KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
14.03.2011–20.03.2011

Erciyes'e anma tırmanışı !
EUDAK 3. geleneksel Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge'yi anma Erciyes zirve tırmanışı
gerçekleştirildi.
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Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü (EUDAK) tarafından düzenlenen 3. geleneksel Prof. Dr.
Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge'yi anma Erciyes zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
30 üniversiteden 120 dağcının katıldığı etkinlik, dağcıların 11 Mart Cuma günü Erciyes
Üniversitesi'nde toplanmasıyla başladı. 12 Mart Cumartesi Erciyes'in Tekir Yaylası bölgesinde
Abdülmecit Doğru ve Ahmet Bilge için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Đstiklal Marşı okundu.
Erciyes'in 3 bin metre yükseklikteki Çobanini bölgesine kamp kuran dağcılardan 60'ı 3 bin 917 metre
yükseklikteki zirveye ulaştı.
Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge 1991 yılında Erciyes'e tırmanırken çığ düşmesi
sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9186
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Pancarın tonu 150 TL olacak !
Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne başkan adayı olan Mahmut Çeçen, çiftçiler ile bir araya gelerek yapacaklarını
anlattı.
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Kayseri'de Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne başkan adayı olan Mahmut Çeçen, çiftçiler ile bir araya
gelerek yapacaklarını anlattı.
Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne başkan adayı olduğunu söyleyen Mahmut Çeçen, seçilmeleri
durumunda yapacakları icraatları çiftçilere anlattı. Çeçen, "Pancar fiyatının tonu en az 150 TL olacak
her yıl kurumun karlılık durumu göz önüne alınarak yeniden değerlendireceğiz. Pancar tarımını cazip
ve karlı hale getireceğiz" dedi.
Çeçen "Fire şeker oranları çiftçi temsilcileri aracılığı ile denetlendirilecek çiftçi haksızlığa
uğratılmayacak" diye konuştu.
Başkan adayı Mahmut Çeçen çiftçiye yapacakları icraatları anlatmasının ardından çiftçilerle birlikte
yemek yedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9187
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Bıçaklı kız kavgası :1 yaralı
Sahabiye Mahallesinde "kız meselesi" yüzünden çıktığı ileri süren kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 17
: 14 Mart 2011 10:15

Kayseri'de "kız meselesi" yüzünden çıktığı ileri süren kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda E.D. ile F.P. arasında
tartışma çıktı. "Kız meselesi" yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. F.P.,
bıçakla F.D.'yi boğazından yaraladı. Ağır şekilde yaralanan E.D., olay yerine çağırılan ambulansla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Barış Manço Parkı'na akın eden E.D.'nin arkadaşları, büyük panik yaşadı. Polis ekipleri, olay yerinde
geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri Đnceleme ekiplerinin çalışmaları meraklı gözlerle takip eden
gençler, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen olay yerinden ayrılmadı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.P.'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9188
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Bünyan'da Pepino yetiştiriliyor
Tropikal egzotik bir ürün ve ana vatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olan Pepino meyvesi, artık Bünyan'da
da yetiştiriliyor.
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Tropikal egzotik bir ürün ve ana vatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olan Pepino meyvesi, artık
Bünyan'da da yetiştiriliyor.
Özel bir fidancılık şirketi, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde besin değeri yüksek olan ve meyvesinin şeker
hastalıkları, kemik erimesi, dalak yetmezliği, bağırsak kanseri, gen hastaları, mide rahatsızlığı, anemi
(kansızlık) hastaları, hemofili hastaları (kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluğa bağlı kanama hastalığı),
eklem romatizması
ve çocuklarda kemik gelişimine fayda sağladığı, içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde idrar yolları,
solunum yolları enfeksiyonlarında vücudun direncini artıran Pepino meyvesi yetiştirmeye başladı.
Bünyan ilçesinde fidan yetiştiriciliği yapan Farul Dinçel, bir tanıdığı aracılığıyla kendi serasında
deneme amaçlı diktiği pepino meyvesi dikimi yaptığını ve bu yıl 5 bin kök pepino fidesi yetiştireceğini
bildirdi. Ürünlerin yetiştirilme ortamının tamamen organik olduğunu söyleyen Dinçel, “Birçok faydası
olan pepino meyvesinin organik olmasının ayrı bir önemi var. Bu yıl ilk olarak piyasaya süreceğimiz
meyveleri ileriki yıllarda marketlerde ve internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satacağız. Bunun
yanında pazar oluşturarak, ticaretini geliştireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9189
Erişim Tarihi: 14.03.2011

