayseri'de 60 yaşındaki şahsın yüksek gerilim hattına çıkarak intihara kalkışması polisi alarma geçirdi.
Şehrin elektriğinin kesilmesinin ardından ikna edilmeye çalışılan şahıs, soğuktan üşüyünce
eyleminden vazgeçti.
Osman Kavuncu Bulvarı Toyota Kavşağı'nda bulunan yüksek gerilim hattına bir şahsın çıktığı
ihbarını alan polis, alarma geçerek hemen durumu elektrik şirketine bildirip akımın kesilmesini istedi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, isminin A.O.Ö. (60) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı.
Botaş'tan alacağının verilmediği iddiasıyla yüksek gerilim hattına çıktığı öğrenilen A.O.Ö., 1,5 saat
inmesi için ikna edilmeye çalışıldı.
Bu arada şehrin büyük bir bölümünün elektriği kesilirken, ışıkların çalışmaması trafikte aksamalara
neden oldu. Đtfaiye ekiplerinin branda açarak önlem aldığı olay yerinde kar yağışı ile birlikte etkili olan
soğuk hava şahsı eyleminden vazgeçirdi. Soğuktan hareket edemez hale gelen A.O.Ö., itfaiye
merdiveni yardımıyla indirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9177
Erişim Tarihi: 11.03.2011

YOZGAT'LI BERBERĐN VESĐKALIK KOLEKSĐYONU
Yozgat'ın Boğazlıyan Đlçesinde bir berber müşterilerinin vesikalık fotoğraflarının koleksiyonunu biriktiriyor.
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Yozgat'lı berberin vesikalık koleksiyonu.
Yozgat'ın Boğazlıyan Đlçesinde berberlik yapan bir esnaf 10 yıldır müşterilerinin fotoğraflarını işyerinin
duvarında oluşturduğu bir panoda biriktiriyor.
Boğazlıyan ilçe merkezindeki Banka Caddesinde berber dükkanı bulunan Kadir Yozgat(32),bir kaç
arkadaşı ve yakınları ile kendisinin vesikalık fotoğraflarını işyerini açtıktan sonra önceleri duvardaki
aynaların kenarına dizdiğini ifade ediyor.
Bunların yanına gün geçtikçe müşterilerininde vesikalık fotoğraflarını eklediğini söyleyen Yozgat,yer
kalmayınca bir pano yaparak duvara monte etmiş.Bu güne kadar panosuna 250 kadar vesikalık
fotoğraf eklediğini belirten berber Kadir Yozgat,bir hobi olarak başladığı kleksiyonunu
büyütebileceğini,kendisi gibi ilçede bir berber arkadaşınında aynı koleksiyonununda bulunduğunu
sözlerine ekliyor.
HABER:Foto Muhabiri - Kameraman: Öner ÇALIŞ - 0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9178
Erişim Tarihi: 11.03.2011

Babacan ne demek istedi ?
Tüketici kredileri 41 milyar lira arttı. Halkımız hiç kazanmadığı 41 milyar lirayı harcamış oldu.Bu tablo, Türkiye'nin
başarılı bir şekilde yönetilmesi ile alakalı.
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Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Ekonomik Gelişmeler ve 2001 Yılı Beklentileri' konulu
seminere katılan devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Dünya ekonomisi çok zor
dönemden geçiyor" diyerek, 2011 yılının belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.
Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen seminere, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve sanayiciler katıldı.
Seminerde açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa

Boydak, "Türkiye'nin 2011 yılı için ortaya koyuş olduğu hedeflerin gerçekleşmesi ile ilgili
beklentilerimizi koruyoruz. Yeni yapılanma döneminde Türkiye'nin bütçe performansının, milli
gelirimizden Türkiye'nin olumlu yönde seyrettiğini görüyoruz" diye konuştu. Boydak, "Sanayi tarafından
baktığımız zaman yeterli büyük ölçek düzeyinde değiliz. Sanayiciler olarak firmalarımızı büyütmek için
bizim de mücadele etmemiz
gerekiyor. Đşletmelerimize bir şans daha verilmesi için tarihi düzenlemeler yapıldı. Böyle bir şans 10
yılda bir elimize geçer. Bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Projenin bir bacağında bir
eksiklik var. 2008 yılında BDDK bankalara bir yapılandırma yaptı. Bu yeniden yapılandırma kaldırıldı.
