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Vatandaş 3. kez AKP dedi!
12 Haziran seçimlerinde oyların %49.9'unu alan AKP 3.kez tek başına ikitdar oldu
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Kayseri'nin % 65'i AKP dedi
AKP Kayseri'de 9 milletvekilin 7'si aldı.Diğer 2 vekililik CHP ve MHP arasında paylaşıldı
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işte Kayseri'nin yeni vekilleri
Kayseri'de yapılan seçimde 9 milletvekilliğinden 7'sini AK Parti, 1'ini CHP, 1'ini de MHP adayları kazandı.
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Kayseri´de yapılan seçimde 9 milletvekilliğinden 7´sini AK Parti, 1´ini CHP, 1´ini de MHP adayları
kazandı. Seçimi kazanan adayların özgeçmişi şöyle:
Taner Yıldız (AK Parti): 3 Nisan 1962´de Yozgat Devecipınar´da doğdu. Elektrik Mühendisi; ĐTÜ
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. Kayseri Elektrik Üretim Şirketi´nin
Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ´nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
olarak görev yaptı. 22. ve 23. Dönem Kayseri Milletvekili. 60. Hükümet´te Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı görevine atandı. Đyi düzeyde Đngilizce bilen Yıldız, evli ve 4 çocuk babası.
Sadık Yakut (AK Parti): 3 Şubat 1956´da Kayseri Büyükkaramanlı Köyü´nde doğdu. Hukukçu;
Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ni bitirdi. Halfeti, Çamardı ve Savaştepe Cumhuriyet Savcılığı,
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Giresun Cumhuriyet
Savcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Ankara
Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği
görevine seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 21, 22. ve 23. Dönem Kayseri
Milletvekili. 22. Dönem´de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü. 23. Dönem´de
aynı göreve yeniden seçildi. Yakut, evli ve 3 çocuk babası.
Mustafa Elitaş (AK Parti): 5 Şubat 1957´de Kayseri´de doğdu. Ekonomist ve Sanayici; Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Đktisat ve Maliye Bölümü´nü bitirdi. Sanayici olarak iş hayatını
yürüttü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi oldu. Kayseri Sanayici ve
Đşadamları Derneği (KAYSĐAD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Mülkiyeliler Birliği Kayseri
Şubesi Kurucu Üyeliği görevini üstlendi. 22. ve 23. Dönem Kayseri Milletvekili. Đyi düzeyde Đngilizce
bilen Elitaş, evli ve 3 çocuk babası.
Yaşar Karayel (AK Parti): 1 Mart 1950´de Kayseri Alakuşak Köyü´nde doğdu. Yönetici; Marmara
Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi´ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği
(MTTB) ve Milli Gençlik Dergisi´nde yöneticilik yaptı. Fatih Vakıflar Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu ve
Vakıf Gureba Hastanesi´nde müdürlük görevlerinde bulundu. Fatih Belediye Meclis Üyesi ve
Başkanvekili oldu. Kültür Bakanlığı´nda Đstanbul Đl Kültür Müdürü ve Daire Başkanı; Đstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı görevlerinde bulundu. Başbakan Başmüşaviri ve Bayındırlık
ve Đskân Bakanlığı´nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Birlik Vakfı Kurucular Kurulu ve
Mütevelli Heyeti Üyeliği; Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Üyeliği; Kızılay Derneği Genel Merkez
Denetim Kurulu Başkanlığı; Kayseri Tomarzalılar Vakfı Kurucu Başkanlığı ve Türkiye Mühendisler
Birliği Onur Üyeliği görevlerinde bulundu. Orta düzeyde Almanca bilen Karayel, evli ve 3 çocuk babası.
Pelin Gündeş Bakır (AK Parti): 1972 yılında Đstanbul Kadıköy´de doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi´nde
eğitimini 1. lik ile tamamlayan Bakır, Đngiltere´de Đnşaat Mühendisliği Fakültesini derece ile
tamamlayarak diplomasını aldı. Londra´da Master´ını yapan Bakır, Đstanbul Teknik Üniversitesi´nde
doktora yaptı. 2010 yılında önce Doçent olan daha sonra Profesör ünvanını alan Pelin Gündeş Bakır,
Belçika´da doktora eğitimi aldı. 2009 yılında Genç bilim Đnsanları üstün başarı belgesine layık görülen
Pelin Gündeş Bakır, evli ve 2 çocuk annesi.

Ahmet Öksüzkaya (AK Parti): 25 Temmuz 1960´da Kayseri´de doğdu. Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir; Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi Đktisat Fakültesi´ni
bitirdi. Mali Müşavirlik yaptı. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi oldu. Meslek
odasında Genel Sekreterlik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde buludu. Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Delegesi olarak görev yaptı.
Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Öksüzkaya, evli ve 3 çocuk babası.
Đsmail Tamer (AK Parti): 1956 yılında Sivas´ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde doğdu. Đlköğretime
Şarkışla da başladı. Kayseri Lisesinden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi. Aynı
Üniversitede Genel Cerrahi ihtisasını yaptı. Mecburi hizmetini Artvin´ de Sağlık Müdürü olarak
tamamladı. 1990 yılında Kayseri Devlet Hastanesine genel cerrahi uzmanı olarak atandı. 1995 yılında
Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı yaptı. Bu arada Özel Güneş Hastanesini kurdu. 2003 yılında
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi. 2005 yılında sağlıkta dönüşüm programı
çerçevesinde Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde illerinin Koordinatör
Başhekimliği görevini yaptı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldükten sonra da
Başhekimlik görevine devam etti. 2009 yılında emekli oldu. Halen Kayseri Özel Acıbadem Hastanesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor, evli ve 2 çocuk babası.
Yusuf Halaçoğlu (MHP): 1949 yılında Adana´nın Kozan kazasında doğdu. 1967´de liseyi, 1971
yılında Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü´nden "Fırka-i
Đslâhiye ve Kozan" isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında aynı üniversitede Yeniçağ
Tarihi Kürsüsü´nde asistan, 1978 yılında "XVIII. yüzyılda Osmanlı Đmparatorluğu´nda Đskân Siyâseti"
konulu doktora tezi ile doktor oldu. 1982´de Yardımcı Doçent, Nisan 1983´te de "Osmanlı
Đmparatorluğu´nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi" isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe
yükseldi. 1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 41.
maddesi uyarınca Elâzığ Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü´nde görev yaptı.
1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü´ne geçti. 20
Mart 1989´da "XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar´da Bazı Osmanlı
Şehirleri" konulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi
seçildi. 1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı´na
tayin edildi ; 17 Aralık 1990´da da Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Bu sırada, Osmanlı Arşivi´nin
otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992´de istifa etti ve Marmara Üniversitesi´ndeki
görevine döndü. 26 Ağustos 1992 tarihinde Rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992´de Rektör vekili ve
Kasım 1992´de tekrar rektör yardımcılığında bulundu. Bu görevdeyken 21 Eylül 1993´de Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı´na getirildi. Bu görevi 23 Temmuz 2008 tarihine kadar sürdürdü. 28 Ocak 2011
tarihinde törenle MHP´ye katıldı.
Mehmet Şevki Kulkuloğlu (CHP): 17 Ocak 1965´te Kayseri´de doğdu. Tıp Doktoru ve Sanayici;
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi´ni ve Đstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü´nü bitirdi.
SONTEKS Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A. Ş. , Nesta Limited, Nesta Benelux BV. ve Nesta Ukraine
UC. ´nin Yönetim Kurulu Başkanlığı´nı yaptı. Çok iyi düzeyde Đngilizce, orta düzeyde Fransızca ve
Rusça bilen Kulkuloğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Kulkuloğlu halen milletvekil
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AKP teşkilatında zafer kutlaması
AK Parti'nin Kayseri Đl başkanlığı önünde partililer sevinç gösterilerinde bulundu
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Kayseri´de Seçim sonuçlarının belli olması ve 9 milletvekilliğinden 7´sini kazanan AK Parti´nin Đl
başkanlığı önünde partililer sevinç gösterilerinde bulundu. Partililer havai fişek gösterisi altında Seçim
propogandası şarkısı hep bir ağızdan söyledi.
Kayseri´de resmi olmayan Seçim sonuçlarına göre 9 milletvekilliğinden 7´sini kazanarak Taner Yıldız,
Sadık Yakut, Mustafa Elitaş, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail
Tamer´in Meclis´e gönden Kayseri AK Parti´de bayram havası yaşandı. AK Parti Đl Başkanlığı
önündeki Seçim otobüsü üzerine çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, il başkanı Ömer Dengiz ve diğer adaylar, partilileri selamladı.
Yıldız, burada yaptığı konuşmada, "Oylarınızla Türkiye´nin geleceğine hep birlikte damga vurduk. AK
partiye oy vererek Türkiye´nin ve Kayseri´nin istikrarına evet dediniz. Bundan önceki seçimde her üç
kişiden biri AK Parti demişti. Bizde çalışarak, her iki seçmenden birinin AK Parti´ye oy vereceğini
söylemiştik. Çok şükür ki her iki seçmenden biri Ak Partili oldu. Sokakta gördüğümüz vatandaşların
üçte ikisi, Türkiye genelinde ise yarısı AK Parti dedi. 100´üncü Yıl Marşı´nın hem bestesini hem
güftesini biz yazacağız. Seçimler kimsenin burnu kanamadan bitti. Provoke edenler oldu ama şükür
sağ salim bitti. AK Parti olarak bugüne dek 5 Seçim geçirdik. Her defasında hem Türkiye´de hem
Kayseri´de rekor kırdık. Bu rekorlar bizi şımartmayacak" dedi. Ak partililer, bina önünde fişekler atıp,
meşaleler yakıp, kutlama yaptılar.
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Bünyan seçim sonuçları
Bünyan Đlçesinde AK Parti ezici bir çoğunlukla önde gitti.
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SANDIK SAYISI: 104
BÜNYAN GENELĐ
SEÇMEN SAYISI :22001
KATILMAYAN SAYISI: 2579

KATILIM ORANI: % 87
KULLANILAN OY:19419
GEÇERLĐ OY :19035
GEÇERSĐZ OY : 38

AK PARTĐ: 11771
MHP
: 4441
CHP
:1965
SP
:302
BBP
:155
HAS P. :133
DP
: 119
DYP
:42

DSP
:29
EMEP :25
MMP
:16
HEPAR :15
MĐLLET P.: 9
TKP : 6
BĞMSZ ADAY : 7 -(HASAN PARKAN)
TOPLAM:19035

HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ -KAYSERĐ
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Elbaşı'da çok hafif deprem!
Bünyan Đlçesine bağlı Elbaşı Beldesinde çok hafif şiddette bir sarsıntı oldu.
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Bünyan Đlçesine bağlı Elbaşı Beldesinde 2,8 şiddetinde çok hafif sarsıntı meydana
gelirken hissedilmedi.
Merkez üssü Elbaşı olan sarsıntı saat 19:55 de kaydedildi.Kayıtlara 38.6623 ve 35.8372 enlemboylam olarak geçen deprem, yerin 5.0 Km altında 2.8 şiddetinde oldu.
Bünyan Đlçesindeki son deprem 10 Haziran da saat 18:27 de yerin 5.0 Km altında 2.8 şiddetinde
olmuştu.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ
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Samağır köyü sandığa gitmedi
Hazinede görünen arazilerinin geri verilmesine ilişkin kanunun çıkarılmayışına tepki gösterdiler.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesi Samağır köyünde hazinede görünen arazilerinin geri verilmesine ilişkin
kanunun çıkarılmayışına tepki gösteren köy halkı, sandığa gitmedi.
Kayseri'de vatandaşlar sabah saatlerinde okullara giderek oylarını kullanırken, Bünyan ilçesi Samağır
köyü halkı mağduriyetlerinin giderilmeyişine tepki için birlik olarak toplu halde sandığa gitmedi. 105
haneli köyde 286 seçmen hazinede görünen arazilerin geri verilmesine ilişkin kanunun çıkarılmasına
yönelik defalarca görevlilere çağrıda bulunduklarını ancak olumlu bir sonuç çıkmadığını söyleyerek,
son çare olarak sandığa gitmeme kararı aldıklarını belirtti.
Köy Muhtarı Orhan Onar, 1962 yıllarında 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma kanunu gereğince, toprak
tevzii komisyonunun köy halkına dağıtılması gereken araziyi belirlediğini fakat dağıtım yapılmadan
kanunun yürürlükten kalkmasıyla köy arazilerinin hazine üzerine kaldığını kaydetti. Onar, 1987 yılında
çıkan 3402 sayılı kadastro kanunun 46. maddesinde bu tür mağdurlara 2 yıllık dava açması tanınmış,