MHP'de düğün heyecanı !
MHP Đl Başkanı Mete Eke'nin kızı Nurhan Eke, işadamı Adnan Yıldırım'ın oğlu Murat Yıldırım ile evlendi.
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Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke'nin Avukat kızı Nurhan Eke, işadamı Adnan Yıldırım'ın
oğlu Avukat Murat Yıldırım'la ile dünya evine girdi. Düğün töreni siyaset ve iş dünyasının ünlü
isimlerini bir araya getirdi.
Hilton Otelde düzenlenen düğün törenine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ahmet
Deniz Bölükbaşı, Metin Çobanoğlu, Ümit Şafak, Bülent Didinmez, Recai Yıldırım, Milliyetçi Hareket
Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Halil Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri Mustafa
Eraslan, Metin Şekerci, Kayseri Eski Valisi Nihat Canpolat, bazı oda ve sendika başkanları, siyaset ve
iş dünyasından birçok isim ile Eke ve Yıldırım ailelerinin yakınları katıldı.
Düğünde, Yıldırım çiftinin nikah şahitliklerini ise; MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz
Bölükbaşı, Milliyetçi Hareket Partisi Mali Đşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Şafak,
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat Đşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez,
Milliyetçi Hareket Partisi Aile Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recai
Yıldırım, Kayseri Eski Valisi Nihat Canpolat ve Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız
yaptı.
Deniz Bölükbaşı, nikahın ardından genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını gelin
Nurhan'a verdi.
Orkestra ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlenen davetliler, Nurhan ve Murat çiftinin mutluluğunu
paylaştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9190
Erişim Tarihi: 14.03.2011

CHP engellilerle buluştu !
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri'de engellilerle kahvaltıda bir araya geldi.
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Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri'de engellilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen kahvaltıya Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Şevki
Kulkuloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Cumhuriyet Halk Partisi
Engellilerden sorumlu Parti Meclis Üyesi Sosyolog Avukat Turhan Đçli ve engelli vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, "Bir ülkenin gelişmişliği o ülkede yapılan binalarla,
asfalt yollarıyla, lüks otomobilleriyle ölçülmez. Bir ülkenin uygarlık ve gelişmişlik düzeyi engelli
yurttaşlarına sahip çıkmasıyla, çocuklarına ve kadınlarına değer vermesiyle ölçülür. Eğer bir toplum
kendi engellilerinin yaşam standartını düzeltememişse çocuklarının ve kadınlarının sorunlarını
çözememişse o toplumda ne gelişmeden ne de kalkınmadan söz edilebilir" dedi.
CHP Engellilerden sorumlu Parti Meclis Üyesi Turhan Đçli de Cumhuriyet Halk Partisinin 15.
Olağanüstü Kurultayında engellileri temsil etmek için görevlendirildiğini söyleyerek, "Sosyal devlet
politikalarını siyasetinin temeline koymuş olan Cumhuriyet Halk Partisinde değerlendirmek, engelli
sorunlarını CHP'ye, CHP siyasetini engellilere taşımak istiyorum" dedi. Sekiz buçuk milyon vatandaşın
sorunlarını anlatmanın bir kişinin işi olmayacağını belirten Đçli, "Gerek CHP'de gerekse diğer siyasi
partilerde, parti meclislerinde, TBMM'de, belediye il genel meclislerinde daha çok sayıda engelli
temsilciye gerek vardır" diye konuştu.
Turhan Đçli son olarak Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gelmesiyle gerçekleştirecekleri icraatları
engelli vatandaşlara aktardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9191
Erişim Tarihi: 14.03.2011