Bu sürecin kaldırılmış olması işletmeler açısından sıkıntı doğur bilir" dedi.
Ali Babacan, dünya ekonomisinin çok zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, "Dünya ekonomisinin
ilk defa daraldığı bir dönemi 2009 yılında yaşadık. Toplam maliyeti 2. dünya savaşının maliyetinden
daha büyük. Bu maliyetler gelişmiş ülkelerin borç stoğuna yansıdı. Bu telafi edilmesi zor hasarlara yol
açtı. Dünyadaki ekonomik güç dengesi değişecek. Avrupa birliğinde ve Amerikada normal büyüme
hızını aşağıya çekecek. Bu krizin etkileri ortadan kalksa bile etkisini sürdürecek" dedi.
Babacan, "Bundan 10 yıl sonra 2050 yılında Amerika bile en büyük ekonomik gücünü başka ülkelere
bırakacağını görüyoruz. Bu değişen tabloda 2011 yılı ile beraber Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki siyasi
gelişmeler de ortaya çıktı. Özellikle yüksek miktarda petrol üreten ülkelerde yaşanan bu sıkıntılar
petrol fiyatlarını ciddi bir şekilde yükseltti. Şu anda gıda endeksi tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu yüksek enerji ve gıda fiyatları, özellikle geri kalmış ülkelerde farklı sosyal gelişmeleri gündeme
getiriyor. Sadece son 6 ayda 44 milyon kişi açlık sınırının altında. Önümüzdeki döneme baktığımızda
fakir ülkelerde yaşanan 2011 yılı belirsizliklerin çok olduğu bir yıl. Tek bir program ile yola
çıkamayacağımız bir yol. Farklı yollarda alternatifli olması lazım. Bu yıl karşımıza çok farklı resimlerin
ve tabloların çıkabileceği bir yıl. Hem küresel ekonomi hem Avrupa ve Ortadoğu'daki sosyal ve siyasi
tablo nedeniyle söylüyorum" diyerek konuşmasında şunları söyledi:
"Türkiye bütün bu karışık dönemde, bir başarı örneği olarak ortaya çıktı. Batıdan bakanlar Türkiye'ye
başarı örneği diyor. Đstihdam rakamları açıklandı. Bütün gelişmiş ülkeler borç sorunu ile boğuşurken,
bizim 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 41 civarında borç stoğu bekliyoruz. Aşağı yukarı 4 puan kamu
borcu düşecek. Tüm Avrupa'da borç stoğu düşen tek ülke biziz. Bütçe açıkları 2009 yılında yüzde
7.4'e doğru gidiyordu. Hemen tedbir aldık 2009 yılında yüzde 5,5 bütçe açığı ile gittik. Bu yıl yüzde
2,8'lik
bir açık olacak. Türkiye'nin risk göstergelerine baktığımızda gelişmiş ülkelerle yarışıyoruz.
Bu krizde işi sıkı tutmamız, bu risk tablosunu değiştirdi. 2011 yılı ile ilgili bizim büyüme beklentimiz
yüzde 4,5tur. Bu büyüme hiç bir şey yapmazsak daha yukarı gidebilecek durumda. Yüksek petrol
fiyatları 2011 yılının ikinci yarısından itibaren cari açığımızın artmasına neden olacak.
2011 yılı ile ilgili bir miktar bu hızlı gidişi istikrar adına yavaşlatma gereği duyduk. Đstikrarlı bir şekilde
Türkiye'yi 2012 yılına taşımak istedik. Ama Türkiye 2-3 yıl çok hızlı büyümüş ama uçuruma
yuvarlanmış. Biz buna müsaade etmek istemedik. 2011 yılından itibaren para politikaların
sıkılaştırmaya başladık. 2011 yılında enflasyon yüzde 6-7 oranında gelişecek. Bankalara da
kredilerinizi yüzde 20-25 oranında artırın dedik. Yoksa kimsenin istemediği bir tablo yaşanırdı.