fakat bilgisizlik ve cehaletten dolayı bu haktan da yararlanılamamıştır. 1992 yılında yapılan kadastro
çalışmalarında bu arazilerin hazine adına tescilleri yapılmıştır. Bunun üzerine hazine adına tüm köy
halkı dava açtık. Mahkemeler devam ediyor, keşifler yapılıyor ve kararlar lehimize sonuçlanıyor ve
tapularımızı alıyorduk. Fakat mahkeme masrafı keşif gibi masraflar artıyordu. O tarihlerde mahkemeye
giren hakim, köy halkının aklına girerek bu paranın 3'te 1'ine hazineden satın alabileceklerini beyan
etmiş ve halkı kandırmıştır. Bizlerde hazineleri kabullendik diye imza attık. Hakim kendi derecesini
yükseltmek için köylüye bu haksızlığı yapmıştır. Şu an dava açma hakkımız elimizden alınmıştır.
Bütün Türkiye çiftçilerin, doğrudan gelir desteği, hayvan yem bitkileri desteği, mazot parası, çiftçi
kredisi, besi kredisi gibi haklardan faydalandığı halde, biz Samağır köyü halkı bu nimetlerden
faydalanamamaktadır. Ayrıca hazineyi işgalden ecrimisil olarak devlete kira yatırmak zorundayız.
Zaman zaman icra köyümüze geldi. Her tarafın kalkınmakta olduğu bir devirde biz Samağır köyü geri
geri gidiyoruz. Tarım kredi borçlarının ve çiftçi bağ-kur borçlarını ödeyemez hale geldik. Bu
mağduriyetlerimize çözüm getirileceğine inanıyoruz, 3402 sayılı kanunun 46. maddesindeki ilgili
fıkranın yeniden çıkartılarak biz ve bizim gibi durumda olanların mağduriyetlerinin giderilmesini
istiyoruz" dedi.
DAHA ÖNCEDEKĐ YILLARDA DA AYNI PROTESTO YAPMIŞLARDI
Daha öncede köy yolunun yapılmayışına tepki için sandığa gitmediklerini ifade eden Onar, "O yıllarda
tepkiyi gören ve duyan yetkililer yolumuzu yapmıştı. Şimdiki arazilerimizin bize tekrar verilmeyişine
tepki göstererek hiçbirimiz oy kullanmayacağız. Umarım bu tepkimiz herkes tarafından görülür" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9947
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Đşte ilçe ilçe seçim sonuçları
AKP, CHP ve MHP hangi ilçeden ne kadar oy aldı ?
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BÜNYAN
AKP %61,84
MHP %23,33
CHP %10,32
SP %1,59
BBP % 0,81
HAS %0,7
DP %0,63

DEVELĐ
AKP %66,48
MHP %19,57
CHP %8,28
SP %1,72
BBP %1,52
DP %0,75

HAS %0,74
FELAHĐYE
AKP %51,22
MHP %24,35
CHP %21,43
HAS %0,64
DSP %0,59

HACILAR
AKP %84,68
MHP %11,11
CHP %1,22
SP %0,99
HAS %0,55
DP %0,45
BBP %0,42

ĐNCESU
AKP %64,68
MHP %18,85
CHP %9,3
SP %2,18
BBP %1,94
HAS %1,04
DP %0,7

KOCASĐNAN
AKP %65,4
MHP %17,1
CHP %12,38
BBP %1,64
SP %1,2
HAS %0,81
DP %0,48
ÖZVATAN
AKP %58,92
MHP %27,36
CHP %11,34
BBP %1,85

MELĐKGAZĐ
AKP %66,59
MHP %17,28
CHP %11,36
SP %1,4
BBP %1,35
HAS %0,76
DP %0,48

PINARBAŞI
AKP %48,91
MHP %29,93
CHP %17,07
BBP %0,93
DP %0,8
HAS %0,56
SP %0,51

SARIOĞLAN
AKP %55,9
CHP %20,83
MHP %18,01
BBP %1,23
SP %1,06
HAS %0,99
DP %0,62
DSP %0,34

SARIZ
AKP %41,9
CHP %27,51
MHP %26,44
SP %1,41
BBP %0,85
DP %0,52

TALAS
AKP %60,46
MHP %20,36
CHP %14,39
BBP %1,3
SP %1,15
HAS %1,03
DP %0,42

TOMARZA
AKP %62,15
MHP %18,08
CHP %13,18
SP %2,34
DP %1,2
BBP %0,94
HAS %0,86

YAHYALI
AKP %77,57
MHP %12,32
CHP %5,18
SP %2,18
DP %0,95
BBP %0,57
HAS %0,49

YEŞĐLHĐSAR
AKP %62,25
CHP %19,47
MHP %14,07
SP %0,85
HAS %0,85
DP %0,81
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Yıldız'ın tahminleri doğru çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı'nda düzenlenen basın
toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yıldız, sabah yürüyüşünde bir paketin üzerine yazdığı
oy oranlarının tuttuğunu belirterek, "Seçim sonucunda 12 Eylül referandumunda Türkiye'nin haritasını
bölmek isteyenlerin referandum haritaları değişti" dedi.
12 Haziran seçimleri sonrasında demokrasinin güçlendiğini söyleyen Bakan Yıldız, milletin Türkiye'nin
ve istikrarın büyümesinden yana oy kullandığını bildirdi. Seçimde Türkiye'nin kazındığının altını çizen
Yıldız, "Herkese sahip çıkacağız. Referandumla Türkiye'nin haritasını bölmek isteyenlerin şu anda
referandum haritaları değişti. Mersin, Hatay gibi şehirlerde AK Parti çok ciddi bir performans gösterdi.
Özellikle sahiller ile diğer Anadolu illerinin irtibatını kesmek isteyenlerin girişimlerinin doğru
olmadığı görüldü. Hiçbir zaman şımarmadık, bundan sonra tevazu içinde olacağız. Söylemlerimizde
en ufak bir değişiklik olmayacak. Anayasa ile alakalı istemler toplumun herkesimi ile birlikte, uzlaşma
ile birlikte olacak. Bir kısım gerginlikler oldu. Bunların unutulup unutulmayacağı bundan sonraki
davranışlarda olacak. Kayseri bir bütündür. O yüzden bütün arkadaşlar, diğer partideki arkadaşlar da
buna katılmalı. Bütün vekiller ile Kayseri iyi bir şekilde temsil edilmelidir. Kayseri bunu fazlası ile hak
ediyor" dedi.
Seçim çalışmaları sırasında ciddi bir performans gösterildiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:
"Herkes gece gündüz çalıştı. Hakkını teslim etmemiz lazım. Bekir ağabeyimiz, önceden seçim
sonucunu tahmin etti. Yaklaşık 7 haftadan beri yaptığı anket çalışmaları birebir isabet etti. Bekir
ağabeyin başarısı diğerlerinden ayrı. Stratejileri ile yaptırdığı anketler ile AK Parti'nin temennilerden
uzak, gerçekçi, hem AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarını çıkardı. Bunu da bir hafta önce tespit etti. 829
bin oy vardı. 750 bin oy kullanıldı. 15 bin oy arada kaldı. 478 bin seçmen AK Parti'ye rağbet etti. Ama
bütün
bu sayıyı Bekir ağabey önceden tahmin etti."
Sabah yürüyüşü yaparken bir paketin üzerine yazdığı tahminlerin tuttuğunu ifade eden Yıldız, "Dün
sabah Kızıltepe'de yürüyüş yaparken orda bir paketin üzerine yazdım yüzde 48'in üzerinde AK Parti,

yüzde 26 CHP ve 12.5 MHP diye yazdım. Biz temennilerden uzak, gerçekçi olarak hareket ettik. Her
rakamın her ortamda paylaşılmayacağını düşündük. Çıkan sonuç AK Parti için büyük bir başarıdır.
Kayseri'deki seçim sonuçları da tahmin edildi ve Türkiye'deki de tahmin edildi. Bundan yana hiçbir
sıkıntı yok.Kayseri'de AK Parti başarısını bir kez daha perçinlemiştir" diye konuştu. Yeni dönemde
verilen görev ne ise onu yapacaklarını söyleyen Bakan Yıldız, "Hükümet ile alakalı konuya biz
bakmıyoruz. Bize verilen görev ne ise onu yapıyoruz. Sayın Başbakanımızın hangi bakan arkadaşlarla
çalışacağını tespiti ile alakalı. Biz onlarca, yüzlerce konuşma yaptığımız zaman kendimizle alakalı
olarak konuşmadık. 8 yıl içinde kendi şahsımla ilgili konuşmadım. Bundan gerçek dışılığın ayağa yere
basar hale gelmesini temenni ediyoruz. Hepimiz bir ve Türkiye'yiz, o şarkıyı daha bir süre
söyleyeceğiz" dedi. Toplantıda konuşmaların ardından milletvekili seçilen Taner Yıldız, Mustafa
Elitaş, Sadık Yakut, Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır ve Đsmail Tamer birlikte
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9949
Erişim Tarihi: 16.06.2011

12 Haziran'da 2 de muhtar seçildi
Kayseri'de 12 Haziran Milletvekili seçimlerinde iki mahallede vatandaşlar yeni muhtarlarını seçti.
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Kayseri'de 12 Haziran Milletvekili seçimlerinde iki mahallede vatandaşlar yeni muhtarlarını seçti.
Muhtarlık seçimlerinde 7 kişi yarıştı.Melikgazi ilçesine bağlı Yeni Mahalle ve Esenyurt Mahallelerinde
vatandaşlar milletvekili seçimlerinin yanında muhtarlık seçimleri için de oy kullandı. Yeni Mahalle'de
muhtarlık için Cuma Yiğit, Hanifi Aslan, Mustafa Meydan, Esenyurt Mahallesi'nde ise Ahmet Serpil,
Hurşit Korkut, Nadir Nuhoğulları ve Zuhal Avcı yarıştı.Oy kullanma işleminin tamamlanması
sonrasında yapılan sayımlarda, Yeni Mahalle'de Cuma Yiğit 9 sandıkta kullanılan oylardan 999'unu
alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.
Esenyurt Mahallesi'nde ise 15 sandıkta yapılan oylamada rakiplerine fark atarak bin 853 oy alan
Ahmet Serpil muhtar oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9950
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Sandık başında gözaltı
93 kişi seçimlerde oy kullanmak için geldikleri okullarda yapılan kimlik kontrollerinde yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan 93 kişi seçimlerde oy kullanmak için geldikleri okullarda yapılan
kimlik kontrollerinde yakalanarak gözaltına alındı.
12 Haziran genel seçimleri nedeniyle polis ekipleri tüm okullarda güvenlik önlemi aldı. Oyların
herhangi bir sıkıntı yaşanmadan kullanılmasını sağlamak için görev alan polis ekiplerine Emniyet
Müdürlüğü tarafından da çeşitli suçlardan aranan yaklaşık 2 bin kişinin isim listesi dağıtıldı.
Sabah saat 08.00'da oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte yapılan kimlik kontrollerinde, çeşitli
suçlardan aranan yaklaşık 93 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, hastanede muayeneleri yaptırıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9951
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Đmkansız aşk dedi intihar etti!
19 yaşındaki genç, "Benimki imkansız ve platonik aşk" yazılı bir not bırakıp pencere demirlerine kendini asarak
intihar etti.
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Kayseri'de inşaatta çalışan 19 yaşındaki genç, "Benimki imkansız ve platonik aşk" yazılı bir not bırakıp
pencere demirlerine bağladığı kablo ile kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Kelkit Sokak'ta oturan ve
inşaatlarda çalışan A.A. (19), evde yalnız olduğu sırada "Benimki imkansız ve platonik aşk" yazılı bir
not bıraktıktan sonra pencere demirlerine bağladığı kablo ile intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri
evde inceleme yaparken, sokakta toplanan vatandaşlar merakla olup bitenleri izledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9952
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Milletin iradesine saygılıyız!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, 12 Haziran seçimlerini değerlendirdi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, 12 Haziran seçimlerini değerlendirdi.
Eke, “Milletin iradesine saygı duyuyoruz. Tüm teşkilatlarımızla sıkı sıkıya kenetlenerek, yarın seçim
varmış gibi yolumuza devam edeceğiz” dedi.
2007 Genel seçimlerine göre MHP’nin Kayseri’de oyunu 40 bin civarında arttırdığına işaret eden Eke,
bu artışa rağmen ikinci milletvekilliğini kıl payı kaçırdıklarını bildirdi. MHP Kayseri Đl Başkanı,
kendilerine oy veren-vermeyen tüm Kayserililere teşekkür ettiklerini belirterek, “Şu anda bize düşen
seçim sonuçlarını iyi analiz etmek. Seçmen bizden ne istiyor, bizim noksanlarımız neler. Bunları tespit
edip, vatandaşla iç içe olmayı sürdüreceğiz. Teşkilatlarımız ile istişarelerimizi sürdürerek, yarın seçim
varmış gibi çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımızdan kimse kuşku duymasın.” ifadesini kullandı.
MHP’siz bir Meclis düşüncesiyle yanıp tutuşanların 12 Haziran akşamı heveslerinin kursağında
kıldığını vurgulayan Đl Başkanı Eke, muhalefet görevlerini etkili biçimde sürdüreceklerini kaydetti. Eke,
teşkilatlara gelen seçim sonuçlarıyla, ortaya çıkan tablo arasında farklılar olduğuna vurgu yaparak,
seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9953
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Kayserispor'dan taraftara çağrı
Mamur:Taraftarlarımızdan oyuncularımızı yüreklendirmeye ve stadımızı doldurmaya çağırıyorum
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Kayserispor Kulüp Başkanı Recep Mamur, şampiyonluğa oynamanın sadece kadro kalitesi
olmayacağını belirterek, "Taraftarlarımızdan oyuncularımızı ve teknik kadromuzu yüreklendirmeye ve
stadımızı doldurmaya çağırıyorum" dedi.
Başkan Mamur, Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yayınladığı mesajında 'birlik'
çağrısında bulundu. Göreve geldiklerinde 11 puanla sonuncu sırada aldıkları takımı, taraftarın
olağanüstü desteğiyle ligde kalmayı başardığını hatırlatan Mamur, "O acılı ve sıkıntılı günlerimizde en
büyük isteğim, bir daha küme düşme hattında olmayacak, taraftarlarına ve sevenlerine üzüntüler
yaşatmayacak bir kulüp oluşturmaktı. O nedenle, idari ve mali yapımızı düzenleyecek reformlar yaptık.
Sportif başarı,kalıcı olarak, ancak bu şekilde gelebilirdi. Kazandığımız Türkiye Kupası ve 2 kez
katıldığımız Avrupa Kupaları'nın yanı sıra ligde özellikle büyük takımlar karşısında aldığımız önemli
neticeler, hem marka değerimizi arttırdı hem de taraftarımızın ve bizlerin gelişmiş özgüveni ile başarı
çıtamızın yükselmesine neden oldu. Bugün, bütün camiamız artık şampiyonluğa oynayacak bir
kulübün isteği ve hayali içindedir" şeklinde konuştu.
Bugün Türkiye'nin en iyi tesislerine sahip olmalarına karşın Avrupa'nın en modern tesisini yaptıklarını
dile getiren Mamur, "En geç 8-9 ay içinde bu tesisimiz tamamlanacaktır. Mevcut tesislerimiz tamamen
altyapıya bırakılarak Türkiye'de en önemli altyapı tesisine sahip olacağız. Kulübümüz kendine ait
otobüsleri, araçları ve çim saha gereçleriyle adeta büyük bir sanayi işletmesi gibi olmuştur. Bildiğiniz
gibi, kulüplerimizin en büyük belası borç, artık kulübümüze uğrayamamaktadır. Övünerek belirtmek
isterim ki ekonomik olarak ülkemizin en prestijli kulübünün taraftarlarısınız. Bugün, transfer yapma
biçimimize baktığınızda şampiyonluğa sürekli oynayacak bir takımın temellerinin nasıl atıldığını
görmeniz mümkündür. Yerli ve yabancı oyuncularımızın tamamı milli takım oyuncusu olmuştur.
Sadece Cangele ve Đlhan milli takımda değildir. Büyük bir iddia ile söylüyorum ki onlar da formamız
altında milli formanın sahibi olacaklardır" ifadelerini kullandı.
"BUGÜN NEYE SAHĐPSEK KENDĐ ĐMKANLARIMIZLA ÜRETTĐK"
Kulübün tüm başarılara imzasını atarken sanıldığı gibi dışarıdan ekonomik hiçbir yardım almadığını

