KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
09.05.2011–15.05.2011

Güler Sabancı'ya Schumpeter ödülü
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya, Avusturyalı ünlü ekonomist Joseph A. Schumpeter
anısına 1991'den bu yana verilen Schumpeter Ödülü verilecek.
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya, Avusturyalı ünlü ekonomist Joseph A.
Schumpeter anısına 1991’den bu yana verilen Schumpeter Ödülü verilecek. Schumpeter Society,
Güler Sabancı’nın yenilikçi girişimci ve iş lideri rolünün ödülün ruhuyla örtüşmesinin bu kararda etkili
olduğunu açıkladı. Ödül, 12 Mayıs perşembe günü Avusturya Konsolosluğu’nda gerçekleştirilecek
törenle Güler Sabancı'ya takdim edilecek. Törene Avusturya eski Federal Şansölyesi ve Schumpeter
Society Başkanı Dr.Franz Vranitzky ile Viyana Belediye Başkanı Dr. Michael Häupl’in katılması
bekleniyor.
Viyana merkezli Schumpeter Society tarafından, politika, ekonomi ve iş dünyasına yönelik olarak her
yıl verilen Schumpeter Ödülü, kendi alanlarında inovasyon yaratmış, yeni ve ilerici projelere imza
atmış isimlere veriliyor.
1991 yılından bu yana Schumpeter Ödülü alanlar arasında eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, ünlü
medya patronu Ted Turner, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Eski Üyesi Günter
Verheugen, Nokia Yönetim Kurulu Başkanı Jorma Ollila gibi isimler yer alıyor.
2002 yılında Đtalya tarafından nişan verilen Güler Sabancı’ya 2007 yılında Türkiye – Belçika ekonomik
ilişkilerine yapmış olduğu katkılardan dolayı Belçika Senatosu Başkanı Armand de Decker tarafından,
“II. Leopold Commander Nişanı” verilmişti. 2009 yılında ise, Đspanya’nın en üst düzeydeki liyakat
nişanı olan “Encomienda De Numero Nişanı”, iki ülke ilişkilerine olan katkılarından ötürü, Kral I. Juan
Carlos adına düzenlenen bir törenle Đspanya Başbakan ikinci Yardımcısı Elena Salgado tarafından
Güler Sabancı’ya takdim edilmişti. 2010 Nisan ayında, Avusturya’nın Ekonomi, Aile ve Gençlik
Konularından Sorumlu Bakanı Reinhold Mitterlehner tarafından Avusturya’nın en üst düzey devlet
nişanı olan "Silbernes Ehrenkreuz der Republik Österreich", Haziran ayında da Fransız “Legion
d’Honneur” Güler Sabancı'ya verilmişti.
Güler Sabancı, ayrıca Raymond Georis Yenilikçi Filantropi Ödülü’nün sahibidir.
HABER/ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9707
Erişim Tarihi:16.05.2011

Gökyüzü çadırı Kayseri'de
Đklim değişikliği ile ilgili toplumsal duyarlılık yaratarak, daha sorumlu ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının
yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen Aygaz,''Yarın hava nasıl olacak?'' sorusuyla iklim değişikliğini konu
alan sosyal sorumluluk projesinin ikinci etabını hayata geçiriyor.
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Đklim değişikliği ile ilgili toplumsal duyarlılık yaratarak, daha sorumlu ve sürdürülebilir tüketim
alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen Aygaz, “Yarın hava nasıl olacak?”
sorusuyla iklim değişikliğini konu alan sosyal sorumluluk projesinin ikinci etabını hayata geçiriyor.
Đpeksaray Alışveriş Merkezi Açık Otoparkında kurulacak olan Gökyüzü Çadırı, 9 Mayıs Pazartesi
gününden başlayarak, dört gün boyunca Kayserililere iklim değişikliğinin ülkemize ve dünyaya etkileri
konusunda bilgi aktaracak.
Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye (REC-Regional Environmental Center) tarafından tasarlanan ve bu yıl
10 ilde gerçekleştirilecek iklim değişikliği eğitimlerinin yedinci durağı Đpeksaray Alışveriş Merkezi Açık
Otoparkında Kayseri’de gerçekleştirilecektir. “Yarın hava nasıl olacak?”
Program Bilgisi
09 Mayıs 2011, Pazartesi
12.00 – 13.30 Basın Yemeği
(Elmacıoğlu Đskender Lokantası - Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:56 Melikgazi/Kayseri)
13.30 – 14.00 Çadır Ziyareti ve Soru-Cevap
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9708
Erişim Tarihi:16.05.2011

Develi'de Necip Fazıl anıldı
Şair Necip Fazıl Kısakürek&#8217;in ölümünün 28&#8217;inci yılında, Develi anma programı düzenlendi.
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Şair Necip Fazıl Kısakürek’in ölümünün 28’inci yılında, Develi Belediyesi’nin kuruluşunun 140.yılı
etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.
Hayırsever Aksu ailesinden Ahmet Aksu tarafından destek verilerek Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde
sahnelenen “Bir Adam Yaratmak” piyesi, ilk olarak 1937-1938 kışında Đstanbul Şehir Tiyatrosu'nda
temsil edilmişti.
Kaymakam Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Recep Özkan, ilçe protokolü yanısıra gündüz
seanslarında öğrencilerin de ücretsiz olarak izlediği piyes, büyük beğeni topladı. Program,
Kısakürek’im meşhur “Sakarya Türküsü” şiiri ile kapandı.
Program sonrasında hayırsever Aksu ailesi adına Ahmet Aksu'ya katkılarından dolayı Kaymakam
Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Recep Özkan tarafından plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9709
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kılıçdaroğlu bol keseden atıyor !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız CHP liderine yüklendi.
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CHP'nin milletvekili adayının yaptığı 'sinir bozucu' şeklindeki konuşmasına tepki gösteren
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Kur'an-ı Kerim'de geçen 'her canlı ölümü
tadacaktır' sözüne sinir bozucu diyen CHP'li aday, çıkıp da özür de dilemiyor. Biz bu
insanları makul göremeyiz" dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde AK Parti Kayseri milletvekili adayı "Đsmail Tamer'le
Dayanışma Gecesi" düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte yöresel halk oyunlarının
yanı sıra ozanlar birbirleriyle atıştı.
Milletvekili adayı Op.Dr. Đsmail Tamer'in AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetler ve 2023
yılı hedefi hakkında yaptığı konuşmanın ardından Bakan Yıldız, alkışlarla geldiği kürsüde
muhalefete yüklendi.
Bakan Yıldız, "Bizim düşündüğümüz gibi düşünmeyenler olabilir. Hatta yetişme tarzımızla
beraber olmayan olabilir. Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda ki 'Her canlı ölümü tadacaktır' diye
yazı vardı. Tabii ki Allah'ın verdiği ömür kadar yaşacağız, sonra ahirete intikal edeceğiz.
CHP'li aday 'Sinir bozucu' dedi. Kardeşim, bu ülkenin değerlerine saygı duymuyorsun
Kur'an'daki ayetede mi saygı duymuyorsun. Ne demek sinir bozucu bir laf? Benim
sağduyulu vatandaşım işte bunlara karşı duracak. Bazı şeylerin özrü olmaz.
Kaldı ki bu ülkenin değerlerine saldıranlar özür de dilemiyorlar. Bizim bu insanları makul
görme tahamülümüz yok. Onun cevabını 12 Haziran'da benim o güzel insanım verecektir"
dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "bol keseden attığını" belirten Bakan Yıldız, "Sayın Kılıçdaroğlu
çiftçi borçları ile alakalı, 'çiftçi borçlarını affedeceğiz' dedi. Bol keseden atmak yok. Biz
çiftçi borçlarını yapılandırdık, faizleri affettik. 46 sulama kooperatifi geldi 'faizleri
affededin' dedi. Bununla ilgili bir düzenleme geldi ve gelecekler, borçlarını
yapılandıracaklar. Ben borcun aslını affedersem, önceki borçlarını zamanında ödemiş
insanlara adaletsizlik olacak. Adalet duygumuz buna müsaade edemez. O
yüzden ödeyen ile ödemeyenlerle bir yapıyı kurgulamamız lazımdı" diye konuştu.
Türkiye'nin bölgesinde büyük bir itibar kazandığını söyleyen Bakan Yıldız, ülkenin itibar

kazandıkça güçlenen bir yapı içerisinde olduğunu belirtti.
2002 yılındaki seçimlerde her 3 seçmenden birinin 'AK Parti' dediğini ifade eden Bakan
Yıldız, "12 Haziran genel seçimlerinde de inşallah her iki seçmenden birinin AK Parti
dediği döneme gireceğiz. Biz bunun olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yıldız'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları kürsüye gelerek seçmenlerini
selamladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9710
Erişim Tarihi:16.05.2011

Hayal kırıklığına uğradım !
Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, Play-off şansı olan takıma kötü ve isteksiz oyunun yakışmadığını
söyledi.
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Bank Asya 1. Lig'de Denizlispor karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet ile Play-off şansını yitiren Kayseri
Erciyesspor, taraftarı ve yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün
Penbe, Play-off şansı olan takıma kötü ve isteksiz oyunun yakışmadığını söyledi. Đkinci yarı kendisinin
de ne olduğunu anlamadığını söyleyen Penbe, "Đlk yarı ikinci golü bulmazsanız sıkıntı olacaktı. Nitekim
öyle oldu. Hedefi olan bir takımın isteksiz, arzusuz olması beni çok üzdü. Ben takımımı tanıyamadım.
Bizleri bu havaya sokan bu kardeşlerimiz onlara gösterdiği başarılardan ötürü teşekkür ediyorum
ancak bumaçta hayal kırıklığına uğradık. Eğer hedefi olan takımsanız o istek ve arzuyu kazanma
hırsını hissettirmek lazımdı, olmadı. Artık söylenen söz, atılan taş geri gelmiyor. Denizlispor'u tebrik
ediyorum" dedi. Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik ise, gelecek yılın yapılanmasına
başladıklarını belirterek, "Genç oyuncularımızı takıma monte ettik. Onları gelecek yıl Denizlispor'da
görmek istiyoruz. Genç ve tecrübelileri harmanlamış bir takım olduk. Bugün pozisyonları
değerlendirdik. Demek ki Denizlispor bu yapılanmada doğru yolda. Đyi yapılandırma yaparsak seneye
daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9711
Erişim Tarihi:16.05.2011

Yunanistan 2 adamızı işgal etti !
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek: Bulamaç ve Eşek adaları Yunanlılar tarafından işgal
edildi
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Didim'in açıklarındaki “Bulamaç” ve “Eşek”
adalarının 2004 yılında Yunanlılar tarafından işgal edildiğini ve hükümetin buna sessiz kaldığını
açıkladı.
DP Lideri Zeybek, iki Türk adasının Yunanistan tarafından işgaliyle ilgili olarak yaptığı açıklamada
şunları söyledi:
“Kardak’daki Yunan Bayrağı indi..
“Şimdi beni, değerli kardeşlerimin, gönüldaşlarımın, dava arkadaşlarımın, bütün Türkiye'nin çok
dikkatle dinlemesini istiyorum. Değerli basın yayın mensupları. Şu anda söyleyeceğim sözleri çok
dikkatle dinleyin.
Ege Denizi’nde bize ait olan kayalıkları, Yunanlılar işgal etmeye çalıştıkları zaman, o zaman
Türkiye'de bir Başbakan vardı. Bizim davamızın çıkardığı, bizim davamıza ve Atatürk Türkiye'sinin
çizgisine çok uygun ilk olarak bir kadın Başbakan çıkaran, partimizin bir Başbakanı vardı. Bir
hanımefendiydi Tansu Çiller. O’nu selamlıyorum. Selam olsun.
Ama şimdi şu söyleyeceğim gerçeği dinlerken o günleri hatırlayın lütfen. Herkes hatırlasın. Kardak
kayalıkları işgal edildiği zaman ne demişti Başbakan Çiller? ‘O bayrak ya inecek, ya inecek’ demişti.
Hangi bayrak? Bizim kayalıklarımıza, adamız değil, toprağımız değil, kayalıklarımıza Yunanlılar,
Yunan Bayrağı çektikleri zaman Başbakan Çiller'in söylediği sözler bunlardı. ‘O bayrak ya inecek ya
inecek.’ Ne oldu? Bayrak indi mi? Đndi.
Peki o günlerdeki milli duyarlılığı vatan toprakları konusundaki hassasiyeti bir hatırlayın bir de şimdi
söyleyeceğim gerçeğe bakın. Söyleyeceğim gerçek ne? Gerçek şu:
“Eşek ve Bulamaç Adalarımızı Yunanlılar işgal etti..”
Didim'in karşısında bize ait olan iki ada var. Birisi "Eşek Adası", birisi "Bulamaç Adası". Bu adalar
bütün uluslararası belgelere göre bizim. Evet, Đngiltere'nin yaptığı haritaya göre de bizim. Başka
uluslararası anlaşmalara göre de bizim. Lozan'a göre de bizim. Bakınız 1947'de Đngilizlerin yaptığı bir
harita ve çizgi var. Eşek Adası ve Bulamaç Adası Türkiye'nin. Bunu herkes biliyor. Sadece Recep
Tayyip Erdoğan bilmiyor.
Evet, şimdi bakınız, hiç kimse şaşırmasın gerçek bu. Bu iki adamız, bu iktidardan sonra 2004'ten
sonra. 2004'ten başlayarak Yunanlılar tarafından yavaş yavaş işgal edildi. AKP iktidarının bundan
haberi oldu. Ama bırakın Bulamaç'ı, bırakın Eşek Adası’nı, onlar Kıbrıs'tan bile vazgeçmişlerdi. Kıbrıs'ı
peşkeş çekiyorlardı. Adetleri olduğu üzere. Şimdi Didim'de, burnumuzun dibinde görünen bu iki Ada,
şu anda Yunanlıların işgali altında.
Bakınız; Yunanlılar, Eşek Adası’na gittiler ve kilise yaptılar. Yanına da Yunan Bayrağı çektiler. Kilise
yapsınlar. Biz de izin veririz o önemli değil. Kimsenin olmadığı daha kimsenin yaşamadığı yere önce
kilise yaptılar, sonra yavaş yavaş yoklaya yoklaya baktılar, Türkiye'de acaba Demokrat Parti, Doğru
Yol Partisi, Anavatan Partisi mi var? Yoksa başka birileri mi var?
Peki ne olacak? Baktılar hiç bir tepki olmadığını görünce, Yunanistan’dan birtakım insanları oraya
yerleştirdiler. Şimdi Eşek Adası’na biz gidemiyoruz. Bizi sokmuyorlar. Evet Bulamaç Ada’sı da böyle.
Bakınız bir resim daha gösteriyorum. Adaya girdiler, rıhtım yaptılar orayı turistik bölge yaptılar ve turlar
düzenlemeye başladılar. Bu adayı Yunan generalleri zaman zaman teftiş ediyorlar ve hava sahamızı,
sularımızı, topraklarımızı ihlal ederek, bizim adalarımıza geliyorlar. AKP iktidarının sesi ve soluğu
çıkmıyor. Vatan topraklarını satmaktan bahsediyoruz. Hangi satmak? Bu vatan topraklarını peşkeş
çekmek. Buna izin verecek miyiz?
“Kahraman Đzmirlilerin vicdanına sesleniyorum..”
Şimdi ben buradan bu gerçekleri beni dinleyen Đzmir'in, Kahraman Đzmir'in vicdanına havale ederek
söylüyorum. Şimdi buradan, bu gerçekleri bizi dinleyen Gazi'lerimizin Gazi onuruna emanet ederek
söylüyorum. Onlar ne için savaşmışlardır? Bir karış toprak için kanımızı veririz derdik. Ne oldu? Bu
iktidar gelince Türkiye'de ne değişti? Şimdi bu sözleri beni dinleyen basın yayın organları yoluyla hem
Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bütün Türkiye'ye ilan ediyorum.
“Tek başıma, pasaportsuz o adalar çıkacağım..”
Yeteri kadar süre veriyorum. Bu süre daralacak ve sonunda Türkiye'yi yönetmek iddiasında olan
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olduğunu iddia eden, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönettiğini iddia eden,
hükümet olduğunu söyleyenler eğer gidip bizim bu adalarımızı işgalden kurtarmak için teşebbüse
geçmezlerse ben tek başıma gideceğim ve oraya çıkacağım.

“Hükümete uyarı”
Hükümete uyarı veriyorum. Đster muhtıra desinler, eğer bütün uluslararası anlaşmalara göre bizim olan
adalarımızı geri almak için, işgalden kurtarmak için sorumlu oldukları bu suçtan geri dönmek için
teşebbüse geçmezlerse, ben gideceğim ve o adalara çıkacağım. Pasaportsuz gideceğim, vizesiz
gideceğim ve ‘bu ada benim adamdır’ diyeceğim. Kayık bulabilirsem kayıkla, kayık bulamazsam
yüzerek gideceğim ve o adaya çıkacağım. Ama biliyorum ki milletim beni yalnız bırakmayacak.
Değerli gönül dostlarım bu Seçim Beyannamemiz. Seçim Beyannamemizin üstünde Türkiye
Cumhuriyeti'nin, Türkiye'mizin, Vatanımızın Türk renginde haritasını görüyoruz. Evet. Bu bizim güncel
vatanımız. Bu vatan'ın kıymetini bilmeliyiz. Başkaları bilmeyebilir. Ama biz biliyoruz. Biz niye biliyoruz?
Çünkü biz Atatürk çizgisini takip edenlerdeniz. Yine söylüyorum. Bu ülkede Atatürk çizgisinin gerçek
partisi Demokrat Partidir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9712
Erişim Tarihi:16.05.2011

Tayfun Talipoğlu Kayseri'de
Türkiye seçime gidiyor seçimin nabzı tv8'de atıyor.
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Türkiye seçime gidiyor seçimin nabzı tv8’de atıyor…
Edirne’den Ardahan’a, Sinop’tan Mersin’e tv8 Seçim Kervanı Tayfun Talipoğlu’yla yollara
düşüyor…Türkiye sandıkta konuşmadan önce tv8 Seçim Kervanı’na konuşuyor…
tv8 Seçim Kervanı 11 Mayıs Çarşamba günü saat 15:15’te ve 21:45’te canlı olarak Seçim Kervanı
tırından Kayseri’den yayın yapacak.
Tayfun Talipoğlu seçim arifesine kadar il il dolaşılacak. tv8 Seçim Kervanı çok geniş bir ekip ve
donanımla yola çıkacak. tv8 Seçim Kervanı’nda profesyonel stüdyo haline dönüşen tv8 Seçim Kervanı
olarak giydirilmiş bir tır da yer alacak.
tv8 Seçim Kervanı’yla yola çıkan Tayfun Talipoğlu, halkı dinleyecek, partilerin temsilcilerini dinleyecek,
sivil toplum kuruluşu sözcülerini dinleyecek ve gittiği ilin adeta fotoğrafını çekecek. tv8 Seçim Kervanı
gün içinde yapacağı yayınların yanı sıra Çarşamba akşamları da ekranda olacak, Türkiye’nin seçim
yarışını değerlendirecek uzmanları, siyasetçileri o ilde ağırlayacak…
Türkiye’nin 2023 vizyonuna odaklanan tv8 halkın nabzını tutarken o soruyu da mutlaka soracak:
“2023’te nasıl bir Türkiye?” Tayfun Talipoğlu bu seçimin 2023 Türkiyesi açısından ne ifade ettiğini de
ele alacak.
Tayfun Talipoğlu bu seçimde yollarda Tayfun Talipoğlu bu seçimde iyi televizyon tv8’de…
YAYIN TARĐHĐ : 11 Mayıs Çarşamba 15:15 ve 21:45
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9713
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kedilere kısırlık operasyonu
Artık kediler cerrahi operasyona gerek kalmadan kısırlaştırılabilecek.Ülkemizde çok sayıda sokak kedisi, özellikle
Đstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde kontrolsüz bir şekilde üremektedir.
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ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ KEDĐLERĐN KISIRLAŞTIRILMASINDA TÜRKĐYE’DE VE DÜNYADA ĐLK
KEZ UYGULANAN BĐR YÖNTEM GELĐŞTĐRDĐ
“Artık kediler cerrahi operasyona gerek kalmadan kısırlaştırılabilecek...”
Ülkemizde çok sayıda sokak kedisi, özellikle Đstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde kontrolsüz bir
şekilde üremektedir. Şehirleşmenin getirdiği sorunlar içerisinde trafik kazalarına, bazı bulaşıcı
hastalıkların yayılmasına neden olan kediler, büyük zarar da görmekte açlık ve şiddet ile karşı karşıya
gelmektedir. Đstanbul Üniversitesi bu kontrolsüz üremeyi düzenleyen, acısız ve yan etkileri olmayan
yeni bir yöntem geliştirdi.
Đstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı’nda geliştiren bu
yöntem, Türkiye’de ve dünyada ilk kez kullanılıyor. Sözü edilen yöntem ile erkek kediler cerrahi bir
operasyon yapılmadan, testis içerisine kimyasal madde verilerek kısırlaştırılabiliyor.
Đstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Alper Baran koordinatörlüğünde 3 yıldır sürdürülen çalışmalar büyük bir başarıyla sonuçlandı.
Çalışma ekibinde Doç. Dr. Ö. Banu Özdaş, Araş. Gör. A. Đzem Sandal, Doktora Öğrencisi Menekşe
Tonguç ve Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gülçubuk yer almaktadır.
Đnsancıl Bir Yöntem
Testis içerisine kimyasal madde verilerek gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde, özellikle
büyükşehirlerin önemli sorunu olan kontrolsüz kedi popülasyonunun üremesi, erkek kontrol altına
alındığı için çok hızlı bir şekilde denetim altına alınmış olacaktır. Son derece insancıl olan bu
yöntemle, testis içerisine yapılan tek bir enjeksiyonla hayvanlar tamamen kısırlaştırılmaktadır.
Cerrahi operasyon yapılmadığı için de yara iyileşmesi gibi bir bekleme sürecine gerek kalmamakta,
erkek kediler barınaklarda bekletilmeden hemen yaşam ortamlarına geri dönebilmekteler. Bu da
özellikle erkek sokak kedileri üzerinde oluşan ortam stresini minimum düzeye indirmektedir. Çalışma
Uluslararası Kedi ve Köpeklerin Cerrahi Olmayan Yöntemlerle Kısırlaştırılması Teknikleri
Sempozyumu’nda (Nisan 2010, Teksas/ABD) sunulmuştur.
Cerrahi Yöntem Neden Kullanılmaktadır?
Erkek sokak kedileri, kontrolsüz üremelerinin denetim altına alınabilmesi için belediye barınakları veya
veteriner kliniklerinde günümüzde en yaygın olarak uygulan cerrahi yöntemle kısırlaştırılmaktadır.
Cerrahi yöntemin yaygın olarak kullanılması, kolay, etkili ve geri dönüşümsüz bir uygulama
olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu yöntem, özellikle erkek sokak kedilerinde ameliyat sonrası
iyi bakım ve besleme yapılamadığında hayvanın sağlığını bozabilmekte hatta ölümüne yol
açabilmektedir.
Cerrahi Kısırlaştırmanın Dezavantajları
•
•