Tüketici kredileri 41 milyar lira arttı. Halkımız hiç kazanmadığı 41 milyar lirayı harcamış oldu. Bu da
büyümemizde faydalı oldu. Bu tablo, Türkiye'nin başarılı bir şekilde yönetilmesi ile alakalı.
Türkiye'nin bu ekonomik başarısı son derece mutluluk verici. Bu işin ekonomik yanı.
Đçinde bulunduğumuz bölgeye baktığımızda Türkiye'nin zamanında temel hak ve özgürlükler
konusunda adım atması, Ortadoğu'daki trüblanstan ayıran bir farklılık ortaya çıkardı. Bu gün Türkiye
model ülke diye bir tabiri hükümetimizin yok. Ama dışarıdan bakanlar bunu söylüyor. Gittikçe daha iyi
işleyen temel hak ve özgürlükleri olan bir duruşu var. Halkın sesini, taleplerini dikkate alan ve buna
göre politkalarına yön veren bir Türkiye var.
Artık dünyada internetin yaygınlaştığı bir ortamda kapalerını ciddi bir ºekilde yı rejimleri yürütmek
olmaz. Er yada geç bölgemizde değişiklikler olacak. Toplumu dinleyen yönetimler hakim olacaktır.
Değişim mutlaka düzenli olmalı, can ve mal kaybına neden olmamalı. Mutlaka liderler bu değişime
kendi elleri ile yol vermeli. Yoksa çok sancılı bir değişim oluyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9179
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Mustafa DURU ablasını kaybetti
22.dönem Ak parti Kayseri Milletvekili Bünyan'lı Mustafa Duru ablasını kaybetti.
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Mustafa Duru'nun ablası Adana da vefat etti.
22.dönem Ak parti Kayseri Milletvekili Bünyan'lı Mustafa Duru ablasını kaybetti.
22.Dönem Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Bünyan'lı hemşehrimiz 62 yaşındaki Mustafa Duru'nun
ablası Adana da vefat etti.
Adana'da vefat eden merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Haber:Foto Muhabiri-Kameraman: ÖNER ÇALIŞ- O 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9181
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Erdoğan Kayseri'ye deniz mi getirecek ?
Yoksa Çılgın Proje, Anadolu'nun ortasından kanal açıp, Kayseri'ye deniz getirmek mi?..
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Tayyip Erdoğan, birkaç ay önce Hıncal Uluç‘a “çılgın bir projeden söz etmişti” ya...
Hani Hıncal Uluç da “Bunu düşünmek isteseniz bile düşünemezsiniz... Hayallerinizi aşar...” mealinde
sözler söylemişti ya...
O gün bugün “Nedir bu çılgın proje” diye onlarca haber çıktı...
Dün bazı gazetecilere “Đşte Tayyip Erdoğan’ın Çılgın Projesi” diye bir mail gönderildi...
“Çılgın Proje”ye göre, Karadeniz’de Samsun’dan, Akdeniz’de Yumurtalık’a bir denizyolu tüneli açılması
düşünülüyordu...”
***
“Anadolu’nun ortasından bir su kanalı” geçirip iki orta büyüklükte gemiyi deniz tünelinden geçirmeyi
düşünmek, fıkra gibi de gelebilir...

Böyle bir projeye hangi teknik donanım yeter, hangi bütçenin hangi parası bunu karşılar, bunlar şaka
gibi sorular...
Geçenlerde Osmanlı döneminde Sakarya Nehri kullanılarak Karadeniz’den Marmara’ya 150
kilometrelik bir kanal yapılmasının düşünüldüğü söylenmişti...
Acaba bunu söyleyen Bakan’ın aklında Samsun’dan Yumurtalık’a uzanacak 500 kilometrelik deniz
yolu tüneli mi vardı?..