kaydeden Başkan Mamur, "Bugün neye sahipsek kendi imkanlarımızla ürettik. Sizlerden tek isteğim
şudur; Bildiğiniz gibi şampiyonluğa oynamak, sadece kadro kalitesiyle olamaz. Lütfen oyuncularımıza
ve teknik kadromuza yeterince coşku ve sevgi gösterin, onları yüreklendirin ve stadımızı doldurun.
Ülkemizdeki en ucuz kombine biletini yine biz satacağız. Kombinelerinizi alın. Yalan-yanlış, kötü niyetli
senaryolara itibar etmeyin ve gururla övünün ki, şu an ülkemizdeki en güçlü, en prestijli kulüplerden
birinin taraftarısınız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9954
Erişim Tarihi: 16.06.2011

AKP pastasını kestiler
Kayseri'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 9 milletvekilinin 7'sini kazanan AK Parti'de pastalı kutlama
yapıldı.
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Kayseri'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 9 milletvekilinin 7'sini kazanan AK Parti'de pastalı
kutlama yapıldı. Partinin logosu olan ampul şeklinde hazırlanan pastayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'nin çiçeği burnunda tek kadın milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır'a
kestirdi.
12 Haziran seçimlerinde Kayseri'den 7 milletvekili çıkarmayı başaran AK Parti'de gece geç saatlere
kadar süren coşkunun ardından milletvekilleri seçim başarısını il yönetim kurulu eski üyesi Hacı Ali
Sözduyar'ın hazırlattığı pastayla kutladı. Kutlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Yaşar
Karayel ve Ahmet Öksüzkaya ile çiçeği burnunda milletvekilleri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ve Dr.
Đsmail Tamer, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.
Ampul şeklinde hazırlanan dev pastayı, Kayseri'den seçilen kadın milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş
Bakır kesti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, pastayı bayanların daha titiz kestiğini
belirterek Bakır'ın kesmesini istedi. Pelin Gündeş Bakır da pastayı dilimlere ayırırken, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dilimleri tabakları koydu.. Partinin logosu olan ampul şeklinde
hazırlanan pastayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'nin çiçeği burnunda tek
kadın milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır'a kestirdi.
12 Haziran seçimlerinde Kayseri'den 7 milletvekili çıkarmayı başaran AK Parti'de gece geç saatlere
kadar süren coşkunun ardından milletvekilleri seçim başarısını il yönetim kurulu eski üyesi Hacı Ali
Sözduyar'ın hazırlattığı pastayla kutladı. Kutlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Yaşar
Karayel ve Ahmet Öksüzkaya ile çiçeği burnunda milletvekilleri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ve Dr.
Đsmail Tamer, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.
Ampul şeklinde hazırlanan dev pastayı, Kayseri'den seçilen kadın milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş
Bakır kesti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, pastayı bayanların daha titiz kestiğini
belirterek Bakır'ın kesmesini istedi. Pelin Gündeş Bakır da pastayı dilimlere ayırırken, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dilimleri tabakları koydu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9955
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Kayseri'de sel baskını
Kayseri'de yağmurun ardından meydana gelen selde onlarca evi su basarken, araçlar da arızalandı.
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Kayseri'de yağmurun ardından meydana gelen selde onlarca evi su basarken, araçlar da arızalandı.
Öğle saatlerinde etkisini artıran yağmur sebebiyle Kocasinan ilçesindeki başta Belsin ve Keykubat
semtleri olmak üzere yerleşim yerlerinde bodrum kattaki onlarca evi su bastı. Çevreyolu ile bazı ara
sokaklar adeta göle dönerken, bazı vatandaşlar bunu fırsat bilip biriken suda otomobillerini yıkadı. Bir
esnaf ise yollarda biriken suyun fazlalığını göstermek için fırçaya bağladığı iple balık tutmaya çalıştı.
Vatandaşlar hazırlıksız yakalandıkları yağmurdan kaçarken, Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi'ne
(KASKĐ) bağlı 25 ekip ile Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler
evlere dolan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
2 MĐLYON LĐRALIK YATIRIM
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, su biriken bölgelerde
vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini ifade etti. Batukan, su biriken bölgelerde önümüzdeki
günlerde altyapı yenileme çalışmalarına başlayacaklarını söyleyerek, "1980'li yıllarda belediye
tarafından su kanalları ıslah edilerek üzerlerine ev yapılmış. Biz yaşanan sıkıntının bir daha tekrarının
olmaması adına 2 milyon liraya mal olacak bir çalışma ile o bölgelerde altyapı çalışmalarına
başlayacağız. Kısa sürede başlanılacak çalışma bu yaz sonu itibariyle tamamlanmış olacak ve bir
daha bu bölgelerde hiçbir vatandaşımız sıkıntı yaşamayacak" dedi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve
önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9956
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Yılanlı Dağı'nın Son Efesi
Gazeteci Yazar Yüksel Kalkan'ın 4. kitabı ünlü eşkıya 'Yılanlı Dağı'nın Son Efesi Boz Ahmet&#8217;in Osman'
satışa çıkarıldı.
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Gazeteci, Yazar Yüksel Kalkan’ın 4. kitabı ünlü eşkıya

‘Yılanlı Dağı’nın Son Efesi Boz Ahmet’in Osman’ Laçin Yayınları tarafından satışa çıkarıldı.
Yılanlı Dağı’nın Son Efesi Boz Ahmet’in Osman eserinin 4. kitabı olduğunu belirten Gazeteci, Yazar
Yüksel Kalkan kitap ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. “ Kitap, 1875 yılında doğan ve 1935 yılında
dağlara çıkan, dağlarda kendini daha güvenli hisseden, 1945 yılında evinde hastalık neticesinde ölen
Yılanlı Dağı ve Erciyes Dağı eteklerini mesken tutan, Kayseri halkının sahip çıktığı ünlü efsane eşkıya,
Boz Ahmet’in Osman’ın hayat hikâyesini anlatıyor. Yaşadığı devir itibarı ile toprak ağalarının halkın
üzerinde baskıcı olmasından dolayı ağalığın getirdiği çirkin düzene başkaldıran bir kahraman olarak
halkın içinden çıkan Boz Ahmet’in Osman, mazlumların hakkını savunan zenginden alıp fakirlere
dağıtan, asla namusa dokunmayan birisidir. Bundan dolayı halkın nazarında çok sevilen ünlü
eşkıya’ya Kayseri halkı evini açmış onu sevmiş bağrına basmış güvenlik kuvvetlerinden korumuştur.
Efsane kahraman Boz Ahmet’in Osman akşamları ev oturmalarında sohbetlerde hikâyeleri anlatılar,
konuşulur olmuştur. Hatırlanacağı gibi Yaşar Kemal’in Adana’da ağalık düzenine başkaldıran ‘Đnce
Mehmet’ gibi Kayseri’nin de efsane ismi Boz Ahmet’in Osman’dır. 173 sayfalık kitabın içinde Boz
Ahmet’in Osman’ın Kurtuluş Savaşında Kuva-i Milliyeci olarak Adana Haçin Savaşına destek gücü
olarak katılımını anlatıyor. Yardımseverliliği ve sosyal yönü ağır basan Boz Ahmet’in Osman’ın
nerelidir, şehre nereden gelmiştir, yaşamı boyunca nerelerde gezmiş, kimlerle görüşmüş, kimlerle
konuşmuş, nerelerde kalmış gibi konuları ayrıca Erciyes Dağı, Yılanlı Dağı ilçe ve köylerin
dağlarındaki yaşantısını anlatıyor. Boz Ahmet’in Osman kitabını merak edip almak isteyen okuyucular
Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Camii arkası su ve elektrik vezneleri karşısında bulunan Kitabistan
Kitap Evi’nden temin edebilirler” dedi.
Yazar Kalkan’ın, Mayıs 2011 tarihinde yayınlanan Yılanlı Dağı’nın Son Efesi Boz Ahmet’in Osman
kitabının yanı sıra 2002 yılında Sosun Köyü, 2007 yılında Erkilet’li Murtaza Hacı Efendi ve 2010
yılında yayınlanmış Kayseri’de Gecekondu adlı 3 eseri daha bulunuyor.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9957
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Aralıksız yağan yağmurun ardından meydana gelen selde onlarca evi su basarken, araçların bazıları arızalandı.
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Kayseri'de dün aralıksız yağan yağmurun ardından meydana gelen selde onlarca evi su basarken,
araçların bazıları arızalandı, bazıları ise biriken yağmur sularının içerisinde güçlükle hareket etti. Dün
öğle saatlerinde etkisini hissettiren ve geç saatlere kadar etkisi sürdüren yağmur sebebiyle Kocasinan
ilçesindeki başta Belsin ve Keykubat semtleri olmak üzere yerleşim yerlerinde bodrum kattaki onlarca
evi su bastı. Çevre yolu ile bazı ara sokaklar adeta göle dönerken, bazı vatandaşlar suyun etrafından
dolaşmaya çalıştı, kimileri ise pantolonlarının paçalarını katlayıp suyun içinden geçmeyi denedi.
Vatandaşlar hazırlıksız yakalandıkları yağmurdan kaçarken, Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi'ne
bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9958
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Belediye meclisi toplandı
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı Mehmet Savruk başkanlığında yapıldı.
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Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere toplandı.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı Mehmet Savruk başkanlığında yapıldı. 12 Haziran
Genel Seçimlerini değerlendiren kısa bir konuşma yapan Mehmet Savruk, "Pazar günkü seçimlerde
ülkemiz başarılı bir sınav vermiştir. Bu, ülkemizde demokrasi kültürünün yerleştiğinin bir göstergesidir.
Ayrıca seçimler göstermiştir ki iftira ve yalanlarla seçimlerden olumlu sonuç almak mümkün değildir"
dedi.
Savruk’un konuşmasının ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Mecliste bazı nazım imar plan
tadilatı talepleri ile ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan Melikgazi
Belediyesi'nin proje sahibi olduğu ‘Erciyes Snow Tubing Tesisi Yapımı’ başlıklı projeye ortak olunması,
proje uygulama kararının alınması ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
adına Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ve proje belgelerini
imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebi görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.
Diğer gündem maddesi olan, şehir içi ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle belediyede görevli
zabıta personeli hariç memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personelin, geliş ve gidişlerinde mesailerini
aksatmamaları amacı ile aylık 22 iş günü üzerinden günlük 4 tam bilet alınması ve ücretlerinin
belediye bütçesinden karşılanması talebi oldu. Bu madde de oybirliği ile kabul edildi.
Ayrıca mecliste, 4-5 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Avrupa Bölgeler Karate
Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan KASKĐ Karate Takımı’na göstermiş olduğu başarılarından
dolayı ödüllendirilmesi talebi görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9959
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Şifalı bitkilerde rekor satış
Özelikle bayanların cilt temizliği için kullandığı şifalı bitkilerin satışında büyük artış görüldü
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Kayseri’de, yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte şifalı bitkilere gösterilen ilgi arttı. Özelikle bayanların cilt
temizliği için kullandığı şifalı bitkilerin satışında büyük artış görüldü.
Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte şifalı bitkilere yönelik talepler arttı. Sıcakların gelmesiyle birlikte
kadınların ilgisi özellikle cilt temizliği ve saç bakımı için kullanılan şifalı bitkilere yoğunlaştı.
Şifalı bitkilerin tanıtımını yapan Nuri Akdamar, bu yazın en çok talep gören şifalı bitkilerini açıkladı.
Akdamar, “Bu yazın en gözde şifalı bitkileri çil ve lekelere karşı aynı sefa ve keten tohumu, cilt
temizliği için gül yaprağı, sivilce ve güneş yanığına kil, ayak kokusuna defne tohumu, ter kokusuna
karşı şap kullanılmalıdır” dedi.
Sıcak havaların kalp hastalarını rahatsız ettiğini belirten Akdamar, “Kalbin en güzel ilacı alıç çiçeği, diş
otu ve demir dikeni. Ayrıca çöven kökü dediğimiz bitki de doğal sabun olarak kullanılıyor. Bu çöven
kökünü suda karıştırdığımız zaman köpürüyor. Daha sonra bunu saç bakımı için kullanıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9960
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Meslek lisesi oranı % 65 olacak
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdür Erdoğan Ayata: Önümüzdeki 5 yılda Kayseri'de meslek liselerinin oranı yüzde 60 ile
65 seviyesine çıkacak.
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Meslek lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kayseri Đl Milli Eğitim Müdür Erdoğan Ayata, “Önümüzdeki
5 yılda Kayseri’de meslek liselerinin oranı yüzde 60 ile 65 seviyesine çıkacak” dedi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, Ahmet Erdem Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya
geldi. Öğrencilerin, meslek liseleri ve eğitim sistemi üzerine sordukları soruları cevaplayan Ayata,
Türkiye’de meslek liselerinin yüzde 30, diğer liselerin ise yüzde 70 civarında olduğunu eleştirdi.
Avrupa’da bu oranların tam tersi olduğunu ifade eden Ayata, “Üniversite sınavı için kapıda bekleyen 1
milyon 700 bin öğrenci var. Bunlardan ancak yüzde 10’u okulu bitirir bitirmez iş bulabiliyor. Halbuki
sanayinin ara eleman ve teknik personel ihtiyacı hiç bitmiyor. Eğer biz meslek liselerine doğru
gençlerimizi yönlendirebilirsek, hem üniversitelerdeki yığılmanın önüne geçilecek hem de insanları
gerçekten iş bulacakları alanlara, yani meslek liselerine yönlendirmiş olacağız. Eğer meslek liselerinin
oranı ülkemizde yüzde 70’ler seviyesine gelirse üniversite sınavına bile gerek kalmayacaktır” şeklinde
konuştu.
Bazı meslek dallarında sanayicilerin sürekli eleman talebi olduğunu belirten Ayata, mühendislerden
daha çok kazanan kaynakçıların olduğuna dikkat çekerek, ailelerin meslek liselerine karşı önyargılı
olmamalarını istedi.
2013 yılında bütün genel liselerin kapanacağını da söyleyen Erdoğan Ayata, şu anda Kayseri’de
meslek liselerinin oranının yüzde 47 olduğunu ve yeni açılacak okullarla bu oranın önümüzdeki 5 yılda
yüzde 60 ile 65’ler seviyesine çıkacağını ifade etti. Zeki ve başarılı öğrencilerin meslek liselerini
seçmesi gerektiğini söyleyen Ayata, “Eğer mesleklere parasal yönden bakılıyorsa, bugün doktorlardan,
mühendislerden daha fazla kazanan meslek sahibi insanlar var” dedi.
Başarıyı sadece üniversite sınavına endekslememek gerektiğini ifade eden Ayata, “Bugün Kayseri’de
üniversiteyi bitirdiği halde baba mesleğini devam ettiren insanlar var. Kayserililer, artık okumaya da