Ameliyat sırasında bağlanan damarların açılması sonucu kanama oluşabilmesi
Anestezi etkisini yitirdiğinde yürürken (yürümek istemez) ya da otururken (oturmak istemez)
ağrı hissedebilmesi;

•
•
•
•
•
•

Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu oluşabilmesi;
Ameliyat bölgesinin tam olarak iyileşmesinin uzun sürmesi (enfeksiyon olmadığı taktirde 15
gün);
Anesteziye bağlı ölüm gerçekleşebilmesi;
Ameliyattan uzun süre (1 yıl içerisinde) sonra gözlenen olumsuzluklar;
Testislerin olmaması nedeniyle testosteron hormonunun yeterince salgılanmaması sonucunda
(metabolizmanın yavaşlaması) kilo almanın ve obezitenin görülmesi;
Đdrar yolu taşlarına neden olabilmesi sık gözlenen bir rahatsızlıktır. Đdrar yolu taşları, idrar
kanalının tıkanmasına özellikle sokak kedilerinde tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanan
rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

Kimyasal Kısırlaştırma Tekniği
Kimyasal Kısırlaştırma Tekniği ile erkek kedinin her iki testisinin içerisine ince uçlu bir enjektörle
laboratuvarda hazırlanmış steril kimyasal bir madde verilmektedir. Bu işlemler öncesinde erkek kedinin
sakinleştirilerek kısa süreli uyutulması yeterlidir. Testisi içerisine kimyasal madde verilmesi işlemi
sırasında dikkat edilecek en önemli unsur enjeksiyon bölgesinin antiseptiklerle temizliğidir. Tüm
yapılan işlemler 5 dakikayı geçmemektedir. Erkek kedi tamamen uyandırıldıktan sonra normal
hayatına bırakılabilmektedir. Böylece yer değişikliği sonucu hayvanın strese girmesi engellenmektedir.
Herhangi bir yara bölgesi oluşturulmadığından, enfeksiyon riski yoktur. Aynı zamanda uygulama
sonrasında barınaklarda cerrahi operasyon giderleri, operasyon sonrası bakım ve beslenme giderleri,
yer yokluğu sonucu diğer erkek kediler arasında oluşan kavga ve yaralanmalar ortadan kalkmaktadır.
Kimyasal Kısırlaştırmanın Avantajları
• Testis içerisine kimyasal madde verildikten sonra sperm hücresinin üretimi hemen durmakta
ve tekrar uygulanmasına gerek kalmadan kısırlaştırma gerçekleştirilmiş olmaktadır.
• Uygulama sonrasında erkek kedinin doğal ortamına bırakılması neticesinde stresi
azaltmaktadır.
• Testislerin kese içerisinde kalmalarından dolayı testosteron üreten hücrelerin bir kısmından
salgılanan hormon sayesinde metabolizma olumsuz etkilenmemekte ve kilo alma gibi bir
sorun ortadan kalkmaktadır.
• Yine testislerin tamamen alınmaması hayvanın yürümesinde ve oturmasında herhangi bir
soruna yol açmamakta, idrar yolu taşlarının gelişimine de engel olmaktadır.
• Büyükşehirlerimizde sokak kedilerinin kontrolsüz üremesi denetim altına alınmaktadır.
• Sokak kedilerinin nüfus artışı erkek kısırlaştırıldığı için engellenerek, bu hayvanların maruz
kaldıkları kötü olaylar (trafik kazaları ve bulaşıcı hastalıklar gibi) büyük oranda önlenecektir.
• Hayvan barınaklarındaki yığılmanın önüne geçilerek, hayvanlar daha uygun şartlarda
yaşayabilecektir.
Yerel Yönetimlere Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Alper Baran, yöntemin son
derece insancıl olduğunu ve hayvanlara kesinlikle zarar vermediğini ifade etti.
“Bundan sonraki çalışmalarımızda öncelikle Đstanbul’daki hayvan barınaklarına gelen erkek kedilerin,
geliştirilen kimyasal madde ve kısırlaştırma tekniği ile kısırlaştırılmalarını amaçlamaktayız. Daha
sonraki aşamada ise erkek köpeklerde de bu tekniği kullanarak büyükşehirlerdeki barınaklarda mevcut
köpek nüfusunun kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi barınaklar hızla dolmakta ve
birçok hayvan için yaşam alanı sıkıntısı çekilmektedir.”
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9714
Erişim Tarihi:16.05.2011

STV adamı dinden çıkarır !
Cübbeli Ahmet Hoca: Yahudi- Hristiyanları cennete sokacağız diye kendilerini cehenneme yolladılar.
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21 Nisan'da mescid sohbetinde konuşan Cübbeli Hoca, Samanyolu Televizyonu'nda yayımlanan bir
diziyi eleştirdi. Samanyolu Televizyonu'na 'Saman TV' diye seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, televizyon
kanalında dizilerin 'islami' gibi gösterilmesine karşın işlenen konuların insanları 'cehennemlik' ettiğini
söyledi.
Cemaate "Dansöz izlemek bunları izlemekten aşağı. O zaman günahkar olursun, böyle dinden
çıkarsın" diyen Cübbeli,"Bunların islami kanallarında fayda yok. Đslami gibi geçinirler ama arkadan
zehir zembelek. Yahudi Hristiyanları cennete sokacağız diye kendilerini cehenneme yolladılar" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9715
Erişim Tarihi:16.05.2011

Esnaf güven içinde !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: Esnafın AKP iktidarında son derece güven içerisinde olduğunu
görüyoruz.
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Seçim gezileri kapsamında Kayseri'deki sebze-meyve hali esnafını gezen Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, "Gezilerimizde esnafın AK Parti iktidarına son derece güven içerisinde olduğunu
görüyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, sebze-meyve halindeki esnafı ziyaret ederek onlarla
tek tek tokalaştı. Burada Bakan Yıldız'a bilgiler veren Sebze ve Meyve Hali Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Altıntop, Kayseri'ye en iyi ürünlerin getirildiğini, vatandaşların hiçbir şekilde meyve ve sebzeden
tedirgin olmaması gerektiğini söyledi. Kamyonlara ürünleri yükleyen esnafın bazıları Bakan Yıldız'ı
karşılarında gördüklerinde şaşkına dönerken, bazı esnafta sohbet etme imkanı buldu.
Burada gazetecilere değerlendirmede bulunan Bakan Yıldız, esnafların iktidara olan güveninden

bahsetti. Bakan Yıldız, "Milletvekili adaylarımız ve partimizin ana kademeleriyle beraber esnaf
gezilerimize başladık. 'Gidilmedik köy ve mezra bırakmayacağız' dedik. Her yeri tek tek dolaşıyoruz.
Esnaf ve ticaret erbabı ile bir araya geliyoruz. Hal esnafı sabah ezanında başlar öğle saatlerine kadar
işleri yoğun tempoda devam eder. Kayseri'ye son derece güzel ürünlerin geldiğini gördük.
Kayserililerin sıhhatle yiyeceği ürünler var. Burada esnaflarımızın AK Parti iktidarına karşı son derece
güven içerisinde olduklarını gördük, buda son derece bizi sevindirdi" diye konuştu.
Bakan Yıldız'la birlikte TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,
milletvekili Yaşar Karayel, Đl Başkanı Ömer Dengiz ve adaylar Đsmail Tamer ile Murat Cahit Cıngı
gezdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9716
Erişim Tarihi:16.05.2011

Alacaklısına kurşun yağdırdı !
Kayseri'de alacaklısını tabanca ile vurarak öldüren bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri'de alacaklısını tabanca ile vurarak öldüren bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda 37 yaşındaki
Ö.Ö.'nün makine imalatı yapan 31 yaşındaki M.H.'ye sipariş verdiği öğrenildi. Ö.Ö.'nün verdiği
siparişten vazgeçtiği ve M.H.'den parasını geri istediği için tartışma çıktığı bildirildi. Çıkan tartışmada
M.H.'nin tabanca ile Ö.Ö.'yü göğsünden ve kafasından vurduğu ve Ö.Ö.'nün olay yerinde hayatını
kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan aramalarda 10 adet boş kovan elde edildiği, olayı
gerçekleştiren M.H.'nin yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9717
Erişim Tarihi:16.05.2011

Yayaya çarptı: 1 ölü
Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki yayaya çarpıp ölümüne neden olan TIR sürücüsü,
kaçarken yakalandı.
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Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki yayaya çarpıp ölümüne neden olan TIR
sürücüsü, kaçarken yakalandı.
Mimarsinan köprülü kavşağında M.G. yönetimindeki 47 KZ 998 plakalı TIR, Kuzey Çevreyoluna
dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.'ya çarptı. Đhbar ile olay yerine kısa sürede gelen
polis, TIR sürücüsünün kaçtığını belirleyerek peşine düştü. Kıskıvrak yakalanan sürücü M.G. gözaltına
alınırken, olay yerinde yaşamını yitiren Ahmet A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından ambulansla
hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9718
Erişim Tarihi:16.05.2011

Türkiye Kupasında geri sayım
ĐBB.- BJK Kayseri de karş karşıya.Abdullah Gül de trübünde olacak ve kupayi verecek.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Đstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak olan final
maçının hakemi belli oldu.
Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasını izlemek
üzere Beşiktaşlı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Gül de baba ocağı Kayseri'ye gelecek.
Maçı izledikten sonra mutlu sona ulaşacak takıma kupasını verecek olan Gül, daha sonra annesi
Adeviye ve babası Ahmet Hamdi Gül'ü ziyaret edecek. Geceyi Kayseri'de geçirecek olan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, perşembe günü Ankara'ya dönecek.
Kadir Has Stadı, yine tarihi günlerinden birine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş ile Büyükşehir
Belediyespor, 11 Mayıs Çarşamba günü bu statda karşı karşıya gelecek. Biletler günler öncesinden
tükendi. Bu stadda yapılacak ilk Ziraat Türkiye Kupası finaline saatler kala Kayseri’de büyük bir
heyecan ve hareketlilik var.
Herkes bilet telaşında
Kadir Has Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ilk Türkiye Kupası finalinin biletleri tamamen satıldı.
Kale arkaları 20 tl, doğu ve batı tribünleri de 40 tl’den kapış kapış edildi. Karaborsacılar fırsatı
değerlendirmek için ortaya çıktı. Bu maçı izlemek için yurt dışından gelen vatandaşlara inanılmaz
fiyatlarla bilet satışı yapıldığı öğrenildi. Diğer yandan bazı kurumlarında Kayseri Gençlik ve Spor Đl
Müdürlüğü’nden bilet ve davetiye temin etmek için adeta sıraya girdiği gelen haberler arasında.
Kayseri için gurur
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Beşiktaş ile Büyükşehir Belediyespor arasında
oynanacak 49'uncu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Kayseri’de oynanacak olmasının gurur verici
olduğunu söyledi. “Türkiye’nin gözü Çarşamba günü bu maçta bu statta olacak” diyen Hurma, “
Gerçekten bu finalin birada oynanması gurur verici. Kayseri adına Kayserispor adına olumlu bir
gelişme. Đnşallah Kayseri’de bundan sonrada bu tür önemli maçlar oynanır”dedi.
Zemin sorunu
Kadir Has Stadı’nın zemini hakkında konuşan Hurma, “Bu zeminde Çarşamba günü final maçı ve
Pazar günüde Kayserispor’un Gaziantepspor

ile mücadelesi olacak. Yani bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hafta sonunda oynayacağımız maç
öncesi zemin yeniden elden geçirilecek ve hazır hale getirilecek. Önemli olan bu sahada tarih
yazılmasıdır”diye konuştu.
Beşiktaş ile Büyükşehir Belediyespor arasında 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 49'uncu Ziraat
Türkiye Kupası finalini FIFA Kokartlı hakemimiz Yunus Yıldırım yönetecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Yıldırım'ın
yardımcılığını Baki Tuncay Akkın ve Volkan Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barış
Şimşek.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor kafilesi, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı için
Kayseri'ye geldi. Turuncu-Lacivertli ekip, 11 Mayıs Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak
karşılaşma için geldikleri Kayseri Havaalanı'nda taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bunun üzerine bazı
futbolcular vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile daha sonra konaklayacakları City One Oteline
hareket etti.
Öte yandan, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yarın saat 14.00'te
Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile birlikte basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Beşiktaş ile yapacakları Ziraat
Türkiye Kupası final maçında Filip Holosko'nun forma giymeyeceğini bildirdi.
Dizar, yaptığı açıklamada, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu'nun, devre arasında
yarım sezonluk kiralık olarak takıma katılan, ücretini siyah-beyazlı kulübün karşıladığı Holosko'nun
kupa finalinde oynamamasına karar verdiğini ifade etti.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım
Demirören'in dostluk çerçevesinde bir araya geldiklerini bildiren Dizar'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
''Holosko, devre arasında yarım sezonluğuna takımımıza katılmıştı. Transfer de oyuncunun halen
bonservisine sahip olan Beşiktaş Kulübü'nün özverisiyle gerçekleşmişti. Đstanbul Büyükşehir
Belediyespor olarak, Holosko'ya kiralama bedeli ödemediğimiz gibi, bizde oynadığı yarım sezonluk
ücretini de Beşiktaş Kulübü karşıladı. Beşiktaş'ın yabancı oyuncu kontenjanına yer açmak için kabul
ettiği bu organizasyonda, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yakın işbirliği ve her iki kulüp
başkanının da birbirleriyle olan yakın diyaloğu etken oldu. Nitekim final maçı öncesinde de Đstanbul
Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören
dostluk çerçevesinde yine bir araya geldiler. Bu görüşmede, Holosko'nun bonservisinin halen
Beşiktaş'ta olmasından dolayı, çeşitli spekülasyonlara yol açacak olması nedeniyle Đstanbul
Büyükşehir Belediyespor olarak yönetim kurulumuz, Holosko'nun oynamamasına karar verdi.
Karardan önce de oyuncuyla görüşüldü.''
Dizar, kupayı müzelerine götürmek istediklerini de belirterek, ''Ziraat Türkiye Kupası'nda finale
yükselerek, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atan Đstanbul Büyükşehir Belediyespor, 49.
kupayı müzesine götürerek, bu başarısını taçlandırmayı her şeyden çok istiyor'' ifadelerini kullandı.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25kameramanoner@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9719
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri'de bir ilk !
Hastanın aynı anda kalp kapaklarının biri değiştirildi, biri tamir edildi ve de kalbindeki ritim bozukluğu lazerle
giderildi.
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Kayseri’de ilk defa gerçekleştirilen bir ameliyat sonucu, hastanın aynı anda kalp kapaklarının biri
değiştirildi, biri tamir edildi ve de kalbindeki ritim bozukluğu lazerle giderildi.
Nefes darlığı şikayeti ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi'ne başvuran hasta, KalpDamar Cerrahisinin başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu. Ameliyat ile ilgili bilgiler veren Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci
Emiroğulları, 49 yaşındaki Đrfan Kandemir adındaki hastanın nefes darlığı şikayeti ile polikliniklerine
başvurduğunu, yapılan tetkiklerde hastanın kalbindeki ritim bozukluğu ve kalp kapakçılarının da bozuk
olduğunun tespit edildiğini kaydetti.
Prof. Dr. Emiroğulları, “Hastayı hemen ameliyata aldık. Hastanın mitral kalp kapağı değişti. Diğer
triküspit kapağa ise onarım tedavisi uygulandı. Hastanın kalbindeki ritim bozukluğu ise Kayseri’de ilk
defa kalp-damar cerrahi operasyonu ile giderildi. Hastanın kalbindeki ritim yolları lazerle tedavi edildi.
Lazerle gerçekleştirilen operasyon sonucu hastanın kalbindeki ritim bozukluğu normale döndü. Hasta,
medikal tedavisi de düzenlenerek taburcu edildi. Peki, hasta tedavi edilmese ne olurdu? Ritim
bozukluğu için ilaç tedavisi gerekirdi. Ancak ilaçla ritmin düzelmesi mümkün olmayabilirdi. Bu takdirde
yine invazil girişim ile aynı (cerrahide uygulanan tedavinin aynısı) tedavi gerekirdi. Hastada kapak
ameliyatı zorunlu olduğu için, bu girişim esnasında hastanın kalbindeki ritim bozukluğu da giderilmiş
oldu” diye konuştu.
Kapalı Cezaevinde Đnfaz Koruma Memuru olan 4 çocuk babası Đrfan Kandemir ise, rahatsızlığının 1
yıldır devam ettiğini yapılan ameliyatla tekrar sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, doktoruna teşekkür
etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9720
Erişim Tarihi:16.05.2011

Belediye meclisinden kritik kararlar
Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.
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Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.
Belediye Meclis Salonu'nda Mehmet Savruk başkanlığındaki toplantıda bazı nazım imar plan tadilatı
talepleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 mali yılına ait bütçe kesin hesabı görüşülerek, karara
bağlandı.
Meclisin görüşüp karara bağladığı bir diğer gündem maddesi Raylı Sistem Projesi kapsamında,
Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokolü imzalamaya
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki veya yetki vereceği kişi ya da kişilerin
görevlendirilmesi talebi oldu. Bu madde de oybirliği ile kabul edildi.
Bunların dışında mecliste, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan ve yüzde 98 hissesi belediyeye ait
olan Kayseri Ulaşım Tur. Đnş. Taah. Pro. Müş. Telekom. San. Tic. A.Ş'nin, raylı sistem toplu taşıma
hizmetlerinin aylık brüt bilet gelirlerinin KDV hariç kalan kısmından, yüzde 20'lik kısmının gelirin elde
edildiği ertesi ayın 20'sine kadar her ay belediyeye ödenmesi şartı ile raylı sistem toplu taşıma
hizmetlerinin işletmeciliğinin 10 yıllığına söz konusu A.Ş'ye tahsis edilmesi talebi görüşülerek kabul
edildi.
Anadolu Harikalar Diyarı Tema Park alanı içerisinde planlanan eğlence ve oyun parkının işletilmesi
konusunda 20 yıla kadar yap-işlet modeli ile encümene yetki verilmiş olup meclis kararındaki 20 yıl
ifadesinin 25 yıl olarak belirlenmesi talebi de meclisin görüştüğü bir başka gündem maddesi oldu. Bu
madde de oyçokluğu ile karara bağlandı.