Başbakan çılgın projeden söz edince, birileri şaka mı yapıyorlar bilmem, ama bu şaka değil gerçekse
“Kayseri denize kavuşuyor... Anadolu yarımadasını bir kanal kuzeyden güneye kesiyor...”
Đyisi mi siz en azından hayallerinizi genişletmek için, gönderilen maile bir bakın...
Sonra bekleyelim kim ne ses verecek diye?..
Tayyip Erdoğan’ın Çılgın Projesi:
KARADENĐZ-AKDENĐZ DENĐZYOLU TÜNELĐ

Başbakan Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına yetiştirilmesi
amacıyla başlattığı ve hazırlıkları çok gizli yürütülen ‘Çılgın Proje’nin, Samsun’dan Yumurtalık’a kadar
500 kilometre uzunluğunda bir denizyolu tüneli olduğu ortaya çıktı.
Karadeniz-Akdeniz Denizyolu Tüneli’nin yaklaşık 1 yıldır çok gizli yürütülen proje çalışmaları için
Ankara’da 33 mühendisten oluşan bir mühendisler grubu oluşturuldu.
Proje ekibinde, jeoloji, inşaat, gemi, elektrik-elektronik, maden, petrol ve kimya mühendisleri görev
alıyor.
CUMHURĐYETĐN 100. YILI ANISINA
Karadeniz’i Anadolu’nun tam ortasından ve 1000 metre derinlikten geçecek tünelle Akdeniz’e
doğrudan bağlayacak tünel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için bir prestij projesi olarak öngörülüyor.
Böylesi büyük bir projenin, Türkiye’ye dünya genelinde çok büyük bir prestij sağlayacağı hesaplanıyor.
Başbakan Erdoğan’ın, Karadeniz-Akdeniz Tüneli Projesiyle, Türkiye’ye yeni ve uzak bir ufuk
kazandırmak istediği belirtiliyor.
Samsun’un 15 km. doğusundan başlayacak Karadeniz-Akdeniz Denizyolu Tüneli, Anadolu’yu tam
ortasından ve kuzey-güney ekseninde keserek, Kayseri’nin yaklaşık 50 km. doğusundan geçtikten
sonra, Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Akdeniz’e kavuşacak.
DEVASA BOYUTLAR
Uzunluğu 500 km. olacak tünel, orta büyüklükte 2 geminin karşılıklı geçişine imkân tanıyacak şekilde,
80 metre olarak planlandı.
Tünelin su yüzeyinden derinliği 22 metre, su yüzeyinden yüksekliği ise 18 metre olacak.
Karadeniz-Akdeniz Denizyolu Tüneli, Anadolu’nun altından geçerken, yeryüzünden 1400 metreye
kadar derinliğe ulaşacak.

Derinlikten dolayı, tünelin geçtiği güzergâhta çok sayıda değerli maden, kömür, kaynak suyu, termal
su, doğalgaz ve hatta petrol kaynaklarına rastlanması bekleniyor.
Tünelin açılmasıyla, henüz keşfedilmemiş bu doğal kaynakların da Türkiye ekonomisine
kazandırılması hedefleniyor.
YÜZER KAZICILAR:
Mühendisler, dünyada ilk defa böylesine devasa bir tünel kazısının planlandığını, dolayısıyla çok farklı
kazı tekniklerinin kullanılması gerektiği üzerinde duruyor.
Kazının, bu amaçla özel olarak inşa edilecek platform-gemiler üzerine monte edilecek dev kazıcılarla
yapılması, kazılan toprak, kaya ve madenlerin taşıyıcı bantlar yardımıyla, platformu takip eden
gemilere yüklenmesi ve böylelikle nakledilmesi üzerinde duruluyor.
500 kilometre uzunluğundaki tünelin daha kısa süre içinde kazılabilmesi için, inşaatın Samsun ve
Yumurtalık’tan iki yönlü olarak başlatılması söz konusu.
ZENGĐN MADENLER:
Kazı sırasında çıkarılacak milyarlarca tonluk toprak ve kaya hafriyatının, özellikle Karadeniz ve
Akdeniz kıyılarında inşa edilen ve edilecek sahil yolları için dolgu amaçlı kullanılması planlanıyor.