önem veriyorlar ve son yıllarda üniversite sınavında iyi sonuçlar elde ediliyor. Gencimiz isterse yüksek
okula gitsin ama asıl amaç çocukların bir meslek edinip iş sahibi olmalarıdır. Meslek lisesi öğrencileri
bu bakımdan 1 adım değil, 5 adım öndedirler” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9961
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Evinde ölü bulundu
Fevziçakmak Mahallesi Doğanay Sokak'ta 48 yaşındaki inşaat işçisi M.Ç evinde ölü olarak bulundu
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Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Doğanay Sokak'ta bir ihbar sonrasında yapılan
kontrollerde 48 yaşındaki inşaat işçisi M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemelerin
ardından M.Ç.'nin cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9962
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Minibüs yan yattı: 2 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre Kocasinan Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında şiddetli yağmurun etkisiyle
38 SP 480 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında yan yattı. Kaza sonrasında
aracın içinde bulunan Ü.Đ(57) ve A.Đ(37) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis
ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9963
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Metrekareye 49 KG yağış
Kayseri'de dün metrekareye 49 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.
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Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün ilde metrekareye 49
kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.
Dün öğleden sonra etkisini gösteren yağmur nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Su baskınları
nedeniyle itfaiye, Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan ile KASKĐ ekipleri gece boyunca çalıştı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerine kadar devam eden yağış sonrasında yapılan
ölçümlerde, Kayseri'de metrekareye 49 kilo 200 gram yağmur düştüğünün tespit edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9964
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Şemsiye kavgasında kan aktı
Kayseri'de şemsiye yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
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Kayseri'de şemsiye yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesinde meydana gelen olayda kimliği henüz
öğrenilemeyen bir kişi ile U.H.Ş (22) şemsiye isteme meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında U.H.Ş. sol ayak, sol karın boşluğu ve sol kolundan
bıçaklandı. Yapılan kontrollerde 108 promil alkol aldığı belirlenen U.H.Ş olay yerine gelen 112 Acil
servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer
olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9965
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Erciyes kabuk değiştirdi
Erciyes Dağı, aşırı yağışların ardından oluşan yeşil bitki örtüsü ile bu yıl adeta kabuk değiştirdi.
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Erciyes Dağı, aşırı yağışların ardından oluşan yeşil bitki örtüsü ile bu yıl adeta kabuk değiştirdi. Önceki
yıllarda Erciyes Dağı’na bakıldığında kış aylarındaki beyaz, yaz aylarındaki kirli gri veya kahverengi
tonlar bu yıl ise kendini yeşil tonlara bıraktı.
Haziran ayı içerisinde mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmurların ardından bitki örtüsü de
metrelik yüksekliğe ulaştı.
Erciyes Dağı ve etrafında yer alan dağlarda bugünlerde yaz mevsiminin hüküm sürmesi gerekirken
bahar ayları yaşanıyormuş gibi yağışların aralıksız sürmesi ve bitki örtüsünün nadir görülecek
yüksekliğe ulaşması trekking yapanlara ve dağcılara için eşine rastlanmaz güzellikleri sunmasına
neden oldu.
Erciyes Dağı’nda bugünlerde yaşanan tablo karşısında 1995 yılı Ağustos ayında Zeki Ruhlusaraç,
Sadi Köylü ve Sabih Köylü’nün bir araya gelerek kurduğu Erciyes Kardelen Ekibi üyelerinde de
şaşkınlıklara yol açıyor.
Erciyes Kardelen Ekibi mevcut yürüyüş grubu lideri Salih Köylü, kar ile kaplı alanların eridikten sonra
aşırı yağışlara maruz kalmasının mevcut alanlardaki bitki ve hayvan topluluğuna olumsuz etki
yapacağını kaydetti. Köylü ayrıca aşırı yağmurların sel ve erozyon tehlikesi oluşturabileceğine dikkati
çekti.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9967
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Yaz meyvelerine dikkat
Đçerisindeki şeker miktarından dolayı günde en fazla 2-3 porsiyon meyve tüketilmesi gerekiyor.
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Tekden Hastanesi diyetisyeni Duygu Deniz, yaz aylarının cazip meyvelerine kanılmaması gerektiğini
söyleyerek, içerisindeki şeker miktarından dolayı günde en fazla 2-3 porsiyon meyve tüketilmesi

gerektiğini belirtti. Deniz, içinde bulunan su miktarı nedeniyle 1 porsiyon meyve yerine 5-6 adet iri erik
tüketiminin daha faydalı olacağını bildirdi.
Özellikle yaz meyvelerinin daha cazip olmaları nedeniyle çok fazla tüketildiğini ancak bunun doğru
olmadığını belirten Tekden Hastanesi diyetisyeni Duygu Deniz, "Yaz ayının avantajı, havanın
ısınmasıyla beraber fiziksel aktivitenin artacak olması. Dengeli beslenmeye, doğru diyet yapmaya
dikkat etmemiz gerekiyor. Bahar aylarından itibaren, metabolizma hızı da arttığı için insanlar hızlı kilo
vermeye başlıyor. Yazın terleme fazla olacağından sıvı kaybını karşılamak için su tüketimini artırmak
şart. Günde minimum 6 ila 8 bardak su tüketilmelidir. Meyve tüketimine de dikkat etmek gerekiyor.
Meyve tüketiminin abartılmaması lazım. Çünkü meyveler illa ki diyetlerde kısıtladığımız bir yiyecek
grubu. Vücutta şeker depolanmasına ve dolayısıyla kilo alımına yol açacağı için meyve tüketimini
dengelemek lazım" dedi.
Yaz aylarının cazip meyvelerini yerken de dengeli olmak gerektiğini belirten Deniz, "Yazın cazip
meyvelerine kanmamak lazım. Karpuz, kavun, çilek gibi şekerli meyveler yazın ortaya çıkıyor. Özellikle
yazın diyet yapanlar için 2 ya da 3 porsiyon meyve öneriyoruz. En avantajlı meyve erik. Su, erikte fazla
olduğu için günde 1 porsiyon meyve yerine 5 ya da 6 tane iri eriklerden tüketilebilir. Kandıran meyve
ise karpuz ve kavun grubudur. Özellikle meyve sevenlerin günlük 4-5 film karpuza yöneldiğini
duyuyorum. En fazla 1 dilim idealdir. Kilo vermek isteyenlerin kesinlikle tükettikleri meyve miktarlarına
dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9968
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Barajlar suyla doldu
Kayseri'deki barajların doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu öğrenildi.
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DSĐ 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'deki barajların doluluk oranının
yüzde 90 seviyesinde olduğu öğrenildi.
DSĐ 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Yamula Barajı'nın yüzde 93, Sarıoğlan Barajı'nın yüzde 94,
Sarımsaklı Barajı'nın yüzde 90 ve Bahçelik Barajı'nın da yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını bildirdi.
Kayseri'de yaşanan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışların, barajların doluluk oranına pek fazla
etki etmediğini bildiren yetkililer, eriyen kar sularının daha etkili olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9969
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Kız kavgası : 1 yaralı
Kayseri&#8217;de, kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
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Kayseri’de, kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keykubat mahallesinde yaşanan kavgada, M.S.G. (16) ile S.T.’nin (15) kız
meselesi yüzünden tartıştığı iddia edildi. Tartışma sonunda S.T., cebinden çıkardığı bıçakla M.S.G.’yi
sağ bacağından bıçakladı. Olay yerine gelen 112 acil sevisin ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırılan M.S.G. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9970
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Motosikletle otomobil çarpıştı
Bozantı caddesinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
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Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozantı caddesinde yaşanan kazada H.Ö’nün (45) kullandığı 38 NU 494 plakalı
otomobil ile M.K’nin (36) kullandığı 34 FF 7883 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsü H.Ö
kazayı yara almadan atlatırken, motosiklet sürücüsü M.K 112 acil servisin ilk müdahalesinin ardından
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9971
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Arabasıyla tramvay durağına daldı
Kayseri'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Keykubat mahallesi Đsmail Erez bulvarında R.Y. idaresindeki 38
YU 848 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına
çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.O.Y. ile A.T. yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi.
Felahiye-Kayapınar beldesinde ise C.D. yönetimindeki 10 F 5620 plakalı araç, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sürücü C.D. yaralanırken, hayati tehlikesinin
olmadığı bildirildi.
Pınarbaşı ilçesi Yukarı Kızılçevlik köyünde ise 34 HB 1477 plakalı otomobil sürücüsü H.A., dikkatsizlik
ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan
C.Ö. hafif şekilde yaralanırken, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tomarza ilçesi Süvegenler köyü çıkışında yaşanan son kazada ise F.A. idaresindeki 38 AL 420 plakalı
otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yaralanan sürücünün hayati
tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9972
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Đlaç içerek intihar etmek istedi
Belsin'de psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, ilaç içerek intihara teşebbüs etti.
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Kayseri’de, psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, ilaç içerek intihara teşebbüs etti.
Edinilen bilgiye göre, Belsin’de yaşanan olayda, psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen M.K. (16), ilaç

içerek intihar etmek istedi. Çok sayıda ilaç içen M.K., olay yerine gelen 112 acil servisin ilk
müdahalesinin ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K., midesinin yıkanmasının
ardından gözlem altında tutuldu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9973
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Yağmur onlara yaradı
Kayseri'de yağmurun yağması, ayakkabı boyacılarının yüzünü güldürdü.
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Kayseri'de yağmurun yağması, ayakkabı boyacılarının yüzünü güldürdü.
Kayseri'de iki gündür etkili olan yağmura üzülenlerin yanında sevinenler de oldu. Cumhuriyet
Meydanı'nda ve Hunat Hatun Medresesi yanında bulunan ayakkabı boyacıları, yağmurun yağmasına
sevindi. Yağmurun yağması nedeniyle işlerinin arttığını söyleyen ayakkabı boyacıları, “Dün ve bu gün
yağmurda kalanlar ve ayakkabıları çamur olanlar temizletmek ve boyatmak için bize geliyor. Çok şükür
işlerimiz arttı. Yağmur berekettir diye boşa demiyorlar. Bizim işlerimiz de bereketlendi” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9974
Erişim Tarihi: 16.06.2011