Son olarak meclis, 17.04.2011 tarihinde bir yangına müdahale esnasında rahatsızlanarak şehit olan
Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Efkan Zuku'nun defnedildiği mezarın, cenazenin eşi Rabia Zuku adına
ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebini görüşerek kabul etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9721
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kupayı Gül verecek !
Türkiye Kupası finalini oynacak olan Beşiktaş ve Đstanbul B.B. takımları Kayseri'ye gelerek otellerine yerleşti.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye Ziraat Kupası final müsabakası için Kayseri'ye geleceği
öğrenildi.
Çarşamba günü Beşiktaş ile Đstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının oynanacağı Kayseri'ye
geleceği öğrenilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kazanan takıma kupasını verecek. Maç saatine
yakın Kayseri'ye gelmesi beklenen Gül, maçın ardından anne ve babasını ziyaretin ardından sabah
saatlerinde kentten ayrılacak.
TAKIMLAR KAYSERĐ'DE
Beşiktaş ve Đstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları kente gelerek otellerine yerleşti. Taraftarlarca
ayrı ayrı karşılanan her iki kafile Salı (yarın) günü Kayserispor Tesisleri'nde idman yapacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9722
Erişim Tarihi:16.05.2011

Gesi Bağları'nda intihar !
Kayseri'de, ünlü Gesi Bağları'nda intihara kalkışan bir kişi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Kayseri’de, ünlü Gesi Bağları’nda intihara kalkışan bir kişi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Bağları’nda 15 yaşındaki H.Y.’nin bunalıma girdiği
öğrenildi. Girdiği bunalım sonrasında yanında bulunan ilaçlardan 5 adet alarak intihara kalkıştığı ileri

sürüldü. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan
H.Y.’nin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9723
Erişim Tarihi:16.05.2011

Avrupa için son şans !
Kayserispor, Avrupa kupaları yolunda bir adım önde olan Gaziantepspor'u yenerek iddiası sürdürmek istiyor.
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Kendi sahasında son maçına çıkacak olan Kayserispor, Avrupa kupaları yolunda bir adım önde olan
Gaziantepspor'u yenerek iddiası sürdürmek istiyor.
Eskişehirspor deplasmanından 3 puanla dönen Kayserispor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına
başladı. Sarı-kırmızılıların idmanda Eskişehirspor'dan aldıkları galibiyetten ötürü neşeli oldukları
gözlenirken teknik direktör Şota, sahada öğrencilerine Gaziantepspor maçında alınması gereken
önlemler hakkında bilgiler aktardı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Şota Arveladze, eksik veya sakat oyuncuların artık
kendisine normal geldiğini söyleyerek, "Sakat oyuncu kafilesine Eskişehirspor maçı öncesi idmanda
kaval kemiği kırılan Furkan'da girdi. Sakat ve eksik oyuncular artık normal gibi geliyor. Eksik olmamıza
rağmen Eskişehirspor deplasmanından galip gelmek her hoca gibi benide mutlu etti. Sakatlıkla ilgili
transfer yapamayız, eldeki oyuncularla mücadele edeceğiz" dedi.
Gaziantep maçı hakkında "Kolay takım yok" diyen Şota, iyi mücadele ederek istedikleri sonucu
almayı amaçladıklarını kaydetti. Avrupa kupası hedefi hakkında konuşan Şota, "Ne kadar uzak, o
kadar yakın' şimdi biz o durumdayız. Đnşallah şuan ki ümidimiz Gaziantep maçına kadar sakatlanan
oyuncumuzun olmaması" dedi.
Furkan Özçal'ın sakatlanması hakkında "Futbol hayatım boyuncu böyle birşey görmedim" diyen Şota,
"Umarım Furkan biran önce iyileşir" diye konuştu.
"KĐM OLURSA OLSUN BU ÜLKEDE YAŞAYAN POLĐSĐNE ZARAR VERMEMELĐ"
Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi yaşanan olaylara ilişkin soruları yanıtlayan Şota, "Herkes bu ülkede
yaşıyor. Bu ülkeye ve onun kamu görevi yapan insanına zarar verilmemesi gerekin. Polise
saldırmaması gerekir, ülkesini koruması gerekir. Bu nerede olursa ister stat önünde, ister sinema
öncesi her nerede olursa olsun polisine zarar vermemesi gerekir" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak Đstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile Beşiktaş maçı öncesi favorisinin kim olduğu yönündeki soruya Şota, "Benim favorim yok. Benim
favorim Kayserispor'dur" yanıtını verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9724
Erişim Tarihi:16.05.2011

Erciyesspor şampiyon oldu !
A2 Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri Erciyesspor, ligin bitimine bir hafta kala grubunu lider tamamlamayı
garantiledi.
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Türkiye Futbol Federasyonu A2 Ligi 2. Grup’ta mücadele eden ve liderlik koltuğunda oturan Kayseri
Erciyesspor, ligin bitimine bir hafta kala grubunu lider tamamlamayı garantiledi. 33. haftada
Konyaspor’u konuk eden Mavi-siyahlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında Gökhan’ın
kafa golü ile bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Gençlerbirliği’nin de berabere kalmasıyla 3
puanlık farkı koruyan Kayseri Erciyesspor, ikili averajda da rakibinden üstün olduğu için grup
birinciliğini garantiledi. Kayseri Erciyesspor, A2 Ligi 1. Grup’un birincisiyle sezon sonunda final maçı
oynayacak ve kazanan takım A2 Ligi Türkiye Şampiyonu olacak…
SAHA: Sümer 2 nolu
HAKEMLER: Halil Koyuncu xxx, Mevlüt Kaya xxx, Erkan Odabaşı xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR A2: Ali xxx, Đbrahim xxx, Emre Ö. xxx, Gökhan xxxx, Bilal xxx, Emre Erol
xxx, Murat xxx, Tunç xxx, Ramazan xxx, Đ.Ethem xxx, Anıl xxx
KONYASPOR A2: Onur xx, Sefa xx, Serdar xx, Mehmet xx, Abdullah xx, Mustafa xx, Serkay xx, Ali
xx, Rıdvan xx, A.Kerim xx, Onur xx
GOLLER: Dk. 13 A.Kerim(Konyaspor), Dk. 90+2 Gökhan (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9725
Erişim Tarihi:16.05.2011

Bölücülüğe isyan !
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu Şube üyeleri "Bu vatan bizim daha ne kadar susacaksınız" pankartı açtılar.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu Şube üyeleri Cumhuriyet meydanında oturma eylemi yaptı.
Kastamonu'da Başbakan'ın konvoyuna yapılan saldırı konusunda açıklama yapan Türk Eğitim-Sen 2
No'lu Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, “Türk milletine karşı yapılmış olan kalkışmayı, Türk devletini
bölmek için basılmış olan düğmeye karşı Türk'ün sesini duyurmak için buradayız. Türkiye

Cumhuriyeti'nin başbakanı Türk devleti sınırları içerisinde rahat seyahat edemiyorsa bu millet kendi
başbakanı rahat seyahat ettirecektir” diyerek şu şekilde konuştu:
“Türk milleti kendi sınırları içerisinde askerine polisine yapılan saldırıyı güvenlik güçleri önleyemiyorsa
bu millet önleyecektir. Bu devleti Türk milletinin kendisi kurdu dolayısıyla bu millet kurmuş olduğu
devlete sahip çıkacaktır. Bunu buradan bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz ve dün 7 kişiyle başlatmış
olduğumuz bu sesleniş, bugün 17 kişiyle yarın 70 ondan sonraki gün 700 kişiyle ve daha sonra
devletin gerçek sahipleri Türk milleti devletine hakim oluncaya kadar devam edecektir. Buradan
kendisini Türk hisseden herkese sesleniyoruz. Vatanınıza sahip çıkın topraklarımız ayağımızın
altından kayıp gitmeden Türkiye'nin neresinde yaşıyor olursanız olun, bulunduğunuz illerde, ilçelerde
Cumhuriyet meydanlarına çıkın ve Türk milletinin varlığını haykırın diyoruz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9726
Erişim Tarihi:16.05.2011

Đncesu'da intihar girişimi
Saraycık köyünde meydana gelen olayda 29 yaşındaki H.B.'nin eşinden boşandığı için bunalıma girdiği öğrenildi.
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Kayseri'de eşinden boşandığı için bunalıma giren bir kişi ilaç içerek intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre Đncesu ilçesine bağlı Saraycık köyünde meydana gelen olayda 29 yaşındaki
H.B.'nin eşinden boşandığı için bunalıma girdiği öğrenildi. H.B.'nin girdiği bunalım nedeniyle ilaç içerek
intihara teşebbüs ettiği ve Kayseri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9727
Erişim Tarihi:16.05.2011

Deprem vagonu Kayseri'de
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Hürriyet Treni'yle birlikte 11 Mayıs Çarşamba günü Kayseri'de olacak.
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Deprem simülasyon vagonu 11 Mayıs’ta Kayseri’de
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Hürriyet Treni’yle birlikte 11 Mayıs Çarşamba günü Kayseri’de
olacak. Gün boyu Kayseri Garı’nda olacak DASK deprem simülasyon vagonunda Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) eğitmenleri 10.00-16.00 saatleri
arasında Kayserililere deprem ve zorunlu deprem sigortası eğitimi verecek.
7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremini simüle eden vagonda ziyaretçiler deprem anını birebir
yaşayarak nasıl davranmaları gerektiğini öğrenecekler. DASK, “Deprem geçecek, hayat devam
edecek” sloganıyla çıktığı 25 ili kapsayan 32 günlük yolculukta zorunlu deprem sigortasının önemine
de dikkat çekecek.
DASK Genel Sekreteri Serpil Yakut’un katılımıyla gerçekleşecek Hürriyet Treni kapsamındaki
etkinliklere katılımınızdan memnuniyet duyarız.
Tarih

: 11 Mayıs 2011, Çarşamba

Program

: 10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Yer

: Kayseri Garı

Uygulamalı deprem eğitimi
Deprem semineri
Uygulamalı deprem eğitimi
Deprem semineri
Uygulamalı deprem eğitimi
Deprem semineri
Uygulamalı deprem eğitimi

HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9728
Erişim Tarihi:16.05.2011

Sabancı Holding'ten BM bildiri Đmzası
Sabancı Holding Yönetim Kurulu; Birleşmiş Milletler'n Kadını Güçlendirme Đlkeleri Bildirisi'ni imzaladı. Sabancı
Holding bildiriye imza atan ilk Türk şirketi oldu.
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Birleşmiş Milletler’in Kadını Güçlendirme Đlkeleri Bildirisi’ni
imzaladı. Sabancı Holding bildiriye imza atan ilk Türk şirketi oldu.
Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen “Kadının Global Değer Zincirine Katılımı için Đş ve
Gelişim Örnekleri Toplantısı” kapsamında yaptığı kapanış konuşmasının ardından, Güler Sabancı,
Sabancı Holding adına bildiriyi imzalayarak Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadıların
Güçlendirilmesi Birimi Yöneticisi ve Şili eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet’e teslim etti.
Güler Sabancı bildiriyi imzalamadan önce yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “Kadın-erkek eşitliği
ve kadınların konumunun güçlendirilmesi konuları, Birleşmiş Milletlerin Milenyum Hedefleri’nin
geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinin temelinde yatan iki çok önemli konu. Ne kadar fazla yol kat
edilmiş olursa olsun, dünyadaki en fakir insanların 10’undan 6’sı hala kadınlar ve kızlar. Dünya

parlamenterlerinin içindeki kadın oranı yüzde 16’dan bile az. Okula gönderilmeyen çocukların üçte
ikisi kız. Hem savaş zamanında hem de evlerde kapalı kapılar ardında, kadınlar sistematik bir şekilde
şiddete maruz kalıyorlar.”
Sabancı, dünyadaki işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından görüldüğünü, buna karşın kadınların
dünyadaki toplam gelirin ancak yüzde 10’una ve dünyadaki mal varlığının ise sadece 1’ine sahip
olduklarını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:“Yani, dünyadaki işlerin yüzde 34’ü erkekler
tarafından görülüyor, ama erkekler dünyadaki toplam gelirin yüzde 90’ına ve toplam servetin yüzde
99’una sahipler. Bu durum, Türkiye’de de daha iyi değil. Türkiye’deki kadınların yüzde 12’si okur-yazar
değil. Eğitim gören 100 kadından sadece 2 tanesi yüksek öğrenim görüyor. Lise ve daha üstü eğitimli
15-24 yaş grubunda bulunan kadınların yüzde 40’ı işsiz. Kadınların işgücüne katılım oranıysa yüzde
27 seviyesinde bulunuyor.”
-NE ZAMAN KĐ KADINLARIN BAŞARILARI
HABER OLMAZ, O ZAMAN...Güler Sabancı, California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada alıntılar yaparak sürdürdüğü
konuşmasında şunları söyledi:
“Araştırmada kadınların dönüşümlü ve etkileşimli yönetimde üstün oldukları savunulmaktadır.
(Yönetim Kurulundaki Kadınlar) kitabına göre de kadınlar büyümeye yönelik düşünme konusunda
daha iyiler ve daha idealistler. Şimdiye kadar, bu özellikler hiç de makbul değildi. Artık akademik
çalışmalar ve iş çevrelerinden gelen kişisel açıklamalar, erkek yöneticilerin daha dönüşümlü ve
erişilebilir olması gerektiğini gösteriyor. Ne zamanki kadınların iş hayatındaki başarıları haber
olmaktan çıkar, o zaman kadınlar hakettikleri yere gelmiş demektir.”
“Ama biz Sabancı’da bu engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” diye konuşan Sabancı şöyle devam
etti:
“ Sabancı Topluluğu’nda kadın yöneticilerimizin oranını 2006'dan 2010'a kadar geçen süreçte yüzde
23'ten yüzde 26'ya yükselttik. Bankamız Akbank’ta ise toplam çalışanlarımızın yüzde 55’i kadın. Fakat
bu yeterli değil. Değişim yapabilmek, engelleri yıkabilmek için kamu ve özel sektörün elele vermesi ve
birlikte çalışması gerekiyor. Bu konu, hepimiz için bir dava olmalı. Biz Sabancı olarak buna gönülden
inanıyoruz ve bu sebepten dolayı da Birleşmiş Milletler’le bu konuyla ilgili yaptığımız işbirliğinden
kıvanç duyuyoruz.
Kadın hakları, Sabancı Holding'in sosyal sorumluluk platformunun da bir parçasıdır. Tüm Birleşmiş
Milletler ajanslarını, Đçişleri Bakanlığı'nı, Sabancı Vakfı'nı ve Sabancı Üniversitesi'ni içeren, -Kadınların
ve Kız Çocuklarının Đnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı- adlı bir projeyi
hayata geçirdik. Ortak program, Birleşmiş Milletler organizasyonları, yerel yönetimler, kamu
kuruluşları, STK’lar ve özel sektör kuruluşları cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında çalışacak
ortak bir platform sunmaktadır. Program'ın ana amaçlarından biri, kadınların yerel yönetimlerde ve
karar verme mekanizmalarında temsilini artırmaktır. Yani bu programla biz sosyal değişim yaratmaya
çalışıyoruz.
-SOSYAL DEĞĐŞĐM ÇĐFTÇĐLĐK GĐBĐ..Đş dünyası avlanmak gibidir. Sosyal değişim ise çiftçilik gibidir. Çok çalışmak gerekir; çok ter, sabır ve
sadakat gerektirir. Sosyal değişim, insanların düşünce yapısını değiştirmekle ilgilidir. Güven ortamı
sağlamakla ilgilidir. Hep beraber ayağa kalkıp, hep beraber insanların haklarını talep etmesiyle ilgilidir.
Her şeyin başlangıç noktası budur.”
Biz Sabancı olarak Kadınların Güçlendirilmesi Đlkeleri Bildirisi’ni imzalayarak, iş yerindeki kadın-erkek
eşitliği konusuna olan güçlü desteğimizi ortaya koyduk. Bunu yapan ilk Türk şirketi biziz ve bizi birçok
şirketin takip etmesini de bekliyoruz. Bu konunun en büyük savunucusu olmaya da devam edeceğiz”.
-BM KADINI GÜÇLENDĐRME ĐLKELERĐ NEYĐ ĐÇERĐYOR?
Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Đlkeleri, kadının iş dünyasında ve toplumdaki yerinin
güçlendirilmesi için yol gösterici prensiplerden oluşmaktadır. “Eşitlik Đş Demektir” altbaşlığı ile de
tanınan ilkeler, şirketlerin, kadın-erkek eşitliğine verdiği önemin, başarılarına yaptığı katkının altını
çizemekte; bunları da, gerçek hayattaki iş deneyimleri ve tüm dünyadan “en iyi uygulama” örnekleriyle
desteklemektedir. Đlkeler, iyi bir kurumsal vatandaş olmanın gerektirdiği doğru cinsiyet politikalarını,
Küresel Đlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) ve sürdürülebilir büyümede şirketlerin rollerini
anlatmaktadırlar. “Kadını Güçlendirme Đlkeleri,” BM Kadın Ajansı ve BM Küresel Đlkeler Sözleşmesi'nin
(Global Compact) ortak çalışmaları sonucu tasarlanmıştır. Đlkeler, bir sene boyunca uluslar arası, çok
katılımlı bir danışma sürecinde geliştirilmiş ve 2010 Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanmıştır. Şu ana
kadar, tüm dünyada 180’i aşkın şirket üst yöneticisi tarafından imzalanmıştır.

BĐRLEŞMĐŞ MĐLLETLER KADININ GÜÇLENDĐRĐLMESĐ ĐLKELERĐ BĐLDĐRĐSĐ
Biz, dünyanın her yerindeki iş liderleri, aşağıdaki kazanımlar adına kadın-erkek eşitliğinin gelişimi için
desteğimizi beyan ediyoruz:
• Çalışmalarımız için en geniş yetenek havuzunu sağlamak;
• Şirketlerimizin rekabet gücünü artırmak;
• Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmek;
• Çalışanlarımız, yurttaşlarımız ve ailelerimiz için istediğimiz toplumu yansıtan davranışları
şirketlerimiz içinde modellemek;
• Kadınlar ve erkekler, kız ve erkek çocuklar için fırsatlar sunan ekonomik ve sosyal koşulları
teşvik etmek ve
• Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir gelişimi desteklemek.
Bu nedenle, Birleşmiş Milletler tarafından Kadın-Erkek Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi (BM Kadın)
ve Birleşmiş Milletler Küresel Đlkeler Sözleşmesi için oluşturulan ve dağıtılan Kadının Güçlendirilmesi
Đlkeleri – Eşitlik Đş Demektir- hükümlerini memnuniyetle karşılıyoruz.
Đlkeler, iş dünyası ve diğer sektörlerin, kadınların ilerlemesi ve güçlenmesi için atabilecekleri yedi adımı
sunmaktadır.
Kadın ve erkeklere eşit davranılması, doğru davranış şekli olmasının yanı sıra iş dünyası için de
faydalıdır. Kadınların şirketlerimize ve topluma tam katılımı, şimdi ve gelecekte iş anlayışı açısından
anlamlıdır. Kadının güçlendirilmesini ana hedef olarak kucaklayan geniş bir sürdürülebilirlik ve
kurumsal sorumluluk kavramı hepimize fayda sağlayacaktır. Kadının Güçlendirilmesi Đlkelerinin yedi
adımı, bu fırsatları gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olacaktır.
Đş liderlerini bize katılmaya ve Đlkeleri, kadınları güçlendirmek, şirketlerimize ve toplumlarımıza fayda
sağlamak üzere işyerinde, piyasada ve toplumda yapabileceklerimiz için bir rehber olarak kullanmaları
konusunda teşvik ediyoruz. Bizler, ilerlememizi paydaşlarımıza iletmek için sürdürülebilirlik
raporlarımızda cinsiyete göre ayrılmış veriler kullanmak için çaba göstereceğiz.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9729
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri'de kupa gecesi !
Beşiktaş - Đstanbul B.B Türkiye Kupası finali Saat: 20:00'da Kadir Has Stadında oynanacak.Karşılaşma TRT 1'den
naklen yayınlanacak.
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Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı
öncesi Kadir Has Stadı'nda her iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları ortak bir basın toplantısı
düzenlendi.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, finale kadar gelebilme mücadelesi
gösteren her iki takımdan kaybedenin olmayacağını söyleyerken, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur
Havutçu ise, "En büyük avantajımız olarak taraftarın desteğini görüyoruz. Bu sayede iyi mücadele
gösterip maçı kazanmak istiyoruz" dedi.
Kadir Has Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur

Havutçu, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolcu için önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak, en
güçlü silahları kullanıp galip gelmeyi amaçladıklarını ifade etti. Havutçu, "Rakibe saygı duyuyoruz.
Yarın en büyük avantajımız, Beşiktaş'ın büyük camia olması ve taraftarın desteği büyük bir koz
olacağı. Takımımızda kararlılık ve isteklilik üst düzeyde, bu da bizi sevindiriyor. Özellikle kollektif oyun
anlayışıyla yarın büyük koz olacak. Bizim için bu sene için önemli olan Türkiye kupasını almak" dedi.
Kadir Has Stadı'nın ekranlarda kötü göründüğünü belirten Havutçu, "Biraz önce sahayı gezdik,
beklediğimizden çok daha iyi. Đki haftaki görüntülerde saha kötü görünüyordu ancak şimdi çok güzel"
diye konuştu. Bursa'da yaşanan olayların ardından takımının maça çıkamamasını kupa maçı öncesi
handikap olarak görüp görmediği yönündeki soruya ise Havutçu, "Biz Bursa'ya maç oynamaya
gitmiştik. Genç oyuncularımızı görmeyi amaçlıyorduk. Bizim dışımızda gelişen olaylardan dolayı maç
oynayamadık. Bizim asıl hedefimiz kupa finaliydi" cevabını verdi.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise takımında istikrar, süreklilik ve
devamlılık olduğunu belirterek, değişim gösteren bir kulüp olarak final maçından Beşiktaş gibi galip
ayrılmayı istediklerini söyledi.
Avcı, "Finale çıkan her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Finali bir bayram şenliği olarak görmek
gerekir. Her iki takım için kaybedenin olmadığı bir final olarak görüyorum. Takımımla, oyuncularımla
gurur duyuyorum. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri ile oynayacağız. Beşiktaş'ta bizim gibi
kilitlendi, son derece keyifli geçeceğine inanıyorum. Hatasız oynamaya çalışacağız, umarım bunun
karşılığını alırız" şeklinde konuştu.
"ĐSTĐKRARIN TEMELĐNDE AĐLE ORTAMI VAR"
Đstikrarın temelinde aile ortamının olduğunu belirten Avcı, "Lig maçlarının telafisi kolay olabiliyor
ancak kupa maçı olunca bunun telafisi olmuyor. Biz Beşiktaş'a karşı değil, tüm takıma karşı iyi
oynamaya çalışıyoruz. Đstikrarımızın temelinde aile ortamının olması, son derece iletişimin sağlıklı bir
şekilde yapılması ve değişime açık olmamız yatıyor" dedi.
Beşiktaş kaptanı Guti de yarınki kupa maçının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Biz gücümüze
güveniyoruz. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Sahayı az önce gezdik, saha hakkında tereddütlerimiz
var. Genel olarak bu güzel statta oynamak çok güzel ve keyfili olacak" şeklinde konuştu.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor kaptanı Ekrem Ekşioğlu ise "Final, bizim açımızdan çok önemli.
Rakibimize saygı duyuyoruz, Beşiktaş kaliteli oyunculara sahip ve önemli bir kulüp. Bu maçtan galip
geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9732
Erişim Tarihi:16.05.2011