Ayrıca bu hafriyatın, başta Hollanda olmak üzere deniz dolgusu için toprak ve kayaya ihtiyacı olan
ülkelere ihraç edilmesi de sözkonusu olabilecek.
Ayrıca, kazı sırasında elde edilecek maden ve kömür gibi unsurların ticari olarak değerlendirilmesi
yanında, muhtemel organik maddelerin de tarımsal gübre amaçlı kullanılabileceği öngörülüyor.
KAYSERĐ’YE DENĐZ
Karadeniz-Akdeniz Denizyolu Tüneli’nin inşasıyla, Boğazlardaki gemi ve tanker trafiğinin önemli
ölçüde azaltılması sağlanacak.
Orta Anadolu’nun doğusundan geçecek tünel, bir anlamda Kayseri’ye deniz de getirmiş olacak.
Tünelin geçtiği güzergâh boyuna, biri Kayseri yakınlarında olmak üzere, 3 veya 4 noktadan dikey tünel
açılarak, bu asansör tünellerin Karadeniz-Akdeniz Denizyolu Tüneli’ne kavuştuğu noktalara birer liman
kurulması planlanıyor.
Böylece Orta Anadolu, deniz yoluyla taşımacılık imkânına kavuşmuş olacak.
Mühendisler, tünel limanlarına dikey asansörlerle yolcu ve yük taşıması yapılabileceği gibi, eğimli
tünellerle karayolu bağlantısı da yapılabileceği düşüncesiyle seçenekli projeler üzerinde çalışıyor.
KENTLERE YENĐ SU KAYNAKLARI
Karadeniz-Akdeniz Denizyolu Tüneli’nin açılmasıyla ortaya çıkacak yeni temiz su kaynaklarının,
güzergâh yakınlarındaki şehir ve kasabaların su ihtiyacını karşılanmasında kullanılması öngörülüyor.
Ayrıca tünel hattının, petrol ve gaz borularının geçişi için de kullanılabileceği üzerinde duruluyor.
AÇIKLAMA SEÇĐMDEN ÖNCE
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla proje çalışmaları çok gizli yürütülen Karadeniz-Akdeniz
Denizyolu Tüneli Projesinin, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde yine Başbakan tarafından
açıklanacağı belirtiliyor.
Projenin kamuoyuna açıklandıktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca her bakımdan tartışılması ve gelen
eleştiriler dikkate alınarak gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra, 2012 sonbaharında inşaat
çalışmalarına başlanması öngörülüyor. Bu arada geçecek 1 yıllık zaman dilimi içinde başta MTA
olmak üzere ilgili kamu kurumlarının zemin etüdü ve jeofizik inceleme çalışmalarını yürütmesi
planlanıyor. Tünelin açılışı için Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümü olan 2023 yılı hedeflenirken,
uzmanlar böylesine bir tünelin 11-12 yıl içinde tamamlanmasının mümkün olmadığı görüşünü dile
getiriyor.
http://haber.gazetevatan.com/Haber/364707/1/Gundem
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9182
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Özhaseki herkesi ters köşe yaptı !
Kayseri Haber Gazetesinden Recep Bulut Milletvekili adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Özhaseki'nin geri
adımını değerlendirdi.
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Beğendik Mağazalar Zinciri’nin Beyazşehir Mağazası’nın açılış töreni vardı….
Törene Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı…
Elbette, Beğendik Mağazası’nın 30’ncu mağazasının açılış töreni büyük ilgi gördü…
Fakat esas ilgi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin üzerindeydi…
Her gelen davetli, Başkan Özhaseki’nin eline hararetle sarılarak:
“Adaylığınız hayırlı-uğurlu olsun Başkanım!”
“Allah utandırmasın!”
“Gönlümüz sizin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalmanızdan yana, ama
Ankara’dan memlekete hizmet etmeniz de bizi elbette mutlu eder!”