4 yılda oylar nasıl değişti?
Đşte Kayseri'de 2007 yılında seçimleriyle 2011 seçimlerinin kıyaslaması. AKP, MHP ve CHP'nin oylarındaki
değişim.
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12 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimleri AKP'nin zaferiyle sonuçlandı.
Türkiye genelinde %49.9 oy alan AKP Kayseri'de ise oyların % 64.9'unu aldı.
Bir önceki seçimlere göre kıyaslama yapıldığında ise Kayseri özelinde AKP'nin oylarının düştüğü buna
karşılık MHP ve CHP'nin oylarının arttığı gözlemleniyor.
Işte 2011 ve 2007 seçimlerinin 3 büyük parti açısından karşılaştırması

2011
2007
AKP % 64.94 % 65.73
MHP % 18.01 % 15.44
CHP % 12.10 % 9.82
Pazar günü yapılan seçimlerde 477.514 Kayserili seçmenin tercihi iktidar partisi AKP'den yana oldu.
CHP'nin aldığı oy sayısı 89 bin olurken Kayseri'de 2. parti olan MHP 132.444 oy aldı.
Bu sonuçlarla Kayseri'nin 9 olan milletvekilinden 7'sini AKP alırken diğer iki koltuk CHP ve MHP
arasında paylaşıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9975
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Erciyesspor'a sevdalıyız!
Meltem TV'de ekrana gelecek olan 'Bu takıma sevdalıyız' programı Kayseri Erciyesspor'u konuk ediyor.
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Meltem TV'de ekrana gelecek olan 'Bu takıma sevdalıyız' programı Kayseri Erciyesspor'u konuk
ediyor.Kayseri'de çekimleri tamamlanan programda taraftar dernekleriyle röportajlar da yer alıyor.
Rıfat Cenk'in hazırlayıp sunduğu 'Bu takıma sevdalıyız' programı Temmuz ayında ekrana gelecek.
Programda her hafta farklı bir kulübün tanıtımı yapılıyor.Gençlerbirliği, Ankaragücü, Karabükspor,
Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Beykoz önceki bölümlerde tanıtımı yapılan takımlardan bazıları.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9977
Erişim Tarihi: 16.06.2011

MHP Kayseri sonuçlarına itiraz etti
1800 oyla Kayseri'de 2. milletvekilliğini kaybeden MHP tüm ilçe sonuçlarına itiraz etti.
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MHP Kayseri il başkanı Mete Eke, il seçim kuruluna itirazda bulunduklarını belirterek, "Đlçe seçim
kurullarına yaptığımız itiraz sonucu 300 oy yeniden bize yazıldı. Ancak, iptal edilen oy ve sandıkların
yeniden sayımı ilçe seçim kurullarında kabsul edilmedi. Biz de Đl Seçim Kuruluna başvurduk"
dedi.Kayseri’de MHP’den Yusuf Halaçoğlu milletvekili seçilirken, eski Vali Nihat Canpolat, 1800 oyla
milletvekilliğini AK Partiden Dr.Đsmail Tamer’e kaptırdı. Bu gelişmelerin ardından MHP önce ilçe,
ardından il seçim kurulu başkanlığına itirazda bulundu. MHP Đl başkanı Eke, "24. Dönem Milletvekilliği
seçim sonuçları değerlendirilmesi sonucunda; il bazında yaklaşık 12 bin oyun iptal edildiği, 300
civarında oyumuzun başka partilere kaydırıldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Bunun üzerine bütün
ilçelerimizde ilçe seçim kurullarına itirazlarımız yapılmıştır. Yapılan itirazlarımız sonucunda başka
partilere kaydedilmiş yaklaşık 300 oyumuz partimize aktarılmıştır. Ancak iptal edilen oylar ile
sandıkların tekrar sayımı isteğimiz reddedilmiştir. Yasal süreler içerisinde oyların, il bazında tekrar
sayılması için Đl Seçim kuruluna itirazımızı bu gün yaptık" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9978
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Germir'e semt pazarı yapılıyor
Melikgazi Germir bölgesinde açık alan Semt Pazar Yeri inşaat çalışması devam ediyor.
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Melikgazi Germir bölgesinde açık alan Semt Pazar Yeri inşaat çalışması devam ediyor.
Germir’e 2 çalışma birden yapılıyor. Germir yolu bin 700 metre uzunluğunda ve 16 metre genişlinde
yeni bir çalışma yapılırken, Fermir sakinleri için de 102 esnaf kapasiteli semt pazarının altyapı
çalışmaları tamamlandı. Konu hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, “Germir bölgesi ile şehir merkezine bağlayan bin 700 metre uzunluğundaki yeni yol
çalışması için gerekli altyapı çalışması tamamlandı. Bu yol çalışmasında yine TEK, PTT, KASKĐ ve
Doğalgaz ile ortaklaşa bir çalışma yerine getirilerek bütünlük sağlandı. Yolun alt yapısı tamamlanmış
olup bu hafta içerisinde 5 bin ton asfalt kullanılarak hizmete açılacaktır. Germir bölgesi ile bu bölgenin
çevresinde yer alan mahallelerde yapılan toplantılarda en çok istenilen semt pazarını, öncelikli hizmet
olarak değerlendirdik ve alt yapı çalışmasını tamamladık” şeklinde konuştu. Büyükkılıç, semt pazar
yerinin 102 esnaf kapasiteli olduğunu ve zeminin asfalt ile kaplanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9979
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Sultan Sazlığı'na can suyu
Sultan Sazlığı Milli Parkı'na Uzun Devreli Gelişme ve Yönetim Planı çerçevesinde, Ağcaşar ve Kovalı
Barajlarından su verilmeye başlandı.
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Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'na Uzun Devreli Gelişme ve Yönetim Planı çerçevesinde,
Ağcaşar ve Kovalı Barajlarından su verilmeye başlandı.
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sultan Sazlığı Mille Parkı çevresinde
bulunan ilçelerdeki sulama birlikleri ile protokol imzalandığı öğrenildi. Đmzalanan protokol çerçevesinde
Sultan Sazlığı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme ve Yönetim Planı doğrultusunda, Ağcaşar ve Kovalı
Barajlarının su rezervlerinin yüzde 10'unun her yıl Sultan Sazlığına verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan
anlaşma çerçevesinde Ağcaşar ve Kovalı Barajlarının kapakları açılarak Sultan Sazlığı Milli Parkı'na
su takviyesine başlandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9980
Erişim Tarihi: 16.06.2011

Jandarma 172 yaşında
Jandarma teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü Bölge Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 45
: 16 Haziran 2011 12:34

Jandarma teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü Bölge Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle
kutlandı.
Kayseri Bölge Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Koumtanı
Hava Pilot Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kurum amirleri,
şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9981
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Yardım edilmez ise kolu kesilecek
Maddi zorluklar yüzünden tedavi olamayan 30 yaşındaki Şevket Dicle, "Kısa sürede tedavim yapılmazsa kolum
kesilecek" diyerek yardım istedi.
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde maddi zorluklar yüzünden tedavi olamayan 30 yaşındaki Şevket Dicle,
"Kısa sürede tedavim yapılmazsa kolum kesilecek" diyerek yardım istedi.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Şevket Dicle'nin sol kolu, 10 bin lira bulup tedavi
olamazsa kesilecek. 2000 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'brakial
plexus' ameliyatı olan Şevket Dicle, 2009 yılında Ankara Đbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gördükten
sonra, 2010 yılında bir ameliyat daha oldu. 1,5 ay süren tedavinin ardından, doktorlar Dicle'ye kolunun
kesileceğini söyledi. Tedavisinin Kayseri'de özel bir hastanede yapılabildiğini ve masrafın 10 bin lira
olduğunu belirten Dicle ise, "Yüzde 45 özürlü raporum var, işsizim. Maddi imkanım olmadığı için
hastaneye gidemiyorum. Kısa sürede tedavim yapılmazsa kolum kesilecek. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı devlet hastanelerinin giderini karşılıyor ancak özel hastanelerinkini karşılamıyor.
Kayseri'de bulunan özel hastane bu konuda uzmanlaşmış bir hastane. Kolumun tedavisi bu hastanede
yapılabiliyor ancak benim maddi imkanım yok. Devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan
yardım bekliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9982
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Tır karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü karşı şeride geçti. Kazada yaralanan TIR şoförü hastanede tedavi
altına alındı.
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Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü
karşı şeride geçti. Kazada yaralanan TIR şoförü hastanede
tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Malatya karayolu Bozakpınar yol
ayrımında yaşanan kazada 27 BR 249 plakalı TIR şoförü

A.Ç (51) direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kazada yaralanan A.Ç 112 ekiplerinin
ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9983
Erişim Tarihi: 20.06.2011

2 çocuk annesi kadın kendini astı
Đncesu Örenşehir'de meydana gelen olayda 30 yaşındaki G.Ö'nün ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği ileri
sürüldü.
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Kayseri’de iki çocuk annesi odunluğun tavanına bağladığı eşarp ile kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Đncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda 30 yaşındaki
G.Ö.’nün ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği ileri sürüldü. G.Ö.’nün, evlerinin odunluğunun
tavanına bağladığı eşarp ile kendini asarak hayatına son verdiği öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9984
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Yeşilhisar'da av tüfeğiyle intihar
Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 15 yaşındaki M.A.E.'nin neden intihar ettiği
araştırılıyor.
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Kayseri'de 15 yaşındaki genç av tüfeği ile intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki M.A.E.'nin internette
mesajlaştığı öğrenildi. Evde kimsenin bulunmadığı bir anda av tüfeği ile intihar ettiği bildirilen
M.A.E.'nin intihar sebebinin araştırıldığı öğrenilirken, olayda kullanılan av tüfeğine el konulduğu
bildirildi.
M.A.E.'nin kullandığı bilgisayarda da yazışmaların incelendiği kaydedildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9985
Erişim Tarihi: 20.06.2011

AKP'nin yapmayacağı çirkeflik yok!
MHP genelbaşkanı Devlet Bahçeli'den parti teşkilatlarına çok sert genelge
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin
Teşkilatlara Gönderdikleri Genelge.
16 Haziran 2011
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Çok ağır şartlar altında ve gerilim düzeyi yüksek bir ortamda 24.Dönem Milletvekili Genel
Seçimi yapılmıştır.
Đç ve dış sorunların yol açtığı sancılı ve sarsıntılı vahim süreç hepimizin gözü önünde
cereyan etmiştir.
Türkiye’nin millet ve devlet bekası; AKP hükümetinin sessizliğinden cesaret kazanan gözü
dönmüş bölücü mihraklar tarafından tehdit altına alınmıştır.
Ekonomiden diplomasiye, siyasetten kültüre, sanattan spora kadar her alanda yaşanan
ikircikli manzara ve derin sorunlar esasında tahammül sınırını çoktan aşmıştır.
AKP hükümetinin istismar ve yalan üzerine bina ettiği politikaları, hiçbir meseleyi
temelinden çözemediği gibi, daha da kökleşmesine ve büyümesine yol açmıştır.
Bu çerçevede, Türkiye’nin son 8,5 yılda rahata ve feraha ulaştığını, kalıcı ve kabul
edilebilir gelişme sağladığını iddia etmek mümkün değildir.
Terörle mücadelede sergilenen acizlik, ekonomi yönetiminde gösterilen basiretsizlik, dış
politikada ortaya çıkan yetersizlik, siyasetteki kalitesizlik ve ufuksuzluk iktidar partisi
AKP’nin karanlık sicilinin yalnızca bir özetidir.
Türk siyasi tarihi AKP zihniyeti kadar; haramla helal arasındaki sınır çizgilerini ihlal eden,
sevapla günahı birbirine karıştıran; yanlışa, çirkine ve kötüye mazeretler bulma
densizliğini gösteren başka bir partiye şahit olmamıştır.
Bu itibarla, Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi altında AKP’nin yapmayacağı çirkeflik ve
atmayacağı iftira olmayacağı açık ve nettir.
Özelikle, Türkiye’yi yıkıma ve çözülmeye götürecek sürecin başlama vuruşu olan PKK
açılımı ve sonrasındaki tehlikeli gelişmeler AKP’nin gerçek yüzünü ve niyetini göstermesi
bakımından ibretlik olmuştur.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli, kararlı, omurgalı, düzgün, tutarlı ve tavizsiz muhalefeti
AKP’nin ve ittifak içinde bulunduğu mihrakların öfke ve zehir saçan saldırılarını
tetiklemiştir.
Nitekim MHP’nin olmadığı bir Meclis ve etkisinin sıfıra yakın olduğu bir siyaset yapısı
ihanet mahzenlerinde AKP eliyle mayalandırılmıştır.
12 Eylül Referandum sürecinde, düşündürücü ve son derece kasıtlı yürütülen kara
propagandanın gizli şifrelerine bakıldığında, ortada açıkça bir MHP düşmanlığı olduğu
bariz olarak anlaşılabilecektir.