Ergün öğrencilerle buluştu
Argıncık Lisesi'nde düzenlenen Futbol Şenliği'nin finaline Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe
katıldı.
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Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, öğrenciler ile buluştu.
Argıncık Lisesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Futbol ªenliği'nin final karşılaşmasında
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe katıldı.
Öğrencilere bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren tecrübeli çalıştırıcı hafta sonunda alınan Denizli
mağlubiyetini de değerlendirdi.
Penbe, "Ligde iyi bir hava yakalamıştık ve peş peşe alınan galibiyetler ile şampiyonluğun en büyük

adaylarından biri haline geldik. Ancak Karşıya ve Denilispor karşısında alınan iki mağlubiyetler bütün
hedeflerimizi alt üst etti ve Play-off için işimiz mucizelere kaldı. Ligde son karşılaşmamızda
Giresunspor'un konuğu olacağız. Giresunspor'u mağlup ederek hem Boluspor'un hemde TKĐ
Tavşanlıspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.
Kayseri'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali karşılaşmasına a değinen Penbe “Kupa
karşılaşmaları genelde kısır maçlar olur. Đzleyenlerin az gollü bir karşılaşma izleyeceği kanaatindeyim.
Her iki takımada başarılar diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9733
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri'de yılın starları
Tempo Gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende bu kez 2010 yılının starlarını belirledi.
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Tempo Gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende bu kez 2010 yılının starlarını
belirledi.
Tempo Gazetesi tarafından düzenlenen "2010 Yılın Starları Ödül Töreni" Đl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
Törene, Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri milletvekilleri ve
adayları, Gençlik ve Spor Đl Müdürü Yahya Şahan, Kültür ve Turizm Đl Müdürü Đsmet Taymuş,
Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe ile spor camiası ve davetli katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Yıkılmaz,
günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Yıkılmaz, kategori şeklinde düzenlenen anketin,
okurlarından gelen kuponların değerlendirilmesiyle sonuçlandığını ve 2009 yılında damgasını vuran
isimlerin belirlendiğini kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından gazete okurları tarafından gönderilen oy kuponları neticesinde
belirlenen kişilere ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9734
Erişim Tarihi:16.05.2011

Çocuk asit kuyusuna düştü
Dedesine ait bir fabrikanın bahçesinde ailesiyle piknik yapan 5 yaşındaki çocuk, asit kuyusuna düşerek yaralandı.
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Kayseri'de dedesine ait bir fabrikanın bahçesinde ailesiyle piknik yapan 5 yaşındaki çocuk, asit
kuyusuna düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 45. cadde üzerinde bulunan ve dedesine ait olduğu
öğrenilen bir fabrikanın bahçesinde piknik yapan 5 yaşındaki M.A., üzeri sac kapak ile kapalı olan asit
kuyusu üzerindeki kapağın yerinden kaymasıyla kuyuya düştü.
Hemen ailesi tarafından çıkarılan M.A., hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9735
Erişim Tarihi:16.05.2011

Alkol sonu oldu !
Alkolün etkisiyle evinin tuvaletinde dengesini kaybederek düşen ve başını yere çarpan bir kişi hayatını kaybetti.
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Kayseri'de, almış olduğu alkolün etkisiyle evinin tuvaletinde dengesini kaybederek düşen ve başını
yere çarpan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Dilciler köyünde meydana gelen olayda A.Y.'nin aldığı
alkolün etkisiyle dengesini kaybederek evinin tuvaletinde düştüğü ve başını yere çarptığı öğrenildi.
Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin burnundan kan gelmesi sonrasında Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
Hastanede tedavi altına alınan A.Y.'nin 6 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9736
Erişim Tarihi:16.05.2011

Alacak-verecek cinayeti
Kayseri'de bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen şahıs tarafından vurularak
öldürüldü.
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Kayseri'de bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen şahıs tarafından
vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 38 YK 674 plakalı otomobili kullanan E.A.'ya (30), Kocasinan Bulvarı üzerinde
38 SE 325 plakalı otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri başına isabet eden E.A., 150
metre ilerideki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı
araştırma başlattı. Otomobili bırakarak kaçan şahısların saldırıyı alacak-verecek nedeniyle
düzenlediği ileri sürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9737
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri'li 7.4 depremi yaşadı !
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Hürriyet Treni'yle çıktığı Türkiye turunda ikinci durağı Kayseri oldu.
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) Hürriyet Treni’yle çıktığı Türkiye turunda ikinci durağı
Kayseri oldu. Kayserililer, trende deprem simülasyon vagonuyla yer alan DASK’ın Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) işbirliğiyle gerçekleştirdiği
eğitimlere yoğun ilgi gösterdi. Deprem, depremden korunma yöntemleri ve zorunlu deprem sigortası
eğitiminin ardından katılımcılar, simülasyon vagonunda 7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremini
yaşayarak deprem anında neler yapmaları gerektiğini öğrendiler.
Haber/Ahmet KARASU

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9738
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri'ye kupa piyangosu vurdu !
Bu akşam Kayseri'de oynanacak Beşiktaş-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası finali şehir
ekonomisini canlandırdı.
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Bu akşam Kayseri’de oynanacak Beşiktaş-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası
finali şehir ekonomisini canlandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar otelleri doldururken, 32 bin kişilik Kayseri
Kadir Has Stadyumu 500 bin lira hasılat yapacak. Bu akşam son maçın oynanacağı Ziraat Kupası, 71
takıma 18.4 milyon dolar para dağıtmış olacak.KAYSERĐ Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak
Beşiktaş-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası finali Kayseri ekonomisini
canlandırdı. Maç için 15 bine yakın taraftarı çeken Kayseri’de Beşiktaşlı taraftarlar otelleri doldurdu. 32
bin kişilik stadyumdan 500 bin TL hasılat beklenirken, Ziraat Türkiye Kupası bu sezon 71 takıma 18.4
milyon dolar para dağıtmış olacak.
Otellerde boş oda yok
Şehirdeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını dile getiren Kayseri Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Asaf Mehmetbeyoğlu, şu bilgileri verdi: “Maç için Kayseri’ye gelen Beşiktaşlı taraftarlar
otelleri doldurdu. Şehir dışından 15 bine yakın taraftar bekleyen Kayseri’ye çevre illerden de çok fazla
Beşiktaşlı geldi. Şehirdeki oteller dolarken, restoranlar da önemli bir ciroya ulaştı. Şehirde hediyelik
eşya satışları da arttı. Özellikle Kayseri pastırmasına büyük ilgi var. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nun
şehir ekonomisine olan katkısı hızla artıyor. Milli maçlar ve final karşılaşmaları şehirde hareketlilik
yaşatıyor. Bu da Kayserili esnafın kasasına yansıyor. Çevre illerin ticaret odalarından Kayseri’ye
gelmek isteyen arkadaşlarımız maç için kalacak yer arıyor.”
71 takıma dağıtıldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon dağıtılacak ödül miktarı da 17.1 milyon dolardan 18 milyon 460 bin
dolara çıkarıldı. Kupaya toplam 71 takım katıldı. Birinci turda mücadele eden 36 takıma ve 2’nci
kademe müsabakalarında oynayan 36 takıma 20’şer bin dolar, play-off turu oynayan 32 takıma da 35
bin dolarlık ödeme yapıldı. Beşiktaş ve Đstanbul Büyükşehir Belediyespor da play-off oynadı. Gruplara
kalma başarısı gösteren 20 takım, katılım parası olarak
140 bin dolar aldı. Gruplarda oynanan maçlarda galibiyete 100 bin dolar, beraberliğe ise 50 bin dolar
prim verildi.
Hasılat 500 bin lira
32 bin kişilik Kayseri Kadir Has Stadyumu ise bugün 500 bin TL’ye yakın hasılat yapacak. Bilet
fiyatlarının 20 lira ile 40 lira arasında değiştiği final maçında 20 bine yakın biletin satılması bekleniyor.
Sponsor şirketlere verilen birlikte stadyumun doluluk oranı artacak. Böylelikle Kayseri Kadir Has
Stadyumu son dönemlerde önemli bir gişe geliri elde etmiş olacak.
1.6 milyon liralık kupadan en çok Đstanbullular kazandı
BU akşam oynanacak final maçında kupayı kaldıran takım kasasına 1 milyon 600 bin lira para
koyacak. Kupa ikincisi takım ise 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu
kulüplerinin önemli gelir sağladığı Ziraat Türkiye Kupası’nda ise bu sezon en çok Đstanbul takımları
kazanmış olacak. Gençlerbirliği ve Gaziantepspor’un yarı finalde kaybetmesinin ardından iki Đstanbul
takımı finale çıktı. Böylelikle kupadan gelecek önemli bir miktarda Đstanbul’da kalmış olacak.
Beşiktaş gelirde önde gidiyor
Beşiktaş sezon sonunda 200 milyon liraya yakın gelir bekliyor.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 60 milyon lira yakın para kazanacak.
Beşiktaş’ın futbolcu değerleri 112 milyon 600 bin Euro.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor 35 milyon Euro’luk değere sahip.
Beşiktaş şimdiye kadar kupadan 2 milyon dolardan fazla para kazandı.
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 1.9 milyon dolar aldı.
Beşiktaş’ın en pahalı oyuncusu Quaresma oldu.
Belediyespor’un en değerli oyuncusu ise Holmen.
Kayseri’de Avrupa finali oynanmalı
KAYSERĐ Kadir Has Stadyumu’yla şehir ekonomisinin canlandığını dile getiren Kayseri Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Asaf Mehmetbeyoğlu, “Bu stadyumda bir Avrupa kupası finali oynanması
gerekiyor. Milli maçlar ve Türkiye Kupası finalinin yanı sıra önümüzdeki dönemde Avrupa Kupası
finalleri için de bu stadyumu önereceğiz. Kayserispor’un Süper Lig’deki başarısı şehir tanıtımı için çok
önemli. Aynı şekilde stadın böylesine önemli organizasyonlara ev sahipliği yapması da çok iyi bir
gelişme” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9739
Erişim Tarihi:16.05.2011

Talas'ta deprem !
Kayeri'nin Talas Đlçesinde dün gece 3,1 şiddetinde hafif bir sarsıntı kaydedildi.
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Talas Đlçesinde hafif şiddette deprem
Kayeri'nin Talas Đlçesinde dün gece 3,1 şiddetinde hafif bir sarsıntı kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan veriye göre
gece 22:29 da merkez üssü Talas Đlçesi olan bir sarsıntı oldu.
3,1 şiddetindeki sarsıntı yerin 5 Kilometre altında meydana gelirken depremde can ve mal kaybı
olmadı.
Kayseri de son sarsıntı 6 Mayıs ta Gesi Bölgesinde 2,9 şiddetinde olmuştu.
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐkameramanoner@hotmail.com-0533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9740
Erişim Tarihi:16.05.2011

''Türk Pasaportu'' Cannes'da
''The Turkish Passport'' belgeseli Cannes Film Festivali yolcusu. Bir Interfilm Istanbul Prodüksiyonu olan belgesel,
yakın tarihin utançla anılan bir dönemine farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak.
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UMUDUN YOLCULUĞU “TÜRK PASAPORTU” CANNES’DA
Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik danışmanlığı, Tekfen Vakfı ve Türkiye Musevi Cemaati’nin
sponsorluğuyla çekilen “The Turkish Passport” belgeseli belgeseli Cannes Film Festivali yolcusu. Bir
Interfilm Istanbul Prodüksiyonu olan belgesel, yakın tarihin utançla anılan bir dönemine farklı bir
açıdan bakmamızı sağlayacak
2. Dünya Savaşı sırasında, Alman işgali altında olan Fransa’dan Musevi kökenli vatandaşlara yardım
eli uzatan “bir avuç” Türk diplomatının hikayesinin anlatıldığı belgesel film “Türk Pasaportu” Cannes’da
görücüye çıkıyor.
Interfilm Istanbul tarafından gercekleştirilen filmin, Yapımcılığını Bahadır Arlıel ve Güneş Çelikcan,
Yönetmenliğini Burak Arliel üstleniyor. Türkiye, Đsrail, Fransa ve ABD’deki yoğun araştırmalar sonucu

beyaz perdeye taşınan “Türk Pasaportu”nun galası 64. Cannes Film Festivali kapsamında 18 Mayıs’ta
yapılacak.
2.Dünya Savaşı sırasında Türk diplomatlarının Osmanlı kökenli Musevi vatandaşlara pasaport
sağlayarak, trenlerle Türkiye’ye kaçırmalarına odaklanan belgesel film, 66 yıllık sırrı da açığa çıkarıyor.
Savaş sırasında Fransa’daki Alman soykırımı utancının parçası olmayı reddeden bir avuç Türk
diplomatı tarafından “Türk Pasaportu” verilerek, trenlerle Türkiye’ye gönderilen yüzlerce Musevi için bu
vagonlar, tüm umutların tükendiği düşünülen bir coğrafyada, insanlık için son umudu taşıyor. Belgesel,
buradan yola çıkarak daha önce anlatılmış binlerce soykırım hikayesinden birini değil, “mutlu sonla
biten bir hikaye” anlatıyor.
“Türk Pasaportu”, izleyenlere herkesin utanç duyduğu karanlık bir döneme tanık olmalarını ve yaşanan
korkunç vahşetin ortasında “birilerinin”, bir zamanlar başkalarının hayatı için yaşamı pahasına nasıl
mücadele verdiğini hatırlamak istiyor. Belgesel, “din, dil, ırk, sosyal statü gibi sonradan üretilmiş
kavramların, insani değerlerin yanında nasıl da anlamsızlaştığını”, hala hayatta olan tanıkların
ağzından yüksek sesle tekrarlıyor.
66 YILLIK SIR AÇIĞA ÇIKIYOR
Türkiye, Đsrail, Fransa ve ABD’de 4 yıl süren araştırmalar sonucu beyaz perdeye taşınan “Türk
Pasaportu” için, o dönemde kurtarılan ve hala hayatta olan 25 tanık, 66 yıl sonra ilk kez konuşuyor.
Tanıklar, özel arşivlerini ilk kez bu belgesel için açarken, Türkiye Cumhuriyeti tarafından soykırım
döneminde Fransa’dan kurtarılan ve bugün hala hayatta olan 6’sı Türkiye’de, 14’ü Fransa’da yaşayan
20 Türk Musevi’sine ulaşıldı ve röportaj yapıldı. Ayrıca, yine Türk diplomatları tarafından kurtarılmış
20’yi aşkın Musevi’yle temasa geçildi.
Projenin tarih danışmanlığını Đstanbul 500. Yıl Musevi Vakfı Başkanı Naim Güleryüz, proje
direktörlüğünü Yael Habif üstlenirken, proje Bahçeşehir Üniversitesi Đletişim Fakültesi akademik
danışmanlığında çekildi. Tefken Vakfı ve Türkiye Musevi Cemaati sponsorluğundaki filmin çekimleri
Fransa, Romanya ve Türkiye'de gerçekleşti.
Topkapı Müzesi Müdürü, tarihçi, araştırmacı ve yazar Đlber Ortaylı da “Türk Pasaportu”na destek
veren isimler arasında yer alıyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK SOYKIRIM MÜZESĐYLE ĐŞ BĐRLĐĞĐ YAPILDI
Yoğun bir arşiv taramasının da yapıldığı belgesel için, bazı önemli belgeler de ilk kez gün ışığına
çıkarıldı. Paris’teki Fransız devlet arşivleriyle Berlin ve Hamburg’ta bulunan Alman devlet arşivlerinde
yürütülen araştırmalar sonucunda 3 bin den fazla belge elde edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı arşivleri de tarandı.
“Türk Pasaportu” için yine soykırım dönemine ait 80 milyon belgeyle dünyadaki en büyük soykırım
müzesi olan Tel-Aviv’deki Yad Vashem ile yazılı ve görsel belge paylaşımı konusunda iş birliği
sağlandı. Ayrıca Fransa’da bulunan toplama kamplarında ve Polonya’da bulunan Auschwitz imha
kampında çekim yapmak üzere gerekli tüm izinler alındı.
Haber/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9742
Erişim Tarihi:16.05.2011

Oy kullanamayan devleti mi yönetecek ?
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumda
oy kullanamamasını hatırlatarak, "Oy kullanmayı beceremeyen, ülkeyi nasıl yönetecek?" dedi.

AK Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı tarafından 30 Ağustos mahallesinde akşam toplantısı düzenlendi.
Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, milletvekili adayı Dr. Murat Cahit Cıngı,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.
Toplantının açılışında konuşan AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, muhalefet partilerinin
seçim sürecinde vatandaşa verdiği vaatleri palavraya benzetti.
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Dr. Murat Cahit Cıngı, muhalefetin daha önce hükümette oldukları
dönemde ülkeye kötü yönetmelerine karşı şimdi halkın arasında nasıl dolaştıklarını sorarak, “Şuan
iktidarda olmayabilirler, ama daha önceki yıllardan sicilleri kaydedildi. Ana muhalefet partisi olsun,
küçük muhalefet olsun, bazı dönemlerde iktidara geldiler ve Türkiye’yi her iktidara geldiklerinde bir
kaosa, bir krize maruz bıraktılar. Şimdi bizler 8,5 yıldır iktidarda olan bir partinin mensupları olarak,
bunca zaman yapılanları anlata anlata bitiremiyoruz" diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim sürecinde verilen vaatleri eleştirerek, "Adeta
gökteki yıldızları vaat edenlerin sorumsuzca vaatlerinin bir hiç olduğunu göstermek için çalışmalıyız"
ifadesini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, askerliği yaz tatillerinde yaptıracaklarını belirten CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Referandumda oy kullanmayı beceremeyenler
ülkeyi nasıl yönetecekler?" diye sordu. Karayel, şunları söyledi:
“Bizim adaylarımız içinde Ergenekoncu yok. Bizim adaylarımızın içinde milletten başka kimse yok.
Diğer partilere baktığınızda ise hemen hepsinin içinde Ergenekoncu var. Bizler AK Parti olarak
milleteni avukatlığını, onlar ise Ergenekon’un avukatlığını yapıyorlar. Biz millete hizmet etmeye
çalışıyoruz, onlar milleten başına bela açmaya çalışıyorlar. Muhalefet parti genel başkanlarından biri
diyor ki: 'ben askerliği kısaltacağım, hatta yaz tatilinde askerlik yapılacak.' Bunlar askerliği çocuk
oyuncağı sanıyorlar herhalde. Bu vaatlerde bulunan kişilerle ilgili bir arkadaş espri yapıyor diyor ki;
'Bundan sonra CHP’nin oyu bir kişi artacak' Niye diye sordum. Dedi ki: 'Kılıçdaroğlu oy kullanacakmış
onun için.' Kendi oyunu kullanmayı beceremeyenler, bu ülkeyi yöneterek mi becerilerini gösterecekler.
Yalanın binası olmaz, bunlar inşallah dersini 12 Haziran’da milletin iradesi ile sandıkta alacaklar."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9743
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kritik karar yarın açıklanıyor !
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener Bursa - BJK maçının iptaliyle ilgili kararı yarın vereceğiz
dedi.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Ziraat Kupası final maçı için
geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Özgener burada
yaptığı açıklamasında Bursa'da yaşanan olaylarla ilgili olarak kararın yarın açıklanacağını belirterek,
"30 yıldır futbolun içindeyim, ben böyle bir şey görmedim" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinde, büyük ve güzel statların yapılmasının şehirlerin gelişmesinde önemli
rol oynadığını söyledi. Özgener, "Bu gelişmelere öncülük eden Kayseri'ye bizim ödül vermemiz
gerekiyordu. Bunu da Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçını vererek gösterdik. Artık kulüpler yeni stat
yapımları için projelerini geliştiriyor. Büyükşehir belediyesi buna ön ayak oldu onlara teşekkür

ediyorum" diye konuştu.
Özgener, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nu gezdiğini ve stadyumun zemininin daha iyi olduğunu da
söyledi.
Bir basın mensubunun Bursa'daki olaylar ile ilgili olarak söylediği soruya ise Özgener, "Başlamış bir
hukuki süreç var. Yarın onunla ilgili olarak kararımızı vereceğiz. Söyleyebileceğim şey, arzu
etmediğimiz bir olay gerçekleşti. Ben 30 yıldır futbolun içindeyim ve bu güne kadar böyle bir şey
görmedim. Tatsız bir olay yaşadık. Onunla ilgili kararımızı yarın açıklayacağız" diye konuştu.
Ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından Mahmut Özgener'e
üzerinde Osmanlı tuğrasının bulunduğu vazo hediye edilirken, Özgener tarafından ise Başkan
Özhaseki'ye 38 numaralı Mehmet Özhaseki yazan forma hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9744
Erişim Tarihi:16.05.2011