Hatta eski Belediye Başkanlarımızdan Niyazi Bahçecioğlu bile, “Aman başkan sen gitmeden şu
benim mezar işimi de halledelim. Kim ölür kim kalır belli olmaz!” diye Özhaseki’den mezar
talebinde bulundu. Başkan Özhaseki daha cevap vermeye fırsat bulamadan ortalarında oturan
Memduh Büyükkılıç fırlayarak, “Aman başkanım mezarını bugün aldın, aldın yoksa bir daha
belediyede bulamazsın” diye esprisini patlattı.
Yani Başkan Özhaseki’yle tokalaşan, sağcısıyla-solcusuyla, partilisi, partisizi hemen her gelen aynı
temennilerde bulunuyordu…
Başkan Özhaseki’nin tüm bu iyi niyet temenniler karşısında yaptığı cevaplar:
“Hayırlısı olsun bakalım!”
“Allah razı olsun!”
“Sağolun!” oldu...
Bu cevaplarla Başkan Özhaseki, adeta kendisi için öngürülen Ankara yolculuğunu kabul ediyor gibiydi!
Törene katılıp da, Başkan Özhaseki’yle görüşenlerden bir kaçıyla görüştüm, hepsinin ortak izlenimi:
“Başkan Özhaseki, artık milletvekili aday adaylığını kesinleştirmiş türde bir davranış içindeydi.
Milletvekili aday adaylığınız hayırlı-uğurlu olsun şeklinde ki sözlerimizi hep onaylar türdeydi.
Hiçbirine itiraz edip, hayır ben kararımı verdim, Kayseri’de kalacağım demedi!”
Beğendik Beyazşehir Mağazası’nın açılış töreni, dün 11.30 ile 12.30 arasında cereyan etti…
Yani Başkan Özhaseki’nin 11.30 ile 12.30 arasında verdiği hava bu yöndeydi…
Acaba başkanın tören esnasında kendisini arayan Başbakan Erdoğan ile yaptığı 20 dk’lık telefon
görüşmesi, kararını değiştirmesine mi neden oldu?
Bence bu görüşme her şeyi ters düz etmiş olabilir.
Hafta başında çıktığı Elif Televizyonu’nda yaptığı açıklamalar sonrası, yani önceki gün yine aynı
grubun yayın organı gazetenin manşetten, “Anketten Çıkan Sonuç: GĐT VE GÜZEL ĐŞLER YAP!”
şeklinde ki haberine ne oldu?
Sözkonusu gazete hem anket sonuçlarını veriyor, hem de kendilerince Başkan Özhaseki’yi Ankara’ya
uğurluyorlardı…
Manşetten verilen bu habere göre, bu arkadaşlar hem anket sonuçlarını yanlış veriyorlar, hem de
Özhaseki’den yanlış mesaj edinmişler!
Yani anlayacağınız ortada ters giden bir durum var…

Yoksa o arkadaşlar kendi kafalarına göre, çıkıp gazetelerine, “GĐT VE GÜZEL ĐŞLER YAP!” manşeti
atıp, orta sayfayı boydan boya bu gelişmelere ayıramazlardı…
Üstelik Başkan Özhaseki’nin aynı televizyon programında söylediği, sözler de geleceğine ilişkin tüm
planları ayan-beyan ele veriyordu:
“…Cumhurbaşkanımızla istişare yaptım!” diyor…
“…Ankara’ya özlük hakları almak için değil, hizmet için gideceğim!” diyor…
“…Benden sonra Başkan olacak kişi müthiş şanslı olacak!” diyor…
“…Gözüm arkada hiç kalmayacak!” diyor…
“…Belediye Başkanının işine karışmam, projelerin takipçisi olurum…Merak etmeyin projeler
yarım kalmaz, hepsi tamamlanır!” diyor…
“…Hazır Belediye Başkanlarımız ya da Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımızdan bir tanesi bu
görevi yürütecektir…” diyor…
Allah aşkına siz bu sözlerden ne anlarsınız?