Başbakan Erdoğan’ın, belirli aralıklarla aziz dava arkadaşlarıma en galiz hakaretleri
vicdansızca, şuursuzca ve edepsizce savurmasının hedefinde; hem ülkücüleri bezdirmek
ve sindirmek, hem de Üç Hilal’i tasfiye etmek amacı olduğu görülmektedir.
Zira AKP ve yanında hizalandığı kirli ortaklık; MHP ve ülkücüler olduğu sürece emellerine
asla ulaşamayacaklarını iyi bilmektedirler.
Bu itibarla ülkücü hareketin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bölünmüş Türkiye’nin önünde
çok ciddi bir engel olarak görüldüğü ayan beyan ortadadır.
AKP’nin etnik kimliklere kucak açarak hazırlamayı planladığı yeni anayasaya şu haliyle
milli direnci gösterecek tek siyasi parti bellidir ve o da MHP’den başkası değildir.
Bundan dolayı 12 Haziran seçimlerinden önceki bir buçuk aylık zaman zarfında partimiz
adeta ateş altına alınmıştır.
Baraj altında kalması, itibarını kaybetmesi ve yıkılması için iğrenç ve aşağılık her oyun
gösterime sokulmuştur.
Kaset tezgâhlarıyla başlayan sürecin nerelere dayandığı ve hangi alçak komplolara
teşrifatçılık yaptığı duyarlı her dava arkadaşım tarafından anlaşılmıştır.
MHP’yi köşeye sıkıştırmak için AKP’ den aldıkları destekle sefere çıkan şer odakları; kutlu
davamızın kimliğini ve hatıralarını da şerefsizce kullanmaya ve kendi pis emellerine alet
etmeye cüret etmişlerdir.
Türk milletine içten içe husumet duyguları taşıyan ve Türk kimliğinin yaşamasından alerji
duyan kim varsa, Milliyetçi Hareket Partisi’ne kurulan tuzaklardan memnun olmuş ve
teşvik etmiştir.
Partimize yönelik hain suikastların, Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde vuku bulması
ise barajın altına düşürmeye yönelik bir stratejinin devrede olduğunu kanıtlamaktadır.
Türk siyasi tarihi, partimizin maruz kaldığı bu saldırıya bugüne kadar hiçbir siyasal
organizasyonun muhatap olmadığını göstermektedir.
Bununla birlikte Dünya’da da; ne demokrasiyle yönetilen ülkelerde ne de otoriter
rejimlerde böylesi bir tezgâhın ve kalleşçe siyaset tanziminin bulunmadığı ortadadır.
Milliyetçi Hareket Partisi’ni yere sermek ve oy veren milyonları başka siyasal partilere
yönlendirmek amacıyla ahlaksız ve hukuk dışı uygulamalar peş peşe sahnelenmiştir.
AKP hükümeti bu rezaletle ve demokrasiye yapılan darbeyle mücadele edeceği yerde
utanmadan siyasetine malzeme yapmış, fırsat düşkünü ve siyasi ganimet avcısı olduğunu
bir kez daha ispatlamıştır.
Vatanımızın birçok yöresinde; partimizi hedef alan ve kaset komplosu taraflarının istifa
etmediklerine dair şayiaları el altından dağıtılan broşürlerle ve münafıkça yaydıkları
tezviratlarla gündemde tutan vicdansız ve seviyesiz AKP kadroları olmuştur.
Bölünmüş Türkiye’nin düşünü kuranlar, etnik kimliklerin otonom karaktere kavuşmasını
isteyenler AKP’nin yanında ellerini ovuşturarak dizilmişler ve MHP’yi yok etmek için
buldukları her imkânı hayâsızca ve insafsızca kullanmışlardır.
Ne var ki aziz milletimiz MHP’yi asla sahipsiz ve bir başına bırakmamıştır.
Devletin, AKP telkini altında partimize yönelik saldırıları yalnızca seyrettiği bir ortamda,
büyük Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisi’ne desteğini esirgememiştir.
AKP’ye bağımlı çalışan anket kuruluşlarından satırlarından nifak saçılan köşe yazarlarına
kadar; herkesin barajın altında kalması yönünde ayinler yaptığı ve sözde raporların
paylaşıldığı bir ortamda MHP’nin yüzde 13’lük oyu çok önemlidir ve bu şartlar altında da
başarıdır.
Zira milletimizin verdiği oyun, milliyetçi-ülkücü hareket tarafından sorgulanması ve
eleştirilmesi söz konusu değildir.
Elbette Milliyetçi Hareket Partisi, içinde bulunduğumuz hassas ve nazik dönemin tüm
gelişmelerini dikkatle analiz edecek, seçim sonuçlarını enine boyuna inceleyecek ve lazım
gelen tedbirleri gecikmeksizin alacaktır.
Milletimizin kahir ekseriyetinin neden ilgisine mazhar olamadığımızın muhasebesi detaylı
ve objektif bir şekilde kısa süre içinde yerine getirilecektir.
Partimiz, Türkiye’nin sosyolojik gerçeklerini, siyasal ve ekonomik gelişmelerin
istikametini, yeniçağın dinamiklerini yerinde ve zamanında etkili bir şekilde
yorumlayacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, kerameti kendinden menkul bazı zevatın zırvalarının aksine
dimdik ayaktadır.

Tertipler, oyunlar ve MHP’siz Meclis projeleri sandıkta yerle bir olmuştur.
Partimizi provokasyonla, kavgayla, çatışmayla ve hiziple ilişkilendirmeye çalışanlar
yanıldıklarını ve büyük bir hata içinde olduklarını mutlaka anlayacaklardır.
Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarıyla birlikte iç içe ve tam bir inanmışlık göstererek
eninde sonunda tek başına iktidar hedefine ulaşacaktır.
Bu kapsamda olmak üzere, önümüzdeki çok önemli ve aynı zamanda kritik süreçte tüm
teşkilat yöneticilerimiz aşağıda belirtilen hususlara harfiyen uyacaklar ve buna göre
hareket edeceklerdir.
1Milliyetçi Hareket Partisi’ni baraj altında bırakamayan AKP merkezli derin ittifak
bundan sonra da boş durmayacaktır.
Hedef yine partimiz ve aziz dava arkadaşlarımız olacaktır.
Bu itibarla kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı azami bir şekilde dikkate edilecek,
oyunların sonuca ulaşamaması için saflarımız sıkılaştırılacaktır.
2Türkiye’nin önünde çok önemli üç konu başlığı bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi yeni anayasa, ikincisi mahalli idareler seçimi ve üçüncüsü de
Cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Bu konularla ilgili Genel Merkez’in belirlediği politikalar titizlikle takip edilecek, yerel
düzeyde yapılacak beyanat ve açıklamalarda Genel Merkez’in çizdiği sınırlar içinde
kalınacak ve yeknesaklık mutlaka sağlanacaktır.
3Bu yeni dönemde etnik tahriklerin artabileceği ve bölücülerin AKP desteğiyle daha
da şımarabileceği anlaşılmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmeyen malum çevreler,
bu defada ısrarlı ajitasyonlarla ve sinsi yönlendirmelerle Türkiye’de kardeş kavgasının
pimini çekmek için uygun ortam gözleyeceklerdir.
Nitekim MHP’yi böyle bir mayınlı ve alacakaranlık alana çekmek için mücadele
edeceklerdir.
Bu itibarla, tuzaklara dikkat edilecek, aramıza sızmaya çalışan provokatörlere karşı
uyanık olunacak, hatıralarımızı, inançlarımızı kullanarak fitne saçan çürümüş şahıs ya da
şahıslar tespit edilerek gecikmeksizin hukuki işlemler başlatılacaktır.
412 Haziran seçimlerinin il, ilçe, belde boyutuyla kapsamlı ve detayları ihmal
etmeyen bir şekilde analizi yapılacak ve sonucunda hazırlanacak rapor, işbu genelgenin
yayın tarihinden başlamak üzere bir ay içinde Hukuk ve Seçim Đşlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcılığına sunulacaktır.
5Partimiz her zorluğu aşacak güce, kudrete ve tarihi birikime sahiptir.
Milliyetçi Hareket Partisi 42 yıldır çok çile çekmiş, birçok sıkıntıya göğüs germiş ve ölümle
sınanmıştır.
Ancak hiçbir zaman Türk milletine duyduğu hayranlıktan, bağlılıktan ve sevdadan
vazgeçmemiş ve bundan sonra da katiyen vazgeçmeyecektir.
Partimizin anlam ve varlık sebebi Türk milletidir.
Bu sebep ortadan kalkmadığı sürece, Milliyetçi Hareket Partisi sonsuza kadar heybetli bir
şekilde var olacak ve vatansever ellerde milletimizin kutup yıldızı olmayı sürdürecektir.
Parti yöneticilerimiz görev ve sorumluluklarını şuurlu ve heyecanlı bir şekilde yerine
getirmeye artan şevkle devam edeceklerdir.
Tüm teşkilat yöneticilerimiz, gevşekliğe ve yılgınlığa asla prim vermeyeceklerdir.
Đçten ya da dıştan yapılacak sinsi yorumlara, tekliflere, değerlendirmelere, sözle niyet
arasındaki çelişkili beyanlara karşı çok tedbirli olunacak ve hiçbirine kulak asılmayacaktır.
12 Haziran 2011 Milletvekilliği Genel Seçiminde üstün bir çaba gösteren, iftihar edilecek
bir adanmışlık ve görev aşkıyla sorumluluklarını yerine getiren il, ilçe ve belde
teşkilatlarımızın başkan ve yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Afişlerimizi asan, bayrak ve flamalarımızı elleriyle yücelten, rozetlerimizi gururla
yakalarında taşıyan, konvoylarımızı sevgiyle selamlayan, partimize gönül vererek Üç
Hilal’i anlatan, açık hava toplantılarımızı şereflendiren her insanımıza şükranlarımı
sunuyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi’ni kurşun gibi ağır bir ortamda yalnız bırakmayan, AKP güdümlü
organize suç çetelerinin saldırıları karşısında kaderine terk etmeyen ve Meclis’te temsil
edilmesini sağlayan büyük milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cenab-ı Allah doğrunun, iyinin ve millet sevgisiyle yanıp tutuşan milliyetçi-ülkücü
hareketin yar ve yardımcısı olsun.
Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9986
Erişim Tarihi: 20.06.2011

700 yıla ihtiyaç var!
17 Haziran Dünya Çölleşmeyle mücadele günü.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 84
: 16 Haziran 2011 16:55

17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
Bu Hızla Devam Edersek;
Topraklarımızı Çölleşmeden Kurtarmak Đçin
Yaklaşık 700 Yıla Đhtiyacımız Var!
TEMA Vakfı, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde topraklarımızı tehdit eden erozyon
ve çölleşme tehlikesine karşı verilen mücadelenin önemine dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan
TEMA Vakfı Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Doğan, “Yılda 743 milyon ton toprağımızı erozyonla
kaybediyoruz. Topraklarımızın dörtte üçü şiddetli ve çok şiddetli erozyon tehdidi altında. Tarım
alanlarımızın % 59’unda, meralarımızın % 64’ünde ve orman varlığımızın % 54’ünde erozyon
yaşanıyor. Son 50 yılda ancak 4 milyon hektar alan erozyon ve çölleşmeden kurtarıldı. Bu hızla devam
edilirse, erozyon ve çölleşme tehdidi altındaki toplam 57,6 milyon hektar arazi varlığımızı kurtarmak
için yaklaşık 700 yıla ihtiyaç var” dedi.
TEMA Vakfı, erozyon ve çölleşmeyle mücadelede alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
ü 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, toprağın korunması yönünde
iyileştirilmeli, tüm maddeleri acilen uygulanmalı.
ü Nerede tarım yapıp, nerede hangi ürünü üreteceğimizi, nereyi yapılaşmaya açacağımızı kesin
ve net olarak belirleyen, Arazi Kullanım Planlaması yapılmalı ve uygulanmalı.
ü Tarımsal potansiyeli yüksek, bozulan-kirlenen ve amaç dışı kullanılan Büyük Ovalarımız
Bakanlar Kurulu kararıyla koruma altına alınmalı.
ü Ormanlarımızın azalmasına değil, korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı.
ü Mevcut ormanlar korunmalı, ağaçlandırma ve teraslama çalışmalarına verilen önem arttırılmalı,
ü Mera ve Toprak Koruma yasalarından sonra yine TEMA Vakfı’nın hazırlamış olduğu Su Yasa
Taslağı’ndan yararlanılarak Su Yasası çıkarılmalıdır.
Ormanlar Kurak Alanların Yaşamasını Sağlar
Birleşmiş Milletler 2011 yılının Uluslararası Ormanlar Yılı olması nedeniyle 17 Haziran Dünya
Çölleşmeyle Mücadele Günü’nün ana konusunu “Ormanlar Kurak Alanların Yaşamasını Sağlar” olarak
belirledi.
Ormanlar, sellerin ve taşkınların oluşmasını önler, akarsu rejimini düzenler, yeraltı sularının
birikmesine yardım eder, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar, sera gazlarından CO2 depo ederek
kuraklık artışı ve çölleşmenin kaynağı küresel ısınmanın etkilerini azaltır, havayı temizler, gürültüyü
azaltır. Yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır, halen ilaçların büyük bir bölümü ormanlarda yer
alan bitkilerden üretilmektedir, ormanlar biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu karasal ekosistemlerdir.