Uyurken bulundu !
Kayseri'de yaylaya göç edip çadırda yaşamaya başlayan ailenin 3 yaşındaki oğlu kaybolunca tüm ekipler seferber
oldu.
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Kayseri'de yaylaya göç edip çadırda yaşamaya başlayan ailenin 3 yaşındaki oğlu kaybolunca tüm
ekipler seferber oldu. 22 saat sonra bir ağacın kenarında uyurken bulunan çocuk, aileyi sevince
boğdu.
Kayserinin Yahyalı ilçesi Taşhan köyünden yaylaya göç edip çadırda yaşamaya başlayan Yaşar
Çatal'ın 3 yaşındaki oğlu Mustafa Çatal kayboldu. Kendi imkanlarıyla bulamadığı çocuğu için
jandarmaya haber veren aile, köylüler ile birlikte saatlerce küçük Mustafa'yı aradı. AKUT ekibinin
destek verdiği arama çalışmalarında eğitimli köpekler de görev aldı. 22 saat sonra köy sınırında bir
ağacın kenarında uyurken bulunan küçük Mustafa aileye teslim edilirken duygu dolu anlar yaşandı.
Evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile görevlilere teşekkür ederken, küçük çocuk tedavi
edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9745
Erişim Tarihi:16.05.2011

Canlı yayında gergin anlar
TV 8'de yayınlanan siyaset programına katılan Kayserili milletvekili adayları, rakip partilerin taraftarlarınca
protesto edildi.
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Kayseri'de özel bir televizyon kanalı tarafından hazırlanan siyaset programına katılan Kayserili
milletvekili adayları, rakip partilerin taraftarlarınca protesto edildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Tayfun Talipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programa katılan milletvekili
adayları, rakip partilerin taraftarlarınca protesto edildi. CHP'li grup AK Parti milletvekili adayı
çalışmaları anlattığı sırada, AK Partili gençler de CHP'li milletvekilinin konuşması sırasında protesto
gösterisi yaptı.
Gergin anların oluştuğu alanda çevik kuvvet ekipleri devreye girerek kalabalığı dağıtırken,
gerçekleştirilen programa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altunkaya, gazeteci Osman Çiftçi, Ahmet
Zorlu ve Mehmet Uğurlu katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9746
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri'de Kupa Beşiktaş'ın
BJK, ĐBB'yi normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 6-5 mağlup ederek Türkiye Kupasını aldı
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Beşiktaş, normal süresi 2-2 berabere biten maçta, penaltı atışlarında Đstanbul Büyükşehir
Belediyespor'a 4-3(6-5)'lik üstünlük sağlayarak, 49. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf
oldu.
120 dakika sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Beşiktaş 4 - 3 genelde de 6 - 5 üstünlük
sağladı. Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ilk 5 penaltı atışından ikisini kaçırdı. Beşiktaş ise bir penaltı
atışını değerlendiremedi. Kupa Beşiktaş takımının oldu. Beşiktaş, penaltılarda 4-3 genel toplamında
ise 6-5'le kupanın sahibi oldu. Penaltı atışlarında Beşiktaş'ta Almeida, Fernandes, Mehmet Aurelo ve
Simeo atışlarını gol yaparken Hilbert topu üstten dışarı attı. Đstanbul Büyükşehir Belediye'de ise krem,
Gökhan Ünal ve Holmen atışlarını gol yaparken, Cihan ve Metin Depe ise topu üst direğe nişanladılar.
50. dakikada Đbrahim Akın'ın sol ayağı yaptığı sert vuruşta top dışarı gitti. 52. dakika Simao'nunh ceza
sahasına ortada geç kalan Guti topa dokunamadı. Top kalecide kaldı. 53. dakikada ceza sahasına
atılan pasa Đskender hareketlendi. Mehmet Aurelio'nun müdahalesinde Đskender yerde kaldı. Yunus
Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Đbrahim Akın, attığı golle skora eşitlik
getirdi. 1-1. 60. dakikada sol çaprazdan Quresma'nın yaptığı sert vuruşta kaleci topu yatarak kontrol
etti. 64. dakikada Guti'nin ortasında Sivok topa dokunamadı ve kalecide kaldı. 65. dakikada lmeida'nın
ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti. 67. dakikada Đbrahim Akın sol kanattan
serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gelen topu defans kafayla uzaklaştırdı. 69. dakikada Gökhan
Ünal, ceza yayı üzerinde Holmen ile duvar pası yaptı ve ceza sahasına girdi. Girdikten sonra yaptığı
vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2. 74. dakikada Holmen ceza sahası dışından sol ayağı ile
yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti. 79. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta topu iyi
takip eden Sivok kafa vuruşuyla takımının beraberlik golünü attı. 2-2. 83. dakikada kaleci ile karşı
karşıya kalan Quresma'nın sert vuruş yaptı. Kalecinin müdahalesiyle top dışarı çıktı. 3 dakikalık
uzatma sonrasında skorda eşitlik bozulmadı ve 30 dakikalık uzatma bölümü oynandı.

-UZATMA DAKĐKALARI
92. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Hasagiç engelledi. 93.
dakikada ceza sahası içerisinde Almeida'nın pasıyla hareketlenen Simao'nun sert şutunda topu kaleci
tokatlayarak kornere gönderdi. 95. dakikada Quresma'nın sağa ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla
dışarı gitti. 102. dakikada Fernandes'in kullandığı korner atışında Auerilo kafa vuruşuyla topu kaleye
gönderdi. Hasagic kale çizgisi üzerinde iki hamlede topu kontrol etti. Uzatma bölümündeki ilk 15
dakikada eşitlik bozulmadı. 110. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Cihan kafa vuruşu yaptı.
Kaleye giden topu Rüştü yatarak engelledi. 115. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Hilbert boş
pozisyondaki Simao'ya topu gönderdi. Kaleci Hasagic hızlı davrandı ve rakip oyuncudan önce topu
aldı. 120 dakikalık bölüm 2-2 sona erdi.
-PENALTI ATIŞLARINA GEÇĐLDĐ
Ziraat Türkiye Kupası final maçının 90 dakikalık bölümünden sonra 30 dakikalık uzatmada da
beraberlik bozulmadı. 120 dakika böyle tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları için
Beşiktaş takımı taraftarlarının bulunduğu kale seçildi. Đlk atışı ise Đstanbul Büyükşehir Belediyesporlu
Cihan kullandı ve top üst direkten döndü. 2-2. Beşiktaş'tan ilk penaltı atışını Almeida kullandı ve atışı
gole çevirdi. 3-2. Đstanbul Büyükşehir Belediye Takım kaptanı Ekrem, penaltı atışında başarılı oldu. 33. Beşiktaşlı Fernandes, ikinci penaltı atışını gole çevirdi. 4-3. Gökhan Ünal, takımının üçüncü penaltı
atışını gole çevirdi. 4-4. Mehmet Aurelio kullandığı penaltı atışında başarılı oldu. 5-4. Holmen,
dördüncü penaltı atışını gole çevirdi. 5-5. Beşiktaş'ın dördüncü penaltı atışını Hilbert kullandı ve topu
üstten dışarı attı. 5-5. Metin Depe, takımının beşinci penaltı atışında top üst direkten döndü. 5-5.
Beşiktaş'ın beşinci penaltı atışını ise Simao kullandı. Bu atışı gole çevirerek takımına kupa
kazandırdı. 6-5. Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçında Beşiktaş rakibi Đstanbul Büyükşehir
Belediyespor'u penaltılarda 6-5 üstünlük sağladı ve 49'uncu Türkiye kupasını müzesine götürdü.
Türkiye Kupası'nı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şeref tribününde Beşiktaş takım kaptanı Guti ve takım
oyuncularına düzenlenen törenle verdi. Futbolcular kupayı elden ele dolaştırdıktan sonra teknik
direktörleri Tayfur Havutçu'ya verdiler. Havutçu, futbolcularıyla birlikte kupayı kaldırarak sevinci
paylaştı. Stadı dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarıyla birlikte stadyumda kupa sevinci yaşadı.
Futbolcular kupayla sahada tur attı. Finalist takım Đstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular ve
teknik heyete ise Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener madalyalarını verdi. Đstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ta maçı izledi.
49. Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Đstanbul Büyükşehir Belediye, Kayseri Kadir Has Stadı'nda
karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten, uzatmalarında da gol olmayan ve penaltılara kalan finalde, penaltı
atışlarını 4-3 kazanan Beşiktaş şampiyon oldu. Siyah - beyazlılar 9. kez kupayı müzesine götürmüş
oldu. 5 penaltısında 2 topu direkten dönen Đstanbul Büyükşehir Belediye ise tarihinin ilk
şampiyonluğuna uzanamadı. Bu final iki takım için farklı anlamlar ifade ediyordu. Son 3 tanesi son
5 yılda olmak üzere tam 8 kez Türkiye Kupası kazanan Beşiktaş için birincil amaç önümüzdeki sezon
Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Đstanbul Büyükşehir Belediye ise tarihinde ilk kez finale çıktığı kupada ilk
şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyordu. Bu tecrübe farkı kadrolara da yansıyordu. Siyah - beyazlı
takımın oyuncularından Rüştü Reçber, Nihat Kahveci, Mehmet Aurelio, Bobo, Đbrahim Toraman, Mert
Nobre, Hakan Arıkan, Tomas Sivok, Ekrem Dağ ve Fabian Ernst'in kariyerlerinde Türkiye Kupası
şampiyonluğu bulunuyordu ve bunlardan 5 tanesi sahadaydı. Ziraat Türkiye Kupası 2011 finalinde
Beşiktaş ile karşılaşan Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise daha önce bu kupayı kaldıran sadece
3 futbolcu bulunuyordu. Tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek lacivert-turunculu ekibin
kadrosundaki oyunculardan Cihan Haspolatlı ve Đbrahim Akın 2'şer, Filip Holosko ise 1 kez başka
takımlarda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Bunlardan da 2 tanesi sahadaydı.
Beşiktaş, aynı zamanda Avrupa biletini de cebine koydu. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Türkiye'yi
UEFA Avrupa Ligi'ndetemsil edecek 3 takım arasına girdi."Kara Kartallar", yeni sezonda play-off
aşamasından itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım, play-off turunu
geçmeleri durumunda ise gruplara kalma hakkını kazanacak.UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda
play-off aşamasındaki maçların arihleri henüz belli olmadı. Bu turda müsabakalar bu sezon
19 ve 26 Ağustos 2010'da yapıldı. Bu bakımdan, siyah-beyazlıların, lig üçüncüsü ve dördüncüsü gibi
ikinci ve üçüncü eleme turundan UEFA Avrupa Ligi'ne katılıp, dolayısıyla sezonu erken açma olasılığı
bulunmuyor.Beşiktaş, geçen sezonu ligde 4. olarak tamamladığı için, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde
2. ön eleme turu maçlarını 15 ve 22 Temmuz'da oynayıp, bu nedenle sezonu erken açmak zorunda
kalmıştı.Beşiktaş aynı zamanda, lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçı oynamaya da hak kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig şampiyonuyla karşılaşacağı TFF
Süper Kupa maçının tarihi henüz belli olmadı. Ancak kupa, genellikle yeni sezon başlamadan önceki
hafta oynanıyor. Beşiktaş, Futbol Federasyonu tarafından eski "Cumhurbaşkanlığı Kupası"

formatında son 5 sezonda düzenlenen TFF Süper Kupa'da 3 maç yaparken, 1 kez kupayı müzesine
götürdü.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Volkan Narinç xx
Beşiktaş: Rüştü xx, Ekrem x, Sivok xx, Aurelio x, Đsmail x, Fernandes
xxx, Necip xxx, Quaresma xx, Guti x (Dk. 106 Hilbert),
Simao x, Bobo x (Dk. 56 Almeida xx)
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Rızvan xx,
,Can xx, Metin xx, Ekrem xx, Cihan xx, Mahmut xx, Holmen xxx,
Đskender xx (Dk. 105 Tevfik x), Tum x
(Dk. 56 Gökhan Ünal xx), Đbrahim xxx (Dk. 83 Gökhan Süzen x)
Goller: Dk. 33 Quaresma, Dk. 78 Sivok (Beşiktaş), Dk. 53 Đbrahim
(penaltıdan), Dk. 68 Gökhan Ünal (Đstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ekrem, Dk. 75 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 45 Metin,
Dk. 62 Mahmut, Dk. 120 Holmen (Đstanbul Büyükşehir Belediyespor)
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞKaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9747
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Şehit polis Kayserili !
Şehit polis memuru Şimşek'in nöbetten çıktıktan sonra izne ayrılarak 2 gün sonra evleneceği belirtildi
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Şehit polis memuru Şimşek'in nöbetten çıktıktan sonra izne ayrılarak 2 gün sonra evleneceği belirtildi.
Aslen Kayserili ailenin oğlu...
ĐKĐ GÜN SONRA EVLENECEKTĐ...
Şırnak'ın Silopi Đlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü önündeki polis noktasına açılan ateş sonucu şehit olan
25 yaşındaki Görkem Şimşek'in baba ocağına ateş düştü. Đki aylıkk polis memuru olan Şimşek'in
nöbetten çıktıktan sonra izne ayrılarak 2 gün sonra evleneceğini belirtildi. Aslen Kayserili olan işitme
engelli Mustafa ve Hülya Şimşek'in 25 yaşındaki oğlu Görkem Şimşek, dün gece Şırnak'ın Silopi
Đlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü önündeki polis noktasına açılan ateş sonucu şehit oldu. Gece yarısı
oğullarının şehit edildiği haberini alan Şimşek ailesinin 1'nci Murat Mahallesi, Muammer Aksoy
Caddesi'ndeki evine ateş düştü.
"DAVUL ZURNA ĐSTEDĐ BENDEN"
Đki aylık polis memuru olan Görkem Şimşek'in ağabeyi Gökhan Şimşek, eve gelen herkesin Görkem'in
düğünü için geldiğini belirterek "Kardeşim iki aylık polis memuru en son saat 21. 00'da konuştuk.
Benden düğün için davul zurna istedi. Bende istediklerini ayarladım, nöbete giderken 'Oğlum ben bak
gidiyorum, aile sana emanet' demişti öylede oldu. Đki gün sonra düğünü vardı, düğün için gelecekti
ama gelemediö diye konuştu.
SEN BANA BUNU NEDEN YAPTIN
Nişanlısının şehit edildiği haberini alan 24 yaşındaki Ece Yalçınbaş ise sinir krizleri geçirdi. Bu gece
yapılacak olan kına gecesi için hazırlık yapan Yalçınbaş, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Sürekli "Sen bunu bana neden yaptın. O beni bırakmaz, akşam nöbete girdi. Dayanamıyorum artıkö
diye sayıkladı.
Şehit polisin işitme engelli olan annesi Hülya ile babası Mustafa Şimşek ise gözyaşlarına boğuldu.
Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan acılı anne oğlunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı
döktü.
ĐKĐ GÜN SONRA EVLENECEKTĐ
Şehit olan polis memurunun gece nöbetten çıktıktan sonra bu gece yapılması planlanan kına gecesine
katılmak için Edirne'ye gelmek istediği belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce Ecem Yalçınbaş ile aile arasında
yapılan tören ile nişanlanan şehit polis Şimşek'in 14 Mayıs gecesi Edirne'de düğün yaparak
evlenecekti. Ailesi düğün nedeniyle yakılarına ve dostlarına davetiye dağıtıyordu.
ASTSUBAYLIKTAN ĐSTĐFA ETMĐŞ
Şehit polis Şimşek, bir yıl astsubay olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek polislik sınavlarına girdi.
Altı boyunca eğitim alan Görkem Şimşek'in 2 aydır polis memuru olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
EKLEYEN.FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9748
Erişim Tarihi:16.05.2011

Đncesu da kaza: 2 ölü
Kamyonet, TIR ile çarpışırken kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 592
: 12 Mayıs 2011 14:46

Kayseri'de hatalı sollama yaptığı ileri sürülen kamyonet, TIR ile çarpışırken kazada 2 kişi öldü, 1 kişi
yaralandı.
Kaza, bugün saat 06. 00 sıralarında, Kayseri-Ankara Karayolu 25'inci kilometrede meydana geldi.
Çalışma nedeniyle tek şeritten ilerleyen yolda, hatalı sollama yaptığı iddia edilen 53 yaşındaki Đbrahim
Bişkin yönetimindeki 66 KT 714 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 54 yaşındaki Mustafa Sungur
yönetimindeki mobilya malzemesi yüklü TGD426 yabancı plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan 43 yaşındaki Akif Sezgin ile sürücü Đbrahim Bişkin öldü, TIR şoförü
Mustafa Sungur yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ölenlerin cesetleri Đncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EKLEYEN.FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9749
Erişim Tarihi:16.05.2011

Engellilerin gurur günü
Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan temsili askerlik uygulaması kapsamında Kayseri'de 20 engelli, bir günlük
temsili askerlik yaparak yemin etti.
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Genelkurmay Başkanlığı tarafından her yıl Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan temsili askerlik
uygulaması kapsamında Kayseri'de 20 engelli, bir günlük temsili askerlik yaparak yemin etti. Yemin
töreni sırasında aileler duygu dolu anlar yaşarken, engelliler ise törende gür bir sesle yemin etmesi
gerçek askerleri aratmadı.
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na gelen 20 engelli vatandaş, kayıt işlemleri ve tıraşları
yapıldıktan sonra askeri üniformalarını giydi. Engelli yavrularını askeri üniforma içinde gören aileler
ise, üzüntü ile mutluluğu aynı anda yaşadı. Temsili askerlik uygulamasının en yaşlısı ise 49 yaşındaki
işitme engelli Üzeyir Ulu idi. Ulu, vatani görevini bir günlüğüne dahi olsa yapabilmenin heyecanını
yaşadığını işaret diliyle anlattı.
Daha sonra yemin merasiminin yapılacağı Standardize ve Kıymetlendirme Kısım Amirliği'ne geçildi.
Burada ilk olarak kürsüye yükümlüler adına Hamdi Yılmaz geldi. Yılmaz, “Türk milleti olarak birinci
vazifemiz Türk istiklalini sonsuza dek korumak ve kollamak olacaktır” dedi.
Güvenlik Tabur Komutanı Hava Piyade Binbaşı Şaban Örükaya'nın uygulama ile ilgili verdiği bilgilerin
ardından kürsüye gelen 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mehmet Cahit
Bakır, çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyenler için bir günlük temsili askerlik ve ant
içme töreni düzenlendiğini anımsatarak, “Her Türk gencinin yaşadığı gibi sizlerin de kutsal vatan
borcunu bir gün dahi yapmanın hazzını tatmak için göstermiş olduğunuz gayret takdire şayandır.
Sizleri kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından yemin eden 20 engelli ile aileleri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava
Pilot Tuğgeneral Mehmet Cahit Bakır, hatıra fotoğrafı çektirdi.
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı filosunda yer alan C-130 ve C-160 timi askeri uçakları gezen
engelliler burada da objektiflere poz verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9750
Erişim Tarihi:16.05.2011

Yüksek fatura mucit yaptı
Kayserili elektrik ustası Ali Öztürk, yüksek faturalardan şikayetçi olanlar için elektrik tasarruf cihazı icat etti.
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Kayserili elektrik ustası Ali Öztürk, yüksek faturalardan şikayetçi olanlar için elektrik tasarruf cihazı icat
etti.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki elektrik ustası Ali Öztürk, yüksek elektrik
faturalarından kurtulmak isteyenler için kendi imkanlarıyla elektrik tüketiminde yüzde 20 ile 30 arası
tasarruf sağlayan bir cihaz icat etti. Yüksek elektrik faturaları nedeniyle böyle bir cihaz icat ettiğini ifade
eden Ali Öztürk, "Son zamanlarda müşterilerimin yüksek elektrik fiyatlarından yakınmasıyla bir çözüm
arayışı içine girdim. Dalgalı akımı doğrultmayı başararak böyle bir cihazı kendi imkanlarımla
yaptım. Elektrik tüketiminde yüzde 20 ile 30 arası tasarruf sağlayan cihazı yaptım. Şimdiye kadar
yüzlerce cihaz sattım. Satışlar gayet güzel gidiyor. 30 TL'ye bu cihazı alan, düşük gelen elektrik
faturaları nedeniyle çok memnun. Eğer vatandaş memnun kalmıyorsa cihazı geri alıyoruz, parasını
veriyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9751
Erişim Tarihi:16.05.2011

800 TL için cinayet !
Kayseri'de Kocasinan Bulvarı'nda iki gün önce meydana gelen cinayetin 800 TL için işlendiği ileri sürüldü.
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Kayseri'de Kocasinan Bulvarı'nda iki gün önce meydana gelen cinayetin 800 TL için işlendiği ileri
sürüldü. Cinayet sonrasında firar eden iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye çıkarıldı.
Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 38 YK 674 plakalı otomobili kullanan
E.A.'nın üzerine 38 SE 325 plakalı otomobilin içindekiler tarafından tabanca ile ateş edilmiş ve E.A.
hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrasında firar eden O.Đ. ve Y.Đ. polis ekipleri tarafından yakalanarak
gözaltına alındı. O.Đ. ve Y.Đ. kardeşlerin, sunta işi yapan E.A.'dan 800 TL alacaklarının bulunduğu ve
cinayeti bu nedenle işledikleri iddia edildi.
Gözaltına alınan katil zanlısı kardeşler Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrasında Adliye'ye
çıkarıldı. O.Đ. ve Y.Đ. kardeşlerin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorguları halen devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9752
Erişim Tarihi:16.05.2011