Bu arkadaşlar ertesi günü Başkan Özhaseki’nin bu sözlerinden esinlenerek, “Anketten Çıkan Sonuç:
GĐT VE GÜZEL ĐŞLER YAP!” diye manşet veremezler…
Başkan Özhaseki’nin yukarıda ki açıklamalarına dayandırarak yukarıda ki bu manşeti atmaları ve orta
sayfayı bu programa ayırmaları kadar normal bir şeyde olamaz!
Anlaşılan Başkan Özhaseki, onları da ters köşeye yatırdı! Onlara da gol attı!
Sadece o arkadaşlarımı ters köşe yatırdı? Hayır elbette!
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde belediyede bir çok daire başkanı Başkan Özhaseki’nin Ankara’ya
gideceği üzerine hesap yapıyordu…
Kimi Başkan Özhaseki, belediyede yoksa bende olmam diye odasını toplama hazırlığı içinde, kimi,
“Bekir abi gelirse, kimlerle çalışır, Haspaylan’ı Kocasinan’dan getirir mi? Burada nasıl bir kadro
kurulur bilemiyoruz!” diye telaşlanıyordu…
AK Parti’de de benzer yorum ve hesaplar yapılıyordu…
Yani anlayacağınız Başkan Özhaseki, hepsine gol attı ve ters köşeye yatırdı…
Peki Başkan Özhaseki’nin tavrı ne zaman değişti dersiniz?
Hangi saatte kararı değişti dersiniz?
Yukarıda Haseki Başkanın beyanları doğrultusunda çizdiğim tablodan sizlerde artık Başkan’ın yönünü
kesinlikle Ankara’ya çevirdiğine ilişkin bir kanaate varmadınız mı?
Vardık dediğinizi duyar gibiyim…
Peki Başkan Özhaseki, bunca beyanından sonra niye hepimize gol attı dersiniz?
KAYTV Haber Müdürü Nejdet Kala, Başkan Özhaseki’nin basın toplantısında Ankara’ya gitmekten
vazgeçtiğine ilişkin açıklamasıyla yetinmediği için, tekrar randevu alıp, Başkan Özhaseki ile özel bir
röportaj yaptı…
KAYTV Kamerası tarafından kaydedilen ifadeye göre, Özhaseki, bu tavır değişikliğini, halktan gelen
anket sonuçlarına değil de “istişare ve istihareye” dayandırıyor…
Tabiri aynen şöyle: “ĐSTĐŞARE VE ĐSTĐHAREYE YATTIM! ÇIKAN SONUCA GÖRE KARARIMI
AÇIKLADIM!”
Tamam bu bir görüş ve inanç meselesidir, katılmasanız da Başkanın inancı ve dünya görüşü gereği
istihare ve istişareye dayanarak hareket etti denebilir!
Ama ben şunu merak ediyorum: Başkan Özhaseki, gündüz gözüyle mi istihareye yattı? Kimlerle
istişare etti? Yaptığı istişarelerden elde ettiği sonuçları yukarıda satırlar halinde verdiğimiz gibi
Pazartesi günü Elif Televizyonu’nda açıklamıştı…
Peki sonradan kimlerle istişareye girdi?
Günün hangi saatinde istihareye yattı?
Bu soruların cevabı belki çok tartışılacak!
Belkide önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak!
Türkiye skandallarla sarsılıyor…
Kime neyin ne zaman bulaşacağı belli olmuyor!
Birileri ortaya düşüyor, Baykal beni sözlü taciz etti diyor!
Birileri çıkıyor, birileri hakkında olur olmaz suçlamalarda bulunuyor!
Birileri çıkıyor, oltaya takılan “büyük balıktan” söz ediyor…
Kimse doğru-dürüst adres vermiyor!

Herkes bir birine soruyor: Kim bu büyük balık diye! Aslında söyleyenler de soranlar da büyük balığın
kim olduğunu biliyor! Bilmeyen bir tek bizleriz! Yani sokaktaki vatandaş bilmiyor…
Demem o ki, ortalık toz-duman! Kimin ne olduğunu çözebilmek mümkün değil. Đlginç, ilginç olduğu
kadar da bir o kadar çirkin bir seçim arifesindeyiz!
Neyse biz yerele dönelim, genelde kavga büyük ve çirkin!