Dünya genelinde 1.6 milyar kişi çeşitli yollarla ormanlardan gelir sağlamaktadır. Buna karşın her yıl
dünyamızda 13 milyon hektar, bir başka deyişle yaklaşık Đç Anadolu Bölgesi’nin yüzölçümü kadar
orman yok edilmektedir.
Çölleşmenin temel nedenleri insanların yanlış faaliyetleri ve iklim değişiklikleridir.
Üst toprak, doğru ve verimli kullanılmadığı takdirde birkaç mevsimde yok olmakta, oysa yeniden
oluşması yüzyıllar sürmektedir. Bugün kurak araziler, hatalı toprak işlemesi, aşırı ve erken otlatma,
ormansızlaşma ve yanlış sulama uygulamaları nedeniyle tahrip olmaktadır. Bu istismarın temel
nedenleri ekonomik ve sosyal baskı ve kuraklıktır.
Çölleşme ekonomik kaynaklar üzerinde büyük bir yüktür.
Küresel düzeyde, çölleşmeden doğrudan etkilenen bölgelerde yıllık gelir kaybı 42 milyar dolarken,
çölleşme ile mücadelenin yıllık bedeli sadece 2,4 milyar dolardır. Dolaylı ekonomik ve sosyal kayıplar
buna dahil edilirse kaybın daha da büyük olacağı açıktır.
Çölleşme yoksulluğun hem nedeni, hem sonucudur.
O halde çölleşmeyle mücadele için; erozyonun önlenmesi, su kaynaklarının korunarak bilinçli
kullanılması, toprak varlığımızın iyi yönetilmesi, orman ve mera varlığımızın korunması gerekir. Bu da
ancak kamudan özel sektöre, akademiden sivil topluma her kesimin doğal varlıklar konusunda
bilinçlendirilmesi ile mümkün olur.
TEMA Vakfı, önümüzdeki dönemde çölleşmeyle mücadelede faaliyetlerini, hazırlamış olduğu Su Yasa
Taslağı’nın çıkarılmasına, ormanların korunmasına, orman alanlarının genişletilmesine ve teraslama
konularına yoğunlaştıracaktır.
TÜRKĐYE ÇÖL OLMASIN!
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9987
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Ay tutulması Kayseri'den de izlendi
Türkiye'nin büyük bölümünde çıplak gözle izlenen bu olay Kayseri'de de muhteşem bir görsel şölene dönüştü.
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2011 yılının ilk ay tutulması 15 Haziran 2011 Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşti.
Kayseri’de bu muhteşem anı izlemek isteyen vatandaşlar, tutulma saatini merakla bekledi.
Çarşamba’yı Perşembe gününe bağlayan akşam saatlerinde gerçekleşen 2011 yılı ay tutulması, her
zamankinden farklı oldu.
Ay tutulması ABD ve Kanada haricinde dünyanın büyük bölümünde izlendi. Türkiye’nin büyük
bölümünde çıplak gözle izlenen doğa üstü ve büyüleyici bu olay Kayseri’de de muhteşem bir görsel
şölene dönüştü.
Dünyanın gölgesinin ayın önünü kapatması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Uzun süreli tam ay
tutulması, en son Temmuz 2000'de olmuştu ve 1 saat 47 dakika sürmüştü. Güneş tutulmalarından
farklı olarak ay tutulmaları, çıplak gözle güvenle izlenebiliyor.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9988
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Okullarda karne heyecanı
Đlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 16 milyon öğrenci
karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi.
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Đlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 16 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz
tatiline girdi.
Öğrenciler, 180 iş günü ve yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılı maratonunun yorgunluğunu 3 ay
sürecek yaz tatilinde atacak.
2010-2011 eğitim-öğretim yılı 20 Eylül 2010'da başlamış, öğrenciler 28 Ocak-14 Şubat 2011 tarihleri
arasında yarıyıl tatili yapmıştı.
Đlköğretim ve lise son sınıf öğrencileri mezun olmanın yanı sıra, yaz tatilinde her yıl olduğu gibi sınava
girme, sınav sonucu öğrenme, tercih yapma ve kayıt heyecanı yaşayacak.
Lise son sınıf öğrencilerinin bazıları, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının sona erdiğinin ertesi günü ve
pazar günü ile sonraki hafta sonu, Lisans Yerleştirme Sınavları'na katılacak.
Đlköğretim öğrencilerinden 7. sınıflar 5 Haziran'da, 8. sınıflar ise 4 Haziran'da Seviye Belirleme
Sınavları'na (SBS) katılmıştı. Đlköğretim 8. sınıfların katıldığı SBS sonuçları 7 Temmuz'da, ilköğretim 7.
sınıfların sınav sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2011-2012 eğitim-öğretim yılı, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayacak. Okula yeni başlayacak
anaokulu ve ilköğretim birinci sınıf öğrencileri 12-16 Eylül'de ''uyum programı'na alınacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9989
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Grup38'den bir ilk
Derneğimiz 2011-2012 futbol sezonu için Kayseri Erciyesspor Kulübü ile sözleşme imzalayacaktır.
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Derneğimiz 2011-2012 futbol sezonu için Kayseri
Erciyesspor Kulübü ile sözleşme imzalayacaktır. Bu şekilde
bir sözleşme Türkiye’de ve dünyada ilktir.
Spor kamuoyu transfer sezonunda kulüplerle futbolcular,
teknik direktörler ve diğer çalışanlar arasındaki sözleşmeleri

bilirken buna bir de taraftar- kulüp sözleşmesi eklenecektir.
Biz 2 yıldır Kayseri Erciyesspor maçlarında centilmence takımımızı destekledik. Bu iki sezon içinde
takımımız taraftar olayları nedeniyle bir kuruşluk ceza almadığı gibi ihtar dahi almamıştır. Gerek iç
sahada gerekse deplasmanda Kayseri en güzel şekilde temsil edilmiş ve dernek üyelerimizden hiç
kimse de ceza almamıştır. Biz sporu ve taraftarlığı gerçek amacı olan dostluk ve kardeşlik için
yapıyoruz.
Kulüp yönetimimizden bu çalışmalarımız nedeniyle her türlü desteği gördüğümüz gibi bundan sonra da
kulüp- taraftar işbirliğinin en güzel örneğini sergilemeye ve Türk Sporuna hizmet etmeye devam
edeceğiz.
Son Bursa olayları göstermiştir ki şiddet kanunlarla önlenemez. TFF derhal bir eğitim proğramı
uygulamalı ve bilinçli taraftarlığı ön plana çıkarmalıdır.
Genel çerçevesi centilmenlik üzerine kurulu bu sözleşme hiçbir şekilde maddi konular içermeyip
tamamen manevi bir sevgi ve gönül bağı üzerine kuruludur. Taraftar – kulüp sözleşmesi ile varmak
istediğimiz nokta kanunlardan ziyade unutulmaya yüz tutmuş TÜRK ÖRF VE ADETLERĐNĐN ön
plana çıkarılmasıdır.
Mehmet ĐNCĐALAN
BASIN SÖZCÜSÜ
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9990
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Kayserililer Derneği Web sitesi yayında!
Avrupalılar Kayseri Kültür Derneği resmi web sitesi açıldı.
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Merkezi Almanya’nın Mülheim şehrinde bulunan Avrupalı Kayseri Kültür Derneği hazırlamış olduğu
web sitesi ile yurtdışında yaşayan Kayserililer ile Kayseri’de yaşayan Kayserililer arasında iletişim
köprüsü olmayı hedeflemektedir.
Daha önce de bir haber ile duyurmuş olduğumuz üzere sitemiz Kayseri NET TR ile Avrupalı Kayseri
Kültür Derneği ile ortak çalışma sonucu bu iletişim akışını daha da güçlendirerek Kayseri’deki ve
Avrupa’daki Kayserilileri ilgilendiren olayları güncel olarak anında duyurmaktır.
Bu konuda Avrupalı Kayseri Kültür Dernek Başkanı sayın Hamdi ERGÜN yaptığı açıklamada;
‘’Kayseri ve Avrupa’daki yurttaşlarımızın bir araya gelmesi,bir birinden haberdar olması her iki tarafa
da oldukça yarar sağlayacağı şüphesizdir.
Sizler de taktir edersiniz ki, Avrupa’nın en uç köşesinde bir Kayseriliye rastlamak mümkündür.Đşte bu
uç noktadaki Kayserili hemşerimizin yapmış olduğu faaliyetlerini,Avrupa’nın bir başka yerindeki
Kayserili hemşerimizin başarısını anında tüm Kayserili hemşerilerimize duyurmak için bu işi en iyi ve
en hızlı şekilde sağlayacak, çağımızın en hızlı haberleşme aracı olan web sitesiyle çözmeyi uygun
bulduk.
Kısaca Avrupa’da yaşayan Kayserili hemşerilerimizin A’da Z’ye tüm faaliyetlerini internet üzerindeki
Derneğimizin web sitemiz aracılığıyla genel’de tüm Dünya’ya özel’de ise tüm Kayseri’ye
duyurmak,aynı şekilde de Kayseri’deki faaliyetlerden de buradaki hemşerilerimizin haberdar olmasını
sağlamaktır.

Đleride oluşturacağımız sitemiz bünyesindeki firma web sayfasıyla da Avrupa’daki Kayserili
hemşerilerimizin firmalarıyla Kayseri’deki hemşerilerimizin firmalarını tanıtıp kaynaşmasını
sağlayacağız.Böylece hemşerilerimizin birbirleriyle ticaret yapmasına da olanak sağlamış olacağız
Ayrıca,Derneğin kurulduğundan bugüne yapmış olduğu faaliyetler Sitemizde mevcuttur’’ dedi
Derneğin web sitesi linki
http://www.avrupalikayserililerdernegi.com/
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9991
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Kayseri'de 272 bin öğrenci karne aldı
Okullar tatil oldu, Kayseri'de 730 okulda 272 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.
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Kayseri'de ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim maratonunu
tamamlayan 272 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Bilici, evde eğitim görmek zorunda olan lösemi
hastası 7. sınıf öğrencisine karnesini verirken, tüm öğrencinin yaz tatilinde bol bol kitap okumaları
konusunda tavsiyelerde bulundu.
Talas Đlçesi Şehit Yüzbaşı Levent Çetinkaya Đlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine
Vali Mevlüt Bilici, Talas Kaymakam Vekili Azmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, Đlçe Milli
Eğitim Müdürü Đhsan Köker katıldı.
4-A sınıfına gelen Vali Bilici, öğrencilerle sohbet etti. Burada onların ileriye dönük hedeflerini dinleyen
Vali Bilici, bazı öğrencilere Đstiklal Marşı ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okutturdu.
Öğrencilere başarıya giden yolun ipuçlarını veren Vali Bilici, bunların çok çalışmak ve ailelerinin
sözünü dinlemek ile vatanını sevmek olduğunu ifade etti.
Vali Bilici daha sonra 4. sınıflarda okul birincisi olan Aleyna Üzkan ile 8. sınıflarda birinci olan Ertuğrul
Hasbutçu'nun karnesini verdi.
Vali Bilici ve beraberindekiler daha sonra Lösemi hastalığı nedeniyle okuluna devam edemeyen ve
evde eğitimini tamamlayan Fatma Mustafa Hasçalık Đlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi Đsmail Özcan'ı
da Talas'ta bulunan evinde ziyaret etti. Kayseri'de 17 tane aynı durumda olan öğrencilere evlerde
eğitim veren öğretmenlere teşekkür eden Vali Bilici, Özcan'a Çanakkale'ye beraber gitme sözü verdi.
Gazetecilere yaptığı konuşmada, Kayseri'de ki okulların fiziki ortamların yüksekliğinden bahsederken,
önümüzdeki eğitim döneminde kalite ve başarı çıtasını yükseltme adına ellerinden gelen çalışmayı
yapacaklarını kaydetti.
Vali Bilici, öğrencilerin bir yandan ders yönünden diğer yandan da sosyal faaliyet alanlarında da
başarılı olmasını istediklerini sözlerine ekledi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ise, öğrencilerin başarısında olduğu gibi başarısızlıklarında da
velilerin ve öğretmenlerin payının olduğunu dile getirdi. Karnesinde zayıf olan öğrencilerin velilerine
seslenen Ayata, “Başarısızlığının nedenlerini çocuğunuzla beraber bulmaya çalışın ve onları rencide
edip, üzmeyin” dedi.
Ayata; “Veliler çocuklarını başarıya yönlendirmeli ve bu konuda motive etmelidir. Çocuklarının
eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olmalıdır. Kimse dört dörtlük değil. Herkesin eksiklikleri vardır”
şeklinde konuştu.