Bir intihar girişimi daha
Kayseri'de bunalıma giren 18 yaşındaki genç kız, babasının ilaçlarını içerek intihar etmek istedi.
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Kayseri'de bunalıma giren 18 yaşındaki genç kız, babasının ilaçlarını içerek intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Hüseyinli köyünde 18 yaşındaki Ş.T. girdiği bunalım sonucu, babası
M.T. ye ait kollestrol haplarından içti. Olayın farkına varılmasıyla aile tarafından hastaneye kaldırılan
Ş.T. müdahaleye alınırken, midesinin yıkandığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Kocasinan ilçesi Saraycık köyünde T.K., ailesi birlikte yaşadığı evde girdiği bunalım
sonucu sol bileğini kesici alet ile kesmesi sonucu intihara kalkıştı. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alının T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yaşanan
her iki olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9753
Erişim Tarihi:16.05.2011

Otomobil kanala uçtu
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kanala uçtu.
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Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kanala uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Bugdaylı köyünün Felahiye ilçe yolunda meydana gelen
trafik kazasında 66 RD 086 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtuğu
öğrenildi. Meydana gelen kazada yaralanan M.Ş.(62) ve D.Ş.(46) 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9754
Erişim Tarihi:16.05.2011

Erciyes'e kar yağdı
Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
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Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Erciyes Dağı'nda saat 16.45 sıralarında başlayan kar yağışı sebebiyle kayak merkezinde kar kalınlığı
5, zirvede ise 17 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9755
Erişim Tarihi:16.05.2011

Gül'ün aracıyla hatıra fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül babasının evinden ayrılırken bir aile ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemek için Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kaldığı baba
evinden ayrılarak DAP uçağı ile Ankara'ya hareket etti. Gül, babasının evinden ayrılırken bir aile ile
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinden sonra babası Hamdi Gül'ün evinde kalan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, sabah saatlerinde ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Vali
Mevlüt Bilici ile görüştü.
Cumhurbaşkanı'nın geldiğini öğrenen Özgül Çamdalı ve eşi Ali Çamdalı, ilk olarak Cumhurbaşkanı'nın
makam otomobilinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çıkışta ailenin
isteğini kırmayarak Ali-Özgül Çamdalı çifti ve 6 aylık bebekleri Arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fotoğrafı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki çekerken, Gül kendisini bekleyen küçük
çocuklara, "Sakın caddeye çıkmayın, buralarda oynayın tamam mı?" uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra Ankara'ya hareket etmek üzere havaalanına doğru yola
çıktı. Bu sırada Cumhurbaşkanı'nın babası Hamdi Gül de oturdukları dairenin balkonundan konvoyun
gidişini seyretti.
Cumhurbaşkanı'nı Erkilet Havaalanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt
Bilici ve Büyükşehir Belediye Başkanı uğurladı. Ankara'ya DAP uçağı ile hareket eden Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Kayseri'den sucuk ve pastırma da götürdü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9756
Erişim Tarihi:16.05.2011

TSK kurtarmak istedi Erdoğan engelledi !
Libya&#8217;dan kaçmak isterken Akdeniz&#8217;de boğulan 600 müslümanla ilgili şok iddia.
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Gazeteci – yazar Sabahattin Önkibar Yeniçağ Gazetesindeki köşesinde şok bir iddiayı gündeme
getirdi.Önkibar'a göre, Libya'dan deniz yoluyla kaçmak isteyen 600 libya'lıyı taşıyan tekne akdeniz'de
fırtınaya yakalanır.Bölgede Nato adına görev yapan Türk savaş gemileri durumu fark eder ve
Libyalıları kurtarmak için Ankara ile temasa geçer.Ancak başbakan Erdoğan 600 Libyalının
kurtarılmasını engeller.Işte Sabahattin Önkibar'ın "Boğulan 600 Libyalı’yı kurtarmak isteyen TSK’ya
Başbakan Erdoğan dur demiş!" başlıklı yazısının ayrıntıları.
Bu cinayet Türk medyasında yer bulmadı!
Neden mi bahsediyorum? Birkaç gün önce Libya’da açlık ve savaştan kaçmak isteyen 600
Müslüman Akdeniz’de fırtınaya tutulup imdat istedi, lâkin Haçlı Armadası oralı bile olmadı.
Evet AKP seçimden olumsuz etkilenmesin diye medyamızın pas geçtiği bu olayda 600 Libyalı
Mümin boğularak can verdi.
Diyeceksiniz ki işte haçlı budur!
Libyalılar Müslüman değil de Hıristiyan ya da Musevi olsalardı bunlar olmazdı!
Bu tespit doğru, lâkin o Haçlı Armadasında Müslüman bir ülkenin savaş gemileri de var!
Adını mı merak ettiniz?
Elbetteki Türkiye!
Hatırlayın Başbakanımız Obama isteyince daha Meclis’ten tezkere çıkmadan savaş
gemilerimize Libya’ya gitmek için hareket et emrini verdirmişti.
Ve heyhat o gemiler de Akdeniz’deki o cinayete müdahil olmadı, yani can kurtarma
operasyonu yapmadı.
Đki gündür Ankara’da bu konuyu araştırıyorum.
Dinlediklerim şunlar:
Türk savaş gemileri Libyalı Müslümanların imdatlarını işitince önce NATO ile temasa geçer ve
görev verilirse kurtarma çalışmalarını yapabileceğini bildirir.
Đzmir’deki NATO Karargâh Merkezi hayır, ilgilenmeyin talimatını verir.
Savaş gemilerimize komuta eden irade bunun üzerine gayrı resmi olarak Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımızı arayarak durumdan haberdar eder ve yaşanan dramı aktarır.
Konu Deniz Kuvvetlerinden Genelkurmay’a, oradan da acil kodla insani durum diye Dışişleri
ve Başbakanlığa iletilir.
Bu makamlardan Genelkurmay’a cevap aynen şöyledir:
- “Komuta NATO’dadır, onun emirlerine uyulması ülkemizin menfaatinedir.”
Zerre abartmıyorum, benim öğrendiklerime göre tablo aynen budur!
Aslına bakarsanız tersi zaten mümkün değil!
Öyle, çünkü Tayyip Erdoğan iradesini orta koyduktan yani emir verdikten sonra kim tersine
hareket edebilir?
KAYNAK : http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=18240
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9757
Erişim Tarihi:16.05.2011

Đnşaatta kafasına taş düştü !
Kayseri&#8217;de, fabrika inşaatında çalışan bir işçi, kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı.
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Kayseri’de, fabrika inşaatında çalışan bir işçi, kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, fabrika inşaatında işçi olarak çalışan A.E. (64), iskele üzerinde çalıştığı esnada 2
metrelik yükseklikten yumruk büyüklüğünde taş düştü. Kafasına taşın düşmesiyle yaralanan A.E., olay
yerine gelen ambulansla Eğirim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. A.E’nin
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9758
Erişim Tarihi:16.05.2011

Erdoğan'a Tomarza'dan cevap verdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tomarza'da halka seslendi, Erdoğan'ın SSK sorularına cevap verdi.
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ı Balıkesir'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmanın ardından televizyona çıkmaya
davet ederek, "Devletin televizyonları da senin emrinde, benim emrimde değil. Ben tek başıma, sen
istersen tüm kadronla istediğin televizyon kanalında gel karşıma. Sana söz veriyorum ben tek başıma
çıkacağım. Vallahi de gemiciği sormayacağım. Kul hakkını kim yedi, onu soracağım" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tomarza
ilçesinde partililere seslendi. "Başbakan Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu,
konuşmasında, "Zenginleşmenin tabandan başlaması lazım. Halkın zenginleşmesi lazım. Eğer haciz
esnaf ve köylünün kapısındaysa bu Ankara'da oturanların ayıbıdır. Yoksa esnafın, çiftçinin ayıbı
değildir. Biz yeniden Türkiye'yi kurmak istiyoruz. 12 milyon 715 bin kişi açlık sınırının altında, yazık
değil mi bu insanlara?
'Aile Sigortası'nı getireceğiz, sözüm bu. Bu ülkede hiç kimse yoksul olmayacak, hiçbir aile yoksul
olmayacak, her yerde tencere kaynayacak, her yerde huzur olacak. 'Ben bu sigortayı getireceğim'
diyorum, 'Efendim siz getirirseniz millet tembelliğe alışır' diyor, sen iş verdin de millet çalışmadı mı?
Esnaf perişan halde. Bizim ahlakımızda, siyasi görüşümüzde sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.
Paralar muhtaç ailelerin hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullandı.
CHP olarak yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, halkın sorunlarına çözüm
arayacaklarını belirterek, "CHP olarak yeni bir süreci başlattık. 'Yeni Cumhuriyet Halk Partisi' diyoruz,
'Halkın sorunlarına kilitlenen bir CHP' diyoruz. 'Sadece eleştiren değil, çözüm üreten, o sorunlar için
çözüm üreten CHP' diyoruz. O nedenle daha ciddi kadrolarımız var. Bir tane değil, 3 tane bakanlar
kurulu kararı alacak kadrolarımız var. Biz size inanıyoruz, siz de bize inanın. Sandığa gittiğinizde her
yurttaşın siyasi görüşüne saygım var. Ama sandığa giderken bir düşünsün, Cumhuriyet tarihinde hangi
iktidar Türkiye ithal kurbanlık getirdi. 'Bu hükümet getirdi' diyorsanız, bu ülkenin yaylaları, suyu,
çalışkan insanı var, neden yurt dışından koyun getirirler? Halktan yana düzen yoktur" diye konuştu.
Kılıdaroğlu, bir genç kızın, "Su kanalını bırak, TV kanalına gel" yazılı pankartını okuyan Kılçdaroğlu,
"Recep Bey korkar gelemez" diye karşılık verdi. Başbakan Erdoğan'ın Balıkesir'deki mitinginde yaptığı
konuşmaya değinen Kılıdaroğlu, "Sayın Erdoğan benimle ilgili olarak çok şey söylüyor. 'Şunu yaptın,
bunu yaptın' diyor. Eyvallah siyasettir, yapılacak. Başımız üstünde yerin var. Ama benim senden bir

isteğim var, devletin arşivleri senin elinde, benim elimde değil. Devletin istihbaratları senin elinde,
benim elimde değil. Devletin televizyonları da senin emrinde, benim emrimde değil. Ben tek başıma,
sen istersen tüm kadronla istediğin televizyon kanalında gel karşıma. Sana söz veriyorum, ben tek
başıma çıkacağım. Eğer bir insanda yürek varsa, cesaret varsa Kemal kardeşinizin karşısına çıksın.
Onun aklına gemicik gelir, ben biliyorum. Vallahi de gemiciği sormayacağım. Kul hakkını kim yedi, onu
soracağım. Benim çocuklarım meydanda, ne iş yaptıklarını herkes çok iyi biliyor. Laf aramızda, benim
7 göbeğimi araştırdılar, 'Acaba bir şey bulabilir miyiz?' diye. Bir şey bulamazsın, onun için cesaret edip
karşıma çıkamıyorsun. Liderler Almanya'da televizyona çıkarlar, Đngiltere'de çıkarlar. Bizde niye
çıkmıyorlar? Korktuğu için. Bu kardeşiniz kimseden icazet almadı. Bir tek talimat aldığı milletidir. Bizim
alnımız açık, rahmetli babam bizi yetiştirirken şunu söyledi: 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur'"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9759
Erişim Tarihi:16.05.2011

Makineye kaptırdığı parmağı koptu
Kayseri'de, taş kesme atölyesinde çalışan işçinin makineye kaptırdığı parmağı koptu.
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Kayseri'de, taş kesme atölyesinde çalışan işçinin makineye kaptırdığı parmağı koptu. Hastaneye
kaldırılan işçinin parmağının dikilemediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas yolu üzerinde Argıncık yakınlarındaki taş kesme atölyesinde çalışan S.I.
(31), bir anlık dikkatsizlikle sol başparmağını taş kesme makinesine kaptırdı. Parmağı kopan işçi, 112
acil servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan
S.I.'nin parmağının dikilemediği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9760
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kılıçdaroğlu Develi'de konuştu
Biliyorum Kayseri'de CHP'ye az oy veriliyor. Hak ettiğimiz oyu almadığımızı biliyorum, kabahat bizde
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Kayseri'nin Develi ilçesinde partililer tarafından karşılanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de önceki
seçimlerde hak ettikleri oyu alamadıklarını, bunun kendilerinin hatası olduğunu söyleyerek, "Kabahat
bizde. Kayseri'ye daha çok geleceğim" dedi.
Develi ilçesinde partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin çıkarı var. Bu
ülkenin kaynakları var, madem ki insanlarımız var, çalışanımız var, o zaman neden çocuklar bu yatağa
aç girer? Đktidar olduğumuzda bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. 'Aile sigortası'nı getireceğiz.
Türkiye'de bu rüyayı gerçekleştireceğiz. Yoksulluk olmayacak bu ülkede. Her şeyin sigortası var, aile
sigortası yoktu. Bunu biz yapacağız" dedi.
Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, "Yoksula kaynak
ayıramıyorsan neden başbakanlık yapıyorsun. Siz sanmayın ki kaydımız yok, vergi vermiyoruz.
Hanımlar otobüse binerken, çocuğa süt alırken vergi verirler, kefen bezi alırken vergi verirler ama
benim de bir istirhamım var. Hanımlarınıza akşam eve giderken gidin bir pırlanta alın çünkü onun
vergisi yok. AK Parti'nin adaleti çıksın söylesin, pırlantada vergi yok, kefende vergi var. Bu adalet olur
mu? Bir de çıkmış bana kaynak soruyor. Bu ülkenin her şeyini bilirim" şeklinde konuştu.
CHP'nin Kayseri'de az oy aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biliyorum Kayseri'de CHP'ye az oy veriliyor.
Hak ettiğimiz oyu almadığımızı biliyorum, kabahat bizde. Derdinizi dinlemedik, tokalaşmadık, aramızda
kopukluk var. Daha fazla geleceğim, daha fazla çayınızı içip dertlerinizi dinleyeceğim" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9761
Erişim Tarihi:16.05.2011

Yasakcı zihniyetten başörtülüye darp
10 Mayıs 2011 Salı günü Balıkesir-Burhaniye Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Bekir HĐMMETOĞLU;
ifadelere göre saat 12.10 sularında okul çıkışında 10. Sınıf öğrencileri F. Ç. Ve S.A. nın başörtülerini taktıklarında
başlarından çıkararak duvara çarpması, devamında hakaret ve küfür etmesi yasakçı zihniyetin yakışıksız çirkin
şeyler yapabileceğini göstermek bakımından ibret verici bir olaydır.
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YASAKÇI ZĐHNĐYETTEN BAŞÖRTÜLÜYE DARP
10 Mayıs 2011 Salı günü Balıkesir-Burhaniye Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Bekir
HĐMMETOĞLU; ifadelere göre saat 12.10 sularında okul çıkışında 10. Sınıf öğrencileri F. Ç. Ve S.A.
nın başörtülerini taktıklarında başlarından çıkararak duvara çarpması, devamında hakaret ve küfür
etmesi yasakçı zihniyetin yakışıksız çirkin şeyler yapabileceğini göstermek bakımından ibret verici bir
olaydır.
Olayın duyulmasından sonra öğrenci velilerinin şikâyetiyle öğretmen Bekir HĐMMETOĞLU’ nun
Burhaniye merkez Đlçe Karakoluna götürülüp ifadesi alındığını ve konu ile ilgili soruşturma
başlatıldığını söyleyen Đl Milli Eğitim Müdürü Đlhan ASLAN; “öğretmenimizin yaptığı davranış hiç hoş
değil, son derece yanlış, hakkında soruşturma başlatılmış olup geçmişte de bu tür yaptığı yanlışlıklar
sebebiyle soruşturma geçirmiş” dedi.
Olayın tanıklarından okul öğretmeni Ferhan LEVENT; “olay saat 12.10 da öğrencimiz dış kapıdan
çıktığında öğretmen Bekir HĐMMETOĞLU öğrencimizi tutup arkasından başörtüsünü çekerek, burada
bu şekilde gezemesin deyip tartakladı ve başını duvara çarptı. Öğrencinin çığlıklarıyla tüm öğretmenler
orada toplanıp ortamı sakinleştirmek istedik ama Bekir HĐMMETOĞLU burada başörtüsüyle
gezemezsiniz diyerek tehditler savurdu. Sanırım bu öğretmen arkadaşın psikolojik sorunları var, bunu
takıntı yapmış olabilir” dedi.

Mazlum-Der olarak okulun dışında taktığı başörtüsünden dolayı başı açılan, tartaklanan ve başı
duvara çarpılarak Đnsan Hakkı Đhlaline uğrayan öğrencimize geçmiş olsun diyor, bu yakışıksız, ahlaki
olmayan ve insan Hakkı Đhlali davranışından dolayı öğretmen Bekir HĐMMETOĞLU’nu şiddetle kınıyor,
ilgililerin soruşturmayı bir an evvel tamamlayıp gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz.
TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐNDE ZULÜM DEVAM EDĐYOR
11 Nisan’da başlayan katı uygulamayla Üniversite kampusu içerisinde panolara astırdığı talimatla
başörtüsünü yasaklayan Rektör Prof. Dr. Enver DURAN, Kamuoyundan gelen tepkiler sonucu doğru
bir karar alarak bu yasağı kaldırmıştı. Mazlum-Der Đstanbul Şubesi ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının
mücadelesiyle kaldırılan keyfi yasaklar ve zulüm üç gün sonra tekrar başlatıldı.
Mazlum-Der olarak diyoruz ki; yasada her hangi bir yasak olmamasına rağmen, Rektör ve Öğretim
Görevlilerinin keyfi uyguladığı başörtüsü yasağı ve hakaretleri şiddetle kınıyor, başta YÖK. olmak
üzere tüm yetkilileri inisiyatif almaya davet ediyor, mağdur ve mazlum başörtülü öğrenci
kardeşlerimizin bu haklı davalarında yanlarında olduğumuzu Kamuoyuna ilan ediyoruz.
Mazlum-Der Yönetim Kurulu adına
Dr. Atalay ŞAHĐN
Mazlum-der Kayseri Şube Başkanı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9762
Erişim Tarihi:16.05.2011

Güçlü mali dengemizle büyüyoruz.
Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti ''2011 yılının ilk
çeyreğinde konsolide faaliyet karımız 1 Milyar 88 Milyon TL olarak gerçekleşti''
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Sabancı Holding'in, 31 Mart 2011 itibariyle üç aylık konsolide mali tablolarında satışları 2010 yılının
aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 5 Milyar 392 Milyon TL’ye ulaştı, faaliyet karı 1 Milyar
88 Milyon TL olurken net karı 401 milyon TL olarak gerçekleşti. Finans dışı sektör satışları ise, yüzde
30 oranında büyüdü.
Sabancı Holding’in toplam varlıkları 31 Mart 2011 tarihinde 131 Milyar 84 Milyon TL’ye ulaştı, ana
ortaklığa ait özkaynakları ise 13 Milyar 21 Milyon TL olarak gerçekleşti.
-ZAFER KURTUL’UN DEĞERLENDĐRMESĐ
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti, “2011
yılının ilk çeyreğinde konsolide faaliyet karımız 1 Milyar 88 Milyon TL olarak gerçekleşti. Finans dışı
şirketlerimizde ise faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında arttı. Tüm finans
dışı sektörlerde faaliyet karlılığımızı planladığımız gibi, artırmayı başardık.
Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerden Perakende yüzde 185, Enerji
yüzde 364, Lastik, Takviye ve Otomotiv yüzde 120 ve Çimento yüzde 9 oranında faaliyet karlarını
artırdılar.
13 Milyar TL’yi geçen özkaynaklarımız Sabancı Topluluğu’nun büyümesini, güçlü mali yapısını işaret
etmektedir. Güçlü mali bünyemiz önümüzdeki dönemde de Sabancı Topluluğu’nun büyümesini
destekleyecektir.

Enerji yatırımlarımız devreye girmeye devam ediyor. 2011’in ilk aylarında Hacınınoğlu Hidroelektrik ve
Çanakkale Rüzgar Santralleri’ni devreye aldık. Yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak
Türkiye’nin enerji geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Sabancı Topluluğu olarak, 2011 yılında 2 Milyar USD yatırım yapmayı hedefliyoruz.
Sabancı Topluluğu şirketlerinin piyasa değerleri ĐMKB toplam piyasa değerinin yüzde 11’ini
oluşturmaktadır. 31 Mart 2011 tarihi itibariyle Sabancı Holding piyasa değeri 14 Milyar 650 Milyon
TL’ye (9 Milyar 536 Milyon ABD Doları) ulaşmıştır.”