Başkan Özhaseki’nin aldığı bu kararın şehrimiz ve kendi adına hayırlı-uğurlu olmasını temenni
ediyorum…
Kaynak: Kayserihaber Gazetesi
http://www.kayserihaber.com.tr/giris.asp?kanal=koseyazilari&id=1991
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9183
Erişim Tarihi: 14.03.2011

MHP 1. sırayı vermedi aday olmadım
Ankara'dan Milletvekili adayı olmayı planlayan KTO Başkanı Ali Kilci son anda neden vazgeçtiğini açıkladı.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, milletvekili aday adaylığı
konusunda yaptığı açıklamada, "MHP'den bana Ankara'dan ikinci sırayı teklif etti ancak ilk sırada
olacaksam milletvekili aday adayı olacağımı belirttim. Kısmet değilmiş, teşkilata kırgın değilim" dedi.
Milletvekili aday adayı olmayışının nedenini açıklayan KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, "Bizde istenmez
verilir" diyerek başladığı konuşmasında, "Çevredeki insanların milletvekili aday adayı olmam
hususunda düşüncelerini dile getirdi. Ben belirli bir felsefeyle yetişmiş biriyim. 'Bizde istenmez verilir'
demiştim. Bu nedenle istifamı vermedim. Belki gerçekleşebilirdi ancak benim bununla ilgili zamanım
yeterli değil yani, istifa ettiğim zaman dönme şansım yok. Şu anda sadece KTO Başkanlığı değil, 7-8
yerde çok önemli görev yapmaktayım. Öte yandan Kayseri MHP teşkilatındaki arkadaşlar benim için
çok büyük bir çaba sarf etti. Ankara adına ikinci sırayı teklif ettiler ama ben ısrarla birinci sırada
olacaksam aday olacağımı belirttim. Neticede kısmet değilmiş. Ben kısmete inanıyorum, hatta dua
ettim, hayırlısı neyse o olur diye. Ülkücü olarak yeterli görülmediğim için ilk sıraya koymadılar, layık
görülseydi ilk sırada olurdum. Bunun için hiçbir kırgınlığım yok. Böyle bir konuda ısrarcıda olmadım"
dedi.
"ÖZHASEKĐ'NĐN ADAY ADAYI OLMAYIŞI BĐZĐ MUTLU ETTĐ"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin milletvekili aday adayı olmayışını
değerlendiren KTO Başkanı Kilci, "Normal karşılıyorum. Bende hepiniz gibi şok oldum. Başkan
Özhaseki'nin Ankara'ya gideceği hususunda hem fikirdik. Benim deyişim ile 12'ye çeyrek kala
gitmeyeceğini açıkladı. Doğrusu Özhaseki'nin kaldığına sevindim. Birçok projeleri var. Onları
tamamlayacağına inanıyorum. Orada Türkiye adına iyi hizmetler yapardı ancak gitmeyişine Kayserili
olarak seviniriz. Onun hakkında hayırlısı olsun" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9184
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Veral AKP adaylığı için istifa etti !
AKP'den aday adaylığını açıklayan ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevinden istifa eden Ali Veral,
personelle vedalaştı.
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12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den aday adaylığını açıklayan ve Kayseri
Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevinden istifa eden Ali Veral, personelle vedalaştı.
1,5 yıldır sürdürdüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevinden milletvekili aday adayı olmak
amacıyla istifa eden Ali Veral, personelle vedalaşırken yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz üzere
milletvekilliği için istifa ettim. Şimdiye kadar herhangi bir personelimizle bir kırgınlığımız olmamıştır.
Olduysa da hakkınızı helal edin. Uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim. Kayserimiz için hizmet etmeyi
amaçlamaktayız. Partimizin ve görev yaptığımız kurumun çeşitli kademede ki yetkilileri ile görüşerek,
istifa dilekçemi imzaladım. Đnşallah hayırlı olmasını temenni ederek sizlerle vedalaşmak istiyorum”
dedi. Veral, ardından personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9185
Erişim Tarihi: 14.03.2011