Kayseri'de 15 bin 500 anaokulu öğrencisi ailelerine sergilediği yılsonu etkinliğinin ardından
karnelerini aldı.
Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, Talas ilçesi TOKĐ Şehit Osman Kirik Anaokulu'nda düzenlenen
karne dağıtım törenine katıldı. Öğrenciler, burada ailelerine hazırladıkları gösteriyi sergiledikten sonra
karnelerini aldı.
Çocuklara karnelerini dağıtarak onları tek tek tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, zorunlu
anaokulu eğitim uygulamasına başlanıldığını anımsatarak aileleri tavsiyelerde bulundu. 62-72 ay arası
çocukların zorunlu eğitim çağına alınacağını ifade eden Ayata, okul öncesi eğitim alan öğrencinin
ilköğretim çağına başladığı günlerdeki farkına dikkat çekti.
Ayata, fiziki imkanların el verdiği ölçüde 4-5 yaş grubundaki çocuklara da eğitim kapısının açılacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9992
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Vural'dan reklam kokan hareketler
Kayseri'ye gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımların transferlerini değerlendirdi.
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Bir firmanın tanıtımı için Kayseri'ye gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımların transferlerini
değerlendirdi. Vural, Çeşme'de Türk oyuncuların, yabancı oyuncular kadar önemsenmemekten
yakındıklarını söyledi.
Çeşme'de Arda, Emre Belözoğlu, Servet Çetin ve Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu ortamda
sohbet ettiklerini söyleyen Yılmaz Vural, "Çocuklar bir şeye üzülüyorlar. Yabancı oyuncular kadar
önemsenmediklerini düşünüyorlar. Mesela Necati'nin Galatasaray'a transferi söz konusuydu. Forlan
20-25 milyon euro, Necati ise 2-2.5 milyon euro civarında. Ancak Necati'nin bedelini fazla bulduklarını
söylüyorlar. 'Bu çok büyük para, veremeyiz' diyorlar. Necati ise Türkiye'nin en üst seviyesindeki
oyunculardan biri. Bunları kıyaslama yapıyorlar" dedi.
Profesyonel takımların kadrosunun 25 kişiden oluştuğunun altını çizen Yılmaz Vural konuşmasını şu
şekilde sürdürdü:
"Đşte bunun 10 tanesinin yabancı olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kıyaslama içerisinde sayı
olarak daha fazla olmalarına rağmen dikkat edin. Beşiktaş'ın başarısız olmasının temelinde ne
yatıyor? Türk oyuncuların daha yetersiz olduğu kanaati var. Dolayısıyla demek ki Türk oyuncuları çok
önemli takımda. Onları da o seviyeye getirecek maddi ve manevi anlamda eşitleyecek bir durum
olması gerekiyor. Bu oyuncuların sohbeti hepsi bu anlamda muzdaripler. Çoğu da yurt dışına gitmek
istiyor. Çünkü yabancı
olmanın getirisinin farkındalar. Dolayısıyla çok önem verdiğimiz oyuncuların yurt dışında oynadığını
düşünün. Aynı rakamlara onlarda oradan maddi ve manevi anlamda daha fazla çıkar alabilirler. Bu
konuda biraz Türk oyuncusuna farklı bakmak lazım. Onları izlemek lazım daha da önemsemek lazım
bu sayıyı da daha düşürmek lazım."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9993
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Mezuniyet heyecanı

Develi Anadolu Lisesi 11. dönem mezuniyet törenini gerçekleştirdi.
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Develi Anadolu Lisesi’nin mezuniyet töreninde, havaya kep atan öğrenciler Ay tutulmasını fark etti.
Develi Anadolu 11 dönem mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Okul bahçesinde yapılan törene,
Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan, Emniyet Müdürü Hakan Nazım Birol, Milli
Eğitim Müdürü Bekir Karabulut ve tüm okul müdürleri ile öğrenci aileleri katıldı.
11.dönem birincisi olan Zehra Nur Kaçari, ikinci Rahmet Döne Yıldız, üçüncü Saadet Çekemoğlu oldu.
Dereceye girenlerin ödül töreni ardından, mezuniyet kütüğüne 11 dönem mezunları plakası çakıldı.
Müzik ve eğlence programı yanı sıra tiyatro ve skeçlerle geceye renk katan öğrenciler, adeta bir açık
hava tiyatrosu sahneledi.
Keplerin havaya atılması esnasında, 2011 yılı ilk Ay tutulmasını da gören öğrenciler ve veliler saat
22.00’de Ay’ın kararmaya başlamasının heyecanının da birlikte yaşadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9994
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Hac kayıtları başlıyor
Kura sonucu Diyanet ile hacca gitmeye hak kazananlar 20 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında kayıt yaptıracak.
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Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Hacca gidecek olan adayların kayıtlarının başlayacağını bildirdi.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizeyi serbestçe tercihlerine
imkan sağlamak amacıyla, kura çekiminde Diyanet ve Acenta ayrımına gidilmediğini söyledi.
Maraşlıgil, “2011 yılı hac organizasyonlarına 20 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
kayıtlara başkanlığımız organizasyonu için 999, A Grubu Seyahat Acentaları için 667 olmak üzere
toplam bin 666 kişilik hac kontenjanı verilmiştir” dedi. Maraşlıgil, hacca gidecek olan adaylar için şu
bilgileri verdi:
“‘2011 yılı Hac Đçin Diyanet’e, Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir’ belgesi, kesin kayıt sırası gelen hacı
adaylarının bizzat kendisine veya müracaat ettikleri grup üyelerinden birisine verilecektir. ‘2011 yılı
Hac Đçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir’ belgesini alan vatandaşlarımız, kesin kayıtlarını ilgili
bankalardan birisine belirlenen hac ücretinin tamamını veya 1’inci taksitini yatırdıktan sonra, gerek

internet ortamında kendisi yapabilecek, gerekse ilgili Đl Müftülüğü Hac Bürosu’ndan temin ederek
dolduracağı ‘Kesin Kayıt Form Dilekçesi’ ile Đl Müftülüğü’nde yaptırılabilir. Hac adaylarından, hac için
belirlenen ücretler dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9995
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Hamileyken kalp ameliyatı oldu
3 aylık hamileyken açık kalp ameliyatı olan Melek Kaya, doğum yaparak, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.
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Kayseri’de, 3 aylık hamileyken açık kalp ameliyatı olan Melek Kaya, doğum yaparak, sağlıklı bir erkek
bebek dünyaya getirdi.34 yaşındaki anne Melek Kaya, 3 aylık hamileyken kalp kapakçıklarında
pıhtılaşma olduğu için açık kalp ameliyatı olmuştu.
38’inci haftada sezaryen ile doğumu gerçekleşen Kaya, ‘Mesut Yakup’ adını koydukları erkek bebek
dünyaya getirdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve 2 kilo 700 gram olarak doğduğu
öğrenilirken, dördüncü çocukları olan Mesut bebeğin sağlıklı olması da aileye mutluluk kattı.Anne
Kaya, böyle bir sonucu beklemediğini söyleyerek, “Đnanın çok ümitsizdim, çok çaresizdim. Böyle bir
sonuç beklemiyordum. Herkese özellikle benimle ilgilenen doktorlara teşekkür ediyorum. Çok
heyecanlıyım, çok mutluyum” dedi.
Sezaryen ile ameliyatı yapan Kadın ve Doğum Uzmanı Mustafa Ertürk ise, 38’inci haftada doğumu
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bebeği sezaryen ile aldık. 2 kilo 700 gram ağırlığında erkek çocuk
dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlığı gayet iyi. Doğum sonrasında yaptığımız tedavilerle herhangi
bir sorun oluşmadı. Ameliyatın üzerinden 24 saat geçti ve bir sıkıntı yok. Anne ve bebeğin uyumu iyi.
Anne ve bebeği taburcu edeceğiz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kaya çifti, ameliyat sonrasında yaptıkları açıklamada, bebek erkek olduğu taktirde
ameliyatı yapan doktor Mesut Özcan’ın adını vereceklerini belirtmişti. Doğumdan sonra aile,
çocuklarına ‘Mesut Yakup’ adını verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9996
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Sıcaklar kalp krizini tetikleyebilir

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Gül, sıcak yerlerde yaşayan insanların tansiyon ilaçlarının dozajını azaltması gerektiğini
belirtti.
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Yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp krizini tetikleyebileceğini söyleyen Tekden Hastanesi Kardiyoloji
Uzmanı Dr. Ali Gül, sıcak yerlerde yaşayan insanların tansiyon ilaçlarının dozajını azaltması
gerektiğini belirterek, tatile gidecek kişilere de kalp rahatsızlıklarına karşı mutlaka muayeneden
geçmeleri uyarısında bulundu.Yazın en sık rastlanan hastalıklarından biri de kalp rahatsızlıkları.
Özellikle, sıcak yerlerde yaşayan ve sıcak ortamlarda çalışan insanlar kalp krizi riskini daha çok
taşırken, Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Gül, bu kişilerin mümkün olduğunca tansiyon
ilaçlarının dozajını azaltması gerektiğini bildirdi. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte, var olan
kalp damar ve hipertansiyon gibi hastalıkların normal seyrinden dışarı çıkabildiğini ifade eden Dr. Gül,
"Hastalıklarda aşırı sıcağa bağlı olarak tansiyon düşmeleri olabilir, kalp krizi tetiklenebilir. Aşırı
sıcaklarda vücut terlemeyle sıvı ve tuz kaybettiği için var olan tansiyon ilaçlarının tansiyon düşürücü
etkileri normalden daha fazla ortaya çıkabilir. Yazın özellikle sıcak yerlerde yaşayan insanlarda veya
sıcak altında çalışan kişilerde tansiyon ilaçlarının dozajını biraz azaltmak gerekiyor" dedi.
Olası hastalıklara karşı alınacak önlemlerden de bahseden Gül, özellikle ailesinde ya da kendinde
kalp-damar rahatsızlığı olan kişilerin yaz aylarında muayeneden geçmesi gerektiğini belirterek, "Yaz
aylarının kalp üzerinde yaptığı bu olumsuz etkileri azaltmak için belli başlı tedbirler almakta fayda var.
Risk altındaki kişilerin sıcağın en hararetli olduğu dönemlerde, güneşin dik olduğu saatlerde dışarı
çıkmamaları lazım. Serin yerde kalmalarına fayda var. Đlaçlarını muntazam olarak almaları lazım. Çok
yorucu, ağır işlerden, kızartma türü ağır yiyeceklerden ve fazla kırmızı etten uzak durmalarında fayda
var. Daha çok sebze meyve ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerekir. Su kaybını da yerine koymak
lazım, günlük en az 2-2,5 litre su alınmasında fayda var. Tabii bu yalnızca su değil, tuzsuz olmak
kaydıyla ayran da meyve suyu da olabilir. Bunlar aynı zamanda terlemeyle oluşan elektrolit kaybını da
dengeleyecektir. Yaz aylarında tatil yapmak için denize gitmek isteyen insanlar olabilir. Bu kişilerin
denize gitmeden önce kalp kontrolünden geçmelerinde fayda var. Özellikle ailesinde kalp-damar
rahatsızlığı olan insanlardan başlarsak, koruyucu tedbir olarak muayene olmalarında fayda var. Kalpdamar rahatsızlığı olanların da tatile gitmeden önce bir check-up'tan geçmesi iyi olur" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9997
Erişim Tarihi: 20.06.2011

Öldürdü, cesetle teslim oldu
Tarlasında çalıştırdığı işçisini öldüren zanlı, cipinin koltuğuna koyduğu cesetle jandarmaya giderek teslim oldu.
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Öldürdüğü adamın cesediyle jandarmaya giderek teslim oldu. Eşine az rastlanır bu olay Kayseri'nin
Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde yaşandı. 60 yaşındaki Yaşar Orhan, günlüğü 50 TL'ye
tarlasında çalıştırmak üzere 51 yaşındaki işçi Ali Karakaya ile anlaştı. Karakaya tarlada çalışmaya
başladı, bir süre sonra Orhan kontrole geldi. Ne olduysa o anda oldu.
TARLADA TARTIŞTILAR !
Đddiaya göre " Sana günlük 50 TL veriyorum. Bu saate kadar çalıştın ama neden bu kadar az iş
yaptın?" deyince aralarında tartışma çıktı.
ĐŞÇĐ TARLA SAHĐBĐNE ÇAPAYLA VURDU !
Karakaya'nın, tarla sahibine hakaret ettikten sonra elindeki çapayla vurduğu ileri sürüldü.
ĐŞÇĐYE ATEŞ ETTĐ !
Yaşar Orhan, bunun üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle Ali Karakaya'ya ateş etti.
Ensesinden ve sırtından yaralanan Ali Karakaya olay yerinde öldü.
CESETLE KARAKOLA GĐTTĐ !
Yaşar Orhan, Karakaya'nın cesedini otomobiline koyarak, Güneşli'de bulunan Jandarma Karakolu'na
gitti ve silahıyla birlikte teslim oldu.
Ölen şahıs toprağa verilirken tarla sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9998
Erişim Tarihi: 20.06.2011