-“ÜLKEMĐZ EKONOMĐSĐ ÇOK BAŞARILI BĐR GELĐŞĐM GÖSTERĐYOR”
“Türkiye, bölgesinde istikrarlı ve hızlı büyüme örneği olmaya devam ediyor. Bankalarımızın sağlıklı
mali yapısı, düşük borç oranlarımız, genç nüfusumuz, dengeli ve çeşitli endüstriyel yapımız
önümüzdeki dönemde bizlere sürdürülebilir bir büyüme için uygun ortam sağlıyor.”
-“2011 YILI BÜYÜME VE DEĞER YARATMA YILIDIR”
“Operasyonel verimlilik ve karlı büyüme odaklı şirketlerimiz ve yeni yatırımlarla hızla gelişen enerji
şirketlerimiz ile 2011 yılı bizim için yatırım ve büyüme yılı olacak. Grup olarak değer yaratma ve
büyüme potansiyeli yüksek yeni iş alanlarını da takip ediyoruz. Güçlü insan kaynaklarımız ve mali
yapımız ile Sabancı Holding olarak Türkiye’nin parlak geleceğinin inşasının parçası olmaya devam
edeceğiz.”
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9763
Erişim Tarihi:16.05.2011

Giresun - Erciyes maçına doğru
Giresunspor Basın Sözcüsü Fatih Sandal: Rakibimizi yenerek ligi galibiyetle bitirmek istiyoruz
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Bank Asya 1. Lig'de hafta sonu evinde Kayseri Erciyespor ile karşılaşacak olan Giresunspor'un Basın
Sözcüsü Fatih Sandal, "Rakibimizi yenerek ligi galibiyetle bitirmek istiyoruz" dedi.
Sandal,yaptığı açıklamada, Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdüklerini
ifade ederek, ligin bu son maçı öncesinde oyuncuların antrenmanlarda gösterdiği performanstan
memnun olduklarını söyledi.
Ligde hak ettikleri yerin çok uzağında olduklarını vurgulayan Sandal, şunları kaydetti:
"Ancak zor zamanlarda devraldığımız Giresunspor'u ligde tutmayı başardığımız için çok mutluyuz. Biz
futbolcusu, teknik heyeti ve yönetimiyle takım için elinden gelen özveride bulunan bir ekibiz.
Taraftarımızın desteğini aldığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarlarımızın da desteği ile
Kayseri Erciyespor'u yenerek ligi galibiyetle bitirmek istiyoruz."
Bank Asya 1. Lig'de hafta sonu sahasında Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik
direktörü Bahri Kaya,
"Bu karşılaşmayı önümüzdeki sezonun bir hazırlık maçı gibi görüyoruz" dedi.

Kaya, Aa muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son maçını Kayseri Erciyesspor ile oynayacaklarını,
yeşil-beyazlı kulüp ile mukavelesinin sürdüğünü, şartların istedikleri yönde olması halinde gelecek
sezon takımın başında olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.
Gerek teknik kadronun, gerekse de yönetimin gelecek sezonunun kadrosunu oluşturmak için çalışma
içinde olduğunu kaydeden Kaya, şöyle konuştu:
"Kayseri Erciyesspor karşılaşmasını önümüzdeki sezonun bir hazırlık maçı gibi görüyoruz.
Karşılaşmayı kazanarak ligi galibiyet ile bitirmek istiyoruz. Türkiye şampiyonu olan U-17 takımından
dört veya beş Oyuncuyu A takıma alacağız. Biz onlara başarılı olmaları halinde A takımda olacaksınız
sözünü vermiştik. Böylece verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmiş olacağız. Zaten onlar
antrenmanlarda bizimle oluyorlar, onlarla maç yapıyoruz, devre arası kampımıza da katılmışlardı.
Şimdi gelen başarılar sonucu prim alıyorlar. Ancak onlar için esas prim A takımına çıkmak olacak. "
Kaya, kart cezalısı Onur'un Kayseri Erciyesspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini sözlerine
ekledi.
EKLEYEN.FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25kameramanoner@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9764
Erişim Tarihi:16.05.2011

Böyle kaza olmaz.1 ölü
Kayseri'de arkadaşlarıyla maç yapan bir öğrenci, başına kale direğinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
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Kocasinan Đlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Ray Caddesi'nde yaşayan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi
Abdullah Yaman, arkadaşlarıyla birlikte Demirspor Kulübü'ne ait antrenman sahasında futbol
oynamaya başladı.
Mahalle takımında kaleci olarak görev yapan Abdullah Yaman, 10 santimetre çapındaki demir borudan
yapılan seyyar kale direğinin maç sırasında üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Başından yaralanan Abdullah Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaman'ın cenazesi otopsi için
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri amatör kümede mücadele eden Demirspor'un yöneticileri, antrenman sahasının çevresinin tel
çitle çevrili olduğunu ancak mahalledeki çocukların bu çitleri aşıp zaman zaman içeri girdiklerini,
olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
Abdullah Yaman'ın eğitim gördüğü Gaziosman Đlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Altıntaş ve
öğrenciler, Yaman ailesini ziyaret edip taziyelerini bildirdi.
Okul Müdürü Mustafa Altıntaş, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Mahalle sakinleri ise
çocukların sürekli futbol oynadığı sahada seyyar kale direklerinin devrilmesi sonucu bu yıl içerisinde 3
kişinin yaralandığını ancak önlem alınmadığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Abdullah Yaman'ın Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde toprağa verileceği
bildirildi.
EKLEYEN.FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25kameramanoner@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9765
Erişim Tarihi:16.05.2011

Saraycık'ta çalınan inekler bulundu
Kayseri'nin Đncesu ilçesine bağlı Saraycık mahallesinde 20 inek çalınmasının ardından bulundu.
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önceki gün bir besicinin ahırından çalınan 20 ithal damızlık inek bir gün sonra jandarmanın başarılı
operasyonu ile bulundu.
Saraycık mahallesinde oturan Mustafa Sait Altun'un akşam evinde otururken dışarıdan ses gelmesi
üzerine bahçeye çıktı. Kimseyi göremeyen Altun, ahıra baktığında 20 ithal damızlık ineğinin çalınmış
olduğunu anladı. Altun'un olayı jandarmaya bildirmesinin ardından başlayan takip sonucunda evin
600-700 metre yakınlarında hafriyat dökülü Ulukaya mevkiinde 27 R 4093 plakalı kamyona rastlandı.
Hayvanları bu kamyona yükleyen hırsızların 27 DY 036 plakalı başka bir araçla kaçtıkları tespit edildi.
Jandarmanın yaptığı araştırmada 27 DY 036 plakalı otomobilin Reşit Karaoğlu ismine kayıtlı olduğu ve
en son Pınarbaşı Đlçesi yakınlarında görüldüğü bildirildi.
Hayvanları teslim alan Mustafa Sait Altun, jandarma ekibine teşekkür etti.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9766
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kılıçdaroğlu Meydanını es geçti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilçeleri dolaştı ama Cumhuriyet meydanında miting yoktu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin ilçelerinde yaptığı Seçim gezilerinde halktan oy
istedi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede 9 milyon emekli var.
Seçimde tamamının firesiz Oyunu istiyorum. Emeklinin işçinin memurun, köylünün çiftçinin, hepsinin
sorununu çözeceğim. Size sözüm var" dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakanın şifresini çözdüğünü, kimyasını
bozduğunu da söyledi.
Đlçe gezilerine saat 09. 00'da Tomarza'dan başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe meydanında
toplanan yaklaşık 3 bin kişiye yaptığı konuşmada, "Beni bir kişi bile dinlemeye gelse ayağına giderim
demiştim. Programda olmadığı halde, 'Kayseri'ye gel, ilçelerine gel' dedikleri için burdayım" diye
başladı. CHP olarak dürüst, temiz ve halka hesap veren siyaset peşinde olduklarını belirten

Kılıçdaroğlu, "Ama bunu tek başımıza yapmayız, siz 'Yeter' derseniz ülke kurtulur. Tek başına benim
mücadelem yetmez, gücü siz vereceksiniz. Đşçi, esnaf, çiftçi hayatından memnun mu? Bir şişe su,
sütten daha pahalı. Biz halka dönük siyaset yapacağız. 2. 5 aylık Kübra açlıktan ölüyorsa, bu
Ankara'dan ahkam kesenlerin ayıbı, Kübra'nın annesinin değil. Esnaf haciz kıskacındaysa, bu
Ankara'dan ahkam kesinlerin ayıbı. Ülkede 12 milyon 715 bin insanımız açlık sınırının altında. Aile
sigortasını getireceğiz. Kimse yoksul olmayacak. Her evde tencere kaynayacak. Her evde huzur
olacak. Ben bunları söyleyince 'Đnsanlar tembelliğe alışır' diyorlar. Sen iş verdin de millet çalışmadı
mı? Herşeyi sattılar herşeyi. 2002'de borç neydi, şimdi ne? Her ay 600 TL'yi yoksul ailelerden kadının
hesabına yatıracağız. Kadın bu parayla alışveriş yapacak, kimse yoksul olduğunu anlamayacak.
Bundan en büyük yararı da esnaf sağlayacak" dedi.
3 BAKANLAR KURULU ÇIKARACAK KADROMUZ VAR
CHP olarak yeni bir dönem başlattık ifade eden Kılıçdaroğlu, sadece eleştiren değil, çözüm üreten
CHP bulunduğunu söyledi. Bu nedenle daha güçlü olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir değil, 3
bakanlar kurulu çıkartacak kadromuz var. Size güveniyoruz, sizin için çalışıyoruz. 12 Haziran'da
sandığa gittiğinizde sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken şunu düşünün; 80 yıllık Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde Türkiye'ye hiç ithal kurbanlık geldi mi? Bunu kim yaptı? Bu ülkenin, yaylası,
merası, tarlası yok mu? Çalışkan insanı yok mu? Peki hepsi varsa niye yurt dışından koyun gelir.
Sandığa giderken bunları düşünün. Eğer çok iyi düzen var, biz sürünmeye devama ederiz, diyorsanız.
Hay hay yolunuz; AKP. Ama harcanan her kuruşun hesabının verilmesini istiyoruz. Çocuklarımız
yatağa aç girmesin istiyoruz. Diyorsanız yolunuz belli, adres belli; CHP" diye konuştu.
KUL HAKKINI KĐM YEDĐ ONU SORACAĞIM
Başbakan Erdoğan'ı gittiği her yerde, ekran karşısında tartışmaya davet eden Kılıçdaroğlu, şunları
söyledi:
"Bütün içtenliğimle söylüyorum. Bir kişi 'Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim' derse, herşeyi satar.
Devletin arşivleri, valileri, müsteşarları, istihbaratı, Başbakanın emrinde. Sen istediğin kadronla
istediğin kanalda. Ben tek başıma çıkacağım. Sen istersen Bakanlar Kurulunla gel. Yürek varsa,
cesaret varsa. Ama onun aklına gemicikler gelir. Vallahi söz veriyorum gemicikleri sormayacağım. Kul
hakkını kim yedi onu soracağım. Benim çocuklarımın nerede ne iş yaptığı belli. Herkes biliyor. Laf
aramızda benim 7 göbeğimi araştırdı, bulamadı. Onun için karşıma çıkamaz. ABD, Almanya, Đngiltere
ve Japonya'da Seçim öncesi liderler televizyona çıkar. Peki Türkiye'de niye çıkmıyor, korktuğu için. "
ABD'DEN ĐCAZET ALDILAR
Bir partilinin "Onlar Barzani'den icazet alır" diye bağırması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
"Daha önce de ABD'den icazet aldılar. Bu kardeşiniz tek bir yerden talimat alır o da Türk milleti. Diz
çöküp yalvarmak yok. Rahmetli babam 'Sen doğru dur, eğri belasını bulur' derdi bulacak da" karşılığını
verdi.
Tomarza'dan sonra Develi'de yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin taşıdığı
'Bizim hiç şifremiz olmadı anne. Şifreli hayat oh ne rahat' dövizini okuyunca alkış aldı. Bu ülkede
binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Đktidar olduğumuzda bir çocuk bile yatağa
aç girmeyecek. Bunları yapmak için parayı nerden bulacaksın diyorlar. Ben hesap uzmanıyım" diye
konuştu.
BAŞBAKAN NĐYE O KADAR BAĞIRIYOR
Kılıçdaroğlu vatandaşların 'Başbakanın şifresini çöz" diye bağırması üzerine şöyle devam etti:
"Onun şifresini çözdüm, kimyasını bozdum. Niye o kadar bağırarak konuşuyor? Ben bağırıyor
muyum? Devlete yardım yapan 14 kuruluş olduğunu ve aile sigortası için 7 katrilyonluk açık kalıyor. Bu
da toplam kamu harcamalarının yüzde 2'si. Onlar bilmez ama Kemal kardeşiniz bilir. Yapılan her yüz
liralık harcamadan 2 lirasını yoksula ayıramıyorsanız o zaman niye bu ülkede Başbakanlık
yapıyorsunuz. Hanımlar bulaşık yıkarken vergi öder, otobüse binerler vergi öderler, süt alırlar, ekmek
alırlar vergi öderler, kefen bezi alırlar vergi öderler. Burdan erkeklere önerim var. Akşam evlerine
giderken hanımlarına pırlanta alsınlar. Çünkü pırlantada vergi yok. Pırlantada vergi yok, kefende vergi
var. Böyle adalet olur mu?"
EMEKLĐLERĐN TAMANININ OyunU ĐSTĐYORUM
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Develilelere 'Đnşallah Başbakan olarak gelip burada 'Develi cıvıklısı'
yiyeceğim" diye söz verdi. Köylünün 9 bin liralık elektrik borcuna bin 600 lira faiz geldiğini öne süren
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hükümetin ithal tarım ürürlerine ödediği 20 milyon liradır. Bunun 5 milyonunu kendi köylüsüne,
çiftçisine versin. Değil Türkiye'yi, Orta Doğuyu besler. Bu ülkede emeklilerin durumu çok iyi, Onun için
Kanarya Adalarında tatil yapıyorlar. Doğru mu? Emeklilin durumu iyi mi kötü mü? Bu ülkede 9 milyon
emekli var. Seçimde tamamının firesiz Oyunu istiyorum. Tek fire istemiyorum. Çünkü emeklinin
sorunlarını en çok ben dile getirdim. Emeklinin sorunlarına en çok çözüm önerisini ben getirdim.
Emeklinin haklarını ençok savunan benim. Emeklinin işçinin memurun, köylünün çiftçinin, hepsinin
sorununu çözeceğim. Size sözüm var. AKP Genel Merkezine bağlanan hortumları da keseceğim.
Bizim düzenimiz de Köroğlu düzeni olacak. Yoksulluğu bitireceğim işsizliği tarihe gömeceğim. CHP
varsa herkes için var"
CHP'nin bugüne kadar Kayseri'den az oy aldığını, hak ettiği oyu almadığını bildiğini, ancak bunda
kendilerinin hatalı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Çünkü yeterince gelmedik, sizinle tokalaşmadık,
konuşmadık, çayınızı içmedik, Ama bundan sonra daha fazla geleceğiz. Size söz veriyoruz. Onun için
yeni CHP diyoruz, Oyunuza talip oluyoruz" diyerek Kayseri milletvekili adaylarına oy istedi.
Kılıçdaroğlu ardından Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde halka hitap etti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri programını tamamlayarak Kırşehir'e geçerken, il sınırında
otobüsten inerek partililerle vedalaştı, kendisine eşlik eden polise teşekkür etti. Kılıçdaroğlu,
gazetecilerin 'Cumhurbaşkanı danışmanı Yusuf Müftüoğlu sizin için, 'Ak partililer Kılıçdaroğlu'nun
hoşafına müshil ilacı koydu, cırcır oldu. Onun için oy kullanmaya gidemedi' sözlerini hatırlatması
üzerine, "Kendisine yakışanı söylemiş" demekle yetindi. Programda sarkma olunca Đncesu ilçe gezisini
iptal eden Kılıçdaroğlu Kırşehir'e geçti.
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ
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Kuralları Hadise bozdu
Her yıl iyi bir sonuç elde etme umudu ve coşkusuyla takip edilen Eurovision Şarkı Yarışmasının heyecanı, bu yıl
erken söndü.
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Eurovision’da kuralları Hadise bozdu…
Her yıl iyi bir sonuç elde etme umudu ve coşkusuyla takip edilen Eurovision Şarkı
Yarışması’nın heyecanı, bu yıl erken söndü. Sertap Erener’in birinciliğiyle ülkemiz için yeni bir
döneme giren Eurovision sürecinde, son 10 yılın en kötü sonucunu elde eden Türkiye, hayal
kırıklığı yaşadı. Gelişmeleri yakından takip eden Medya Takip Merkezi (MTM), 2005’ten
günümüze kadar olan tüm yarışmaları mercek altına aldı. Araştırma, ilginç tespitleri ortaya
koydu. Đşte, detayları…
Bu yıl Almanya'nın Düsseldorf kentinde 56’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, yarı final
heyecanıyla start verdi. Türkiye’yi Yüksek Sadakat grubunun temsil ettiği yarışmada, henüz yarı final
aşamasında elenmemiz ise hüsran yarattı. Bu gelişmeyle gözler, Eurovision’da ülkemizi geçmişte
temsil eden sanatçılara çevrildi. “Ülkemizi hangi sanatçılar temsil etmeli, yarışma şarkısı hangi dilde
söylenmeli, grubun popülaritesi Eurovision sonucuna etki eder mi?” gibi sorular yanıtlarını ararken,
MTM Medya Takip Merkezi, 2005 yılından bugüne, Eurovision’un medya yansımalarını masaya
yatırdı.
Ulusal gazete ve eklerinde yayınlanan her haberi tek tek inceleyen MTM analistleri, detaylı bir rapor
hazırladı. Medyanın kaynak alındığı rapor, Eurovision gerçeğiyle ilgili önemli ipuçları verdi. Rapora

göre, basının yarışmaya ilgisi, sanatçının kişisel başarısı kadar popülaritesiyle de doğru orantılı olarak
gerçekleşti. Bu kural, 2009 yılında sadece Hadise tarafından bozuldu.
Araştırma sonucuna göre; 2005’ten bu yana, ulusal gazete ve eklerinde Eurovision ile ilgili toplam 10
bin 761 haber/yazı kamuoyunun ilgisine sunuldu. Yıllara göre dağılımlar incelendiğinde, en fazla
yansıma 2.957 haberle, Hadise’nin katıldığı 2009 yılında oldu.
Araştırmanın dikkat çeken detaylarından bir diğeri ise, yarışmanın popülaritesinin hep sanatçılardan
daha yüksek olmasıydı. Bu kuralı da yine 2009 yılında ülkemizi temsil eden Hadise bozdu.
Yarışmadan dördüncülük ile dönen Hadise, popülaritede Eurovision’u solladı.
Đşte, günümüzden geriye doğru baktığımızda, Eurovision ve temsilcilerinin medya karnesi!
2011 yılı: Yüksek Sadakat’le yüksekten düştük…
Bu yıl Eurovision’un yarı finalinde elenerek hayal kırıklığı yaratan Yüksek Sadakat grubu, sene
başından bugüne basında 506 haber/yazı ile yansıma buldu. Aynı süre içerisinde yarışmanın kendisi
ise 715 haberde yer aldı.
2010 yılı: Manga başarıya imza attı ama ya popülarite?
2004 yılında çıkardığı albümle dikkatleri üzerine çeken Manga grubu, 2010 yılında Eurovision
temsilciliğini almasıyla basının yakın markajına girdi. Türkiye’ye ikincilik getiren grup, yıl boyunca
1.294 haberle yansıma buldu. Grup her ne kadar, 2009 yılına oranla daha başarılı bir sonuç getirmiş
olsa da, 2009 yılında Hadise’nin yakaladığı ilginin yarısına bile ulaşamadı. Basının, yarışmaya
gösterdiği ilgide ise 2009 yılına oranla yüzde 38 düşüş yaşandı.
2009 yılı: Medyada “Hadise” yaşandı…
MTM’nin araştırma sonuçlarına göre; 2009 yılı hem Eurovision’un hem de “Düm Tek Tek” bestesiyle
dördüncü olan Hadise’nin yılı oldu. Türkiye’de pek tanınan bir isim olmayan Hadise, ülkemizi temsil
etmeye hak kazandıktan sonra basının yakın takibine girdi. Sanatçı hakkında yapılan haber sayısı
2009 yılında 700 kat artış göstererek, 2.957’ye çıktı. Sanatçıya olan yoğun ilgiden Eurovision da
nasibini aldı. Yarışma basında 2.991 haber ile yansıma buldu. Medyanın 2005’ten bu yana, en fazla
2009 yılında gerçekleşen yarışmaya yer vermesi, Eurovison’a olan ilginin sanatçının popülerliği ile
doğru orantılı olduğunun da göstergeleri arasında kayda geçti.
2008 yılı: Mor ve Ötesi’nden yedincilik…
Ülkemizin 2008 yılı temsilcisi olan Mor ve Ötesi, yeniden Türkçe bir beste ile yarıştı ve yedincilik ile
geri döndü. Basının gruba ilgisi, önceki yıllara oranla üç kat artış gösterdi. Mor ve Ötesi, 2008 yılında
1.089 haber ile gazete ve dergilerde yer buldu. Önceki yıla oranla durağan bir grafik çizen yarışma ise
toplam 1.554 habere konu oldu.
2007 yılı: Kenan Doğulu’dan melez beste…
Türkçe ve Đngilizce sözlerden oluşan “Shake it up, şekerim” adlı şarkı 2007 yılında Kenan Doğulu’nun
başarılarına bir yenisini ekledi. Yarışmada dördüncülük kazanarak basında 1.867 haberle yansıma
bulan sanatçı, Eurovision’un adından da sıkça söz ettirdi. Başarılı sanatçı yarışma sonrasında
popülaritesini korumaya devam ederken, 2008’den günümüze kadar sanatçıyla ilgili toplam 4.278
haber yapıldı.
2006 yılı: Sibel Tüzün’le “Superstar” macerası…
2005’te yaşanan hayal kırıklığının ardından TRT bu kez Sibel Tüzün’ü seçti. Yarışmaya katıldığı 2006
yılında popülaritesi hızla yükselen Sibel Tüzün, yıl içerisinde 888 habere konu olarak, önceki yıla
oranla reytingini sekiz kat artırdı. “Superstar” isimli Đngilizce şarkıyla ülkemizi 11. sıraya taşıyan Tüzün,
yarışmanın popülaritesini de yaklaşık iki buçuk katına çıkardı. 2006 yılında Eurovision basında 1.267
haber ile yer buldu.
2005 yılı: Eurovision’un en sönük geçtiği yıl…
Athena ve Sertab Erener’de “sipariş beste” yöntemini kullanan TRT, 2005 yılında yeni bir model
denedi; “oylama yöntemi”. Oylama sonucu ülkemizi Gülseren ve Şaman grubu “Rimi Rimi Ley” adlı
parçayla temsil etti. Gülseren’in, Türkiye’nin popüler sanatçılarından biri olmaması, Eurovision’a ilginin
de düşük olmasına neden oldu. Sanatçı, yarışmaya katıldığı yıl ulusal gazete ve eklerinde 166 haber
ile yansıma buldu. 2005 yılında sadece sanatçıya değil, Eurovision’a da ilgi düşüktü. Yarışma, yıl
toplamında 501 haber/yazıya konu olabildi. Yarışmada 13. olan Gülseren, Türk basını tarafından

çabuk unutuldu. Yarışmanın hemen ardından bugüne, sanatçı ile ilgili yayınlanan haber sayısı ise
sadece 32 oldu.
HABER/Ahmet KARASU
Media Takip Merkezi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9768
Erişim Tarihi:16.05.2011

ĐNSANLIĞA NELER OLUYOR ?
Şu an, Almanya´nıin Düsseldorf şehrinde Euro Songs Contes 2011 (Eurovision Şarkı Yarışması) sürerken Ülkede
cereyan eden Skandallar!, yarışmayı ve seyircileri bile etkiledi!
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Sakın Türkiyede ki duyduğunuz ve okuduğunuz haberlere inanmayın, şöyle ki, Eurovision Songs
Contes 2011 şu an Düsseldorf´ta istenilen rağbeti görmüyor,halk artık yalanın sanata bile yansıdığını
düşünerek, sanatcılara ve onlara kesinlikle değer vermiyorlar!!...
Hava´nin da güzel oluşu, insanları daha çok kendilerine, arkadaslarına ve Ailelerine vakit ayırmalarına
neden oluyor. Halkın çoğu televizyonların kapatıp aksamın geç saatlerine kadar Ren nehri
kenarlarında, Göllerde ve Eiskaffelerde (Dondurmacılarda) keyiflerince gezip eğleniyorlar!!!
Artik burada insanlar o kadar cok bıkmış ki ve iğrenmis ki, yalandan, dizi ve Show programlarının
iğrençliklerinden!!! Herkesin sadece kendi cebine çalıstığından, Paranın ve Egonun hükmettiği sanatın
ve gerçeklerin hiçe sayıldıgı anlasıldığı için, tüm bu programlara Televizyonlarını kapatarak, daha
güzel şeyler yaparak cevap veriyorlar ve onlara karsı protesto ediyorlar!!! Daha dogrusu sistematik
olarak,insanların nelere bakacağını belirleyen programlara onlar boyun eğmiyorlar.Insanların
neyiizleyeceğini ve ne yapacaklarını insanlar kendileri belirliyorlar!!! Yani hiç bir insanın diğerinden
üstünlügü yoktur...Tek üstün olan Yaradan´dir!!!
Artık o dizilerde ki ve Show programlarında ki insanların kendilerinden daha akıllı, farklı veya güzel
olmadıiklarını nihayet anladıkları icin, onlarin hic bir üstünlük ifade etmedikleri ve bilakis bu gibi
seylerin beyinleri uyusturdugu ve hatta insani psikolojik rahatsizliklara sürükledigi icin...TV´lar artik rafa
kaldiriliyor...Bunu nerden biliyorsunuz diyeceksiniz? Evet bunun haberini aliyorum, bende
Düsseldorf´ta yaşadığım için ortamı ve insanları izliyor, onlara soruyorum! Bir de en önemlisi,
Almanya´da 20 yıldır,ülkenin en büyük tamir ve servis şirketi sahibi olan arkadasımdan bunları hep
duyuyorum.Đnsanların artık son yıllarda hele de şu an televizyon seyretmedikleri onlarin
istatistiklerinden de okunuyor !
Media bunun farkında olduğu için, yine de tüm haberlerde san ki insanlar Eurovision Songs Contesle
ilgiliymiş gibi haberler getiriyor. Hatta belli kişileri konusturarak olayı tatlı hale getirmeye calışsada olay
öyle değil!!! Artik yalanlar insanları bıktırdı.„Strike Back“ yani bir geri suikast var...
Politikada bile söylenen yalanlar o kadar ayuka cıktı ki! Peygamber efendimizin (s.a.v) in dediği gibi, „
ahir zamanda artik yalani dogrudan ayırt edemeyeceksiniz“....Hadisi aklıma geliyor, cenabı Allah‘tan
sabır ve selamet diliyorum...
Gectiğimiz haftalarda sizlere biraz olsun Almanyadaki Partiler hakkında ve Bakanların Plagiat (beyin
ve düşünce hırsızlığı) olayları hakkında bilgi vermiştim.Şimdi yine ne hikmetse, Almanya‘da bir furya
başladı ve Plagiat yapan Bakanlar tek tek avlıyorlar!
Geçen haftanın basından beri FDP Partisinin (Liberaller) Avrupa Milletvekili Bayan Silvana KochMehrin´in de Doktora calışmasında Plagiat yaptığı saptandiği için kendisi 2 gün önce vazifesinden
istifa etti!!! Şu an bende biraz olsun kendimden utanç duydum. Çünkü bundan 2 yıl önce Babasına ve
kendisine Düsseldorf Parlementosun‘da bazıo Dış Politika konusunda danışmanlık yapmıstım...

Bu Skandal burada gündemi zorlaştırıken, Danimarka beklenmeyen bir yeni bir bildirimle Avrupayı
kızdırıyor! Danimarka Parlementosunun aldığı yeni bir kararla, Danimarka artık sınırlarınıAvrupaya
kapatıyor! Sınırlarda daha sıkı kontrol istiyor. Yani kısaca; Avrupa vatandasları olanlar Pasaport
kontrolü ile sınırdan geçecekler ve Avrupa vatandaşı olmayanları geriye cevirebilecekler, vize
durumuna göre!!!
Danimarka‘nın böyle bir önlem alması, Avrupa‘da yeni bir idelojiyi tetikleyebilir. Bekleyelim görelim
önümüzde ki günler bize neler getirecek?
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9769
Erişim Tarihi:16.05.2011

Altın çilek öldürüyor mu ?
ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar: Altın çilek diye piyasaya sürülen zararılı kimyasallar
ölüme neden oluyor
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, 'altın çilek' diye
piyasaya sürülen kapsüllerin içerisindeki zararlı kimyasal maddelerin ölüme neden olduğunu, bu tür
ilaçların mutlaka bir eczacıya danışılarak alınması gerektiğini belirtirken, "Burada dozu iyi
ayarlamadığınız takdirde sizin güvenli diye içtiğiniz papatya çayı bile zehirleyebilir" dedi.
Bartın'da bir kadının ölümüne yol açan 'altın çilek' hapı, kadınların umuduyken korkulu rüyası olmaya
başladı. Birçok kadın son dönemde hızlı kilovermek için 'altın çilek hapı' kullanırken, hapın kimyasal
maddelerinden dolayı ölümlere yol açabileceğini söyleyen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar ise, ölüme neden olanın hap değil, kapsüllerin içerisindeki
zararlı kimyasal maddeler olduğunu söyledi. Bu hapların mutlaka eczacı danışmanlığında alınması
gerektiğini
belirten Dekan Koşar, "Şu anda bu ürünlerin pek çoğu Sağlık Bakanlığı denetimi dışında piyasaya
sürüldüğü için, bir de kalitesiz, hijyen koşulları olmadan içerisinde çeşitli zararlı kimyasal maddeler
ilave edilerek sunulduğu için problem oradan çıkıyor. Yani burada ölüme yol açan 'altın çilek' değil,
'altın çilek' diye piyasaya sürülen kapsüllerin içerisindeki sağlığa zararlı kimyasal maddeler. Bunlardan
bir tanesi de 'sibutramin'. Bu sabah bir haber vardı, bir kadın ikinci gününde vefat etmiş. Bu tür
ürünler gerçekten çok riskli. Bir kere kimyasal bileşimi tamamen doğal diye söylendiği zaman
tamamen doğal olması gerekiyor. Ama maalesef merdiven altı üretim ve denetimsiz ürünlerin pek
çoğunda halka etkiyi yüzde 100 aldığını hissettirmek amacıyla bunların içerisinde kimyasallar ilave
edebiliyorlar. O yüzden halkımız bunları kullanırken diyoruz ki hiçbir bitki eğitimi almamış, cahil
insanların söylediklerini dikkate almadan, gerçek eğitimi bire bir alan eczacıdan danışmanlık hizmeti
alın" diye konuştu.
Önemli olanın dozu ayarlamak olduğunu belirten Koşar, kişinin zayıflayabilmesi için karışımların
değil, doktor kontrolündeki diyet sisteminin doğru olduğunu söyleyerek, "Tabii bitkiler de kesinlikle
masum değil, onu da bilmemiz gerekiyor. Zehir ilaçtır, ilaç da zehirdir. Aradaki tek fark dozdur. Burada
dozu iyi ayarlamadığınız takdirde sizin güvenli diye içtiğiniz papatya çayı bile zehirleyebilir. Kesinlikle
ister ilaç olsun ister bitki olsun, kişinin zayıflayabilmesi için öncelikle herkesin kendi
bünyesine uygun diyet sistemini uygulaması lazım doktor kontrolünde. Buna destek olarak ürün
alabilir. Yani, 'Ben 3-5 bitkiyi karıştıracağım, 1 haftada 10 kilo vereceğim'; böyle bir şey dünyada
mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Ahmet Özçavuşoğlu da, 'altın çilek' hapından ölen kadınlara satış

yapanları araştırmak istediklerini söyleyerek, "Đnsanların taleplerini olumlu karşılayanları takibe alıp
yakalatmak istedik. Fakat kurnazlar, maalesef yakalayamadık" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9770
Erişim Tarihi:16.05.2011

Bir ceketimizi koysak kazanır vakası daha
Elitaş: 9. sıra milletvekili adayımızın şansı, diğer partilerin birinci sıradaki adaylarınkinden çok fazla
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefetin sürekli AK Parti iktidarının yaptıklarını
karalamaya çalışmasına millet tarafından rağbet gösterilmediğini belirterek, "Bu yüzden bizim Kayseri
9. sıra milletvekili adayımızın şansı, diğer partilerin birinci sıradaki adaylarınkinden çok fazla" dedi.
12 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim çalışmaları kapmasında partisinin Melikgazi ilçesi Tavlusun
mahallesinde düzenlenen akşam toplantısına katılan Mustafa Elitaş, muhalefetin sürekli çamur
atmasının kendilerinin içinde oldukları ruh halinin yansıması olduğunu söyledi. AK Parti olarak şimdiye
kadar gerçekleştirdikleri hizmetlerin millet tarafından takdir edildiğini ifade eden Elitaş, "Diğer siyasi
partilerin birinci sırasındaki adayının şansı neyse Mehmet bey'n şansı da o kadar. Hatta diğer siyasi
partilerin şansı, bizim 9. sıramızdaki adayımızdan daha az. 1980'li yıllarda Kayseri'de milletvekilliği
yapmış bir arkadaş, bu dönemde bize gelip 'Beni 10. sıraya yazın' dedi. Kayseri'nin 9 milletvekili
çıkaracağını bilmesine rağmen, AK Parti'nin son sırasındaki adayının şansının diğer partilerin birinci
sırasının şansından büyük olduğunu gördüğünü söyledi. Đnşallah milletin gönlünden geçenin, sandığa
da yansıması bu şekilde olacak. Niye 9 milletvekilini çıkarırız diye söylüyoruz. Çünkü alnımızın akıyla
geçirdiğimiz 8,5 yıllık AK Parti iktidarında yaptığımız hizmetler bizim aynamız" şeklinde konuştu.
AK Parti olarak iktidara gelir gelmez hortumları kestiklerini kaydeden Elitaş, "Cumhuriyet tarihi
boyunca 6 bin 100 kilometre duble yolu 13 bin 700 kilomtereye çıkardık. TOKĐ'nin bizim dönemimizde
dar ve sabit gelirli insanlara yaptığı toplu konut sayısı 480 bin oldu. Devletin bütün birimlerini canla
başla çalıştırırsanız, onlar bu millete hizmet etmek zorunda olduklarını hissedip, gece gündüz
demeden kılı kırk yararak, tüyü bitmedik yetimin hakkını gözetirler" diye konuştu.
Muhalefetin AK Parti hükümeti döneminde yapılan hizmetleri akıllarından geçiremediklerini anlatan
Elitaş, "Bu nedenle yaptıklarımıza çamur atıp, karalama kampanyası yürütüyorlar" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Adıgüzel ise, ayak basmadık yer bırakmayarak çalıştıklarını
belirterek, "13 Haziran sabahı inşallah bayram yaşayacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9771
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kaşıkla verip kepçeyle almıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri'de konuştu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hükümet olarak her alanda bol keseden atıp sonra
kepçeyle geri almadıklarını belirterek, hesabı kitabı iyi yaparak hareket ettiklerini söyledi.
Bakan Yıldız, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde partisinin Kocasinan ilçesi Argıncık
bölgesinde düzenlenen akşam toplantısına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. 2002 yılında göreve
geldiklerinde Türkiye'nin adı konulmamış bir iflası yaşadığını belirten Yıldız, çok iyi işler yaparak
bugünkü ekonomik ve siyasal güce geldiklerini söyledi. Yıldız, "Yapılacak çok fazla iş var. Aklımız da
bu işlerin nasıl yapılacağına eriyor. Tek derdimiz zaman. Şu ana kadar yaptığımız bütün işler doğru,
faydalı işlerdir. Mesela asgari ücret 2002 yılında 184 TL idi şimdi 630 TL oldu. Yeterli mi, değil. Ama
ülkenin imkanlarına göre yapmamız gerekiyor, bol keseden atarak değil. Bol keseden atarsan daha
sonra kepçeyle geri alırlar. Bu da doğru değil. Hesabını kitabını, işini gücünü iyi bileceksin. Kaşıkla
verdiğini kepçeyle almayacaksın" dedi.
Eskiden birkaç kilometrelik duble yol açılışları için yüzlerce metrelik araç konvoyu oluşturulduğunu
hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Koalisyon hükümeti zamanında bu ülkenin
başbakanı 16 kilometrelik duble yol için, ben bizzat bulundum, 150 araçla gelip açılış yaptı. Şu anda
hala her şey bizim istediğimiz gibi değil. Çünkü iktidarı devraldığımızda çok fazla enkaz vardı ve biz
bunların edebiyatını yapmadık. Çok fazla yıkık dökük konu vardı. Göreve geldiğimizde adını
koymamıştık
ama ülke iflas etmişti. Aynen şimdi Yunanistan gibiydik. Hatırlayalım 10-12 yıl önce Köy Hizmetleri,
Devlet Su Đşleri ve Karayolları'nın turuncu ve yeşil renkteki 40-45 iş makineleri sıralanır, 'Ne güzel
sıralanmış' diye fotoğraf çektirilirdi. Bir kişi de çıkıp, 'Bunlar neden burada boş duruyor, şantiyede
çalışmıyor?' diye sormazdı. Çünkü yattıkları yerden para kazanıyorlardı. O paralar hepimizin cebinden
çıkıyordu. Buralardaki işçiler maaşını tıkır tıkır alır ama iş yapmazlardı. Ama şimdi biz, 'Buralarda
yatan iş makinesi kalmayacak' dedik. Sadece Kayseri'de 442 kilometre duble yol yaptırdık" diye
konuştu.
Bakan Yıldız'ın konuşması, salondakiler tarafından, "Đstikrar sürsün, Türkiye büyüsün" sloganlarıyla
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9772
Erişim Tarihi:16.05.2011

Yaşam bilgisi konferansı
Aktif Gençlik Kulübü, Bilişim Kulübü, Optimum Kulübü, Köprü Kulübü ve Mühendislik Kulübü bir konferans
düzenliyor.
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Erciyes Üniversitesi Aktif Gençlik Kulübü, Bilişim Kulübü, Optimum Kulübü, Köprü Kulübü ve
Mühendislik Kulübü işbirliğiyle;Prof.Dr.Orhan KURAL’ın, yaşanılabilir bir çevre için alınması gereken
önlemleri, vatandaşlık görevleri ve sorumluluk,popüler ve kopya kültür,israf ve dünyada var olan
açlık,dünya barışı,küresel ısınma,Türkçemiz,bağımlılıklar,sigara ve sağlığımız gibi konuları ele alacağı
Erciyes Üniversitesinde bir konferans düzenlenilcektir.
KURAL, genellikle eğlenceli ve çarpıcı üslubuyla bir ‘’stand up’’ gösterisi gibi kara mizah tarzında
dinleyicilere aktardığı konferansa büyük ilgi bekleniyor. Kısaca bu konferansa bir yaşam bilgisi
konferansı da diyebiliriz.
Program
Erciyes Üniversitesi
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 12:00
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9774
Erişim Tarihi:16.05.2011

Erciyesspor ligi bereberlikle noktaladı
Ligde kalmayı haftalar önce garantileyen Giresunspor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere
kaldı.
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Ligde kalmayı haftalar önce garantileyen Giresunspor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor ile 1-1
berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Bahri Kaya,
camianın bu sezon çok önemli bir sınav verdiğini ifade ederek, "Bu sene camiamız çok önemli bir
sınav verdi. Đlk geldiğim gün, Giresunspor'un durumunu düşünerek ifade ediyorum ki camiamız çok
önemli bir sınav verdi. Đnanılmaz bir başarıya imza attı. Đlk geldiğim gün yaşadıklarımı, gördüklerimi
bilerek söylüyorum. O günle, bu gün arasında büyük bir fark var. Bu yılki Bank Asya ve gelecek yılki
büyükhedeflerimiz hayırlı olsun" dedi. Kaya, "Özellikle ligin ikinci yarısı çok başarılıydık. Seri
galibiyetler yakalayabilen bir takımdık. Bugünde sahada gençleriyle, sakatlıklarıyla, eksikleriyle ne
yaptığını bilen bir takım vardı. Galibiyet hakkımızdı. Sahada sadece bir gol bulabildik bu da beraberliği
getirdi. Her şeye rağmen bu sezon Giresun için bir kayıp değil, aksine bir kazanımdır" dedi.
Giresunsporlu futbolcu Fatih Şen ise şans verilirse gelecek sezon takımda kalmak istediğini ve
Giresun'da mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon iyi oyunculara sahip olmalarına rağmen hedeflerine
ulaşamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe
ise "Bugün iki atkımda iyi mücadele etti. Her iki takımda kazanma adına oynadı.Sezonu heyecan dolu
bir karşılaşmayla bitirdiler. Ancak Play-off'a kalma adına küçük bir şansımız vardı onu da bulamadık.
Bu sezon hedefimize ulaşamadığımız için üzgünüz. Bu üzüntüyü maddi ve manevi çok şey
kaybettiklerinin farkında olan oyuncu arkadaşlarımızda yaşıyor.Kayseri Erciyesspor Play-off'a kalmayı
en çok hak eden bir takımdı ancak hedeflerimiz ve umudumuzu gelecek yıla bıraktık" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9776
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayserispor'da başka bahara
Kendi evinde Gaziantespor'a yenilerek UEFA Kupasına katılma şansını yitiren Kayserispor ligi prestij maçı ile
tamamlayacak.
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor evindeki
son maçında Gaziantepspor'a 2-1 mağlup etti. Gaziantepspor, ligin bitimine bir hafta kala Avrupa
kupalarına katılmayı garantilemiş oldu.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
KAYSERĐSPOR: Gökhan xx,Önder xx Serdar Kesimal x,Hamza x, Ufuk Selim x (Cangele dk. 75 xx),
Troisi xx, Abdullah x (Santana dk. 67 x), Semih x, Ömer xx, Ziani x, Amrabat xx (Mehmet Eren dk. 53
xx)
YEDEKLER: Yusuf, Cangele, Ali, Moritz, Burak
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GAZĐANTEPSPOR: Eray xx, Popov xx, Emre xx, Ivan xx, Zurita x, Dany xx, Serdar Kurtuluş xx,
Murat xx, Vagner x (Orhan dk. 82 x), Olcan xx (Sosa dk. 82 x), Cenk xx (Yalçın dk. 90 ?)
YEDEKLER: Hakan, A Elyasa, Şenol, Muhammed
TEKNĐK DĐREKTÖR: Tolunay Kafkas
GOLLER: Önder (dk. 80) (Kayserispor), Olcan (dk. 64), Murat (dk. 85) (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Popov, Eray Cenk, (Gaziantepspor), Abdullah (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9777
Erişim Tarihi:16.05.2011