12 Haziran kırılma noktası olacak !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız GESĐAD toplantısında konuştu.
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Genç Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD) tarafından düzenlenen 'Đş Dünyasının 2023 Vizyonu'
konulu toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 12 Haziran'da yapılacak genel
seçimlerin Türkiye'nin kırılma noktası olduğunu söyledi.
GESĐAD tarafından düzenlenen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri
Valisi Mevlüt Bilici, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, GESĐAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Kınaş, Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık ve sanayiciler katıldı. Toplantıya katılan Kenan Işık,
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şiirini okudu.
Bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Bu başlığı 2002 yılında
konuşmak mümkün olmazdı. 3 Kasım seçimlerinden önce yükümüzün çok ağır, sorumluluklarımızın
çok ağır olduğunu konuşuyorduk. Önümüze bir tablo geldi, seçme hakkımızın olmadığı bir kısım çokça
rakam geldi önümüze. Edirne'den Kars'a kadar 4 milyar dolar yatırım 40 milyar dolarlık faiz
ödeyecektik. Yalnızca iş yapacaktık. Acaba 2001 yılı değil de 2000 yılında devralsaydık ne olurdu?
2001'in başında almış olsaydık 238 milyar dolar daha karlı olacaktık. Yani 11 birimin 1 tanesini
yatırıma geriye kalanları borçlara ödeyecektiniz. O yüzden biz Türkiye'nin her yönüyle normalleşmesini
sağlamak gerekiyordu. Başka çıkar yolu yoktu" dedi.
"Bütün sektörlerde insan profili de değişti ve şu anda yaptığımız değişiklikleri yapabiliyoruz. Kendi
aramızda konuşurken çok mu abartılı hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Ama aslında Türkiye'nin çok
ciddi bir potansiyeli var. Öncelikle insan kaynakları tabii ki" diyen Yıldız, konuşmasına şu şekilde
devam etti:
"2001 yılındaki kayıplarımızı telafi etmek kolay olmadı. Türkiye halen normalleşmesini tamamlamadı.
2-3 ay içinde bütün sektörlerin başına aldığımız siyasi ve ekonomik istikrarın sürdürülebilir hale
geldiğine inanmış olmak gerekiyor. Türkiye'deki siyasi istikrara olan inanç ve güven, her birimizin
yaptığı iş kadar önemli. Global kriz bütün eziciliği ile geldi. 2010 yılında bir çok ülke küçülürken,
Türkiye büyüdü. Türkiye yurt dışında da itibarı ile büyüyecek ve cazibe merkezi haline gelecek.
Türkiye'de
özellikle katma değeri en yüksek olan madencilik sahasında, 2023 vizyonunda herhangi bir iş
adamımızın enerji konusunda iş adamlarının çok ciddi açılım yapması gerekiyor. Otomatik olarak
hazırlanmış bir pazar var ve sadece hizmetin götürülmesi gerekiyor. Dünyada tabii kaynakları bulunan
bir çok ülke var ama bunları yönetemiyorlar. Türkiye'deki insanımızda yönetim kabiliyeti var. Bir kısım
sosyal olaylar ve bir kısım ekonomik olaylar büyük etki yaratabiliyor. Siyasi olayların tetikleyebileceği
diğer olaylar olduğu için ve spekülasyonlar olduğu için etkiler artıyor. Kötü bir haber piyasaları 10 puan
etkilerken, iyi bir haber 1 puan etkiliyor. O nedenle siyasi istikrarsızlığın ekonomide oluşturacağı
tahribat büyük oluyor. Türkiye'nin istikrarına sürdürülebilirliğine, 12 Haziran'da çok ciddi bir kırılma
noktası var. Türkiye istikrarda doğru mu gidecek, yoksa kırılma mı yaşayacak. Ben tam tamına yüzde
yüz bir gerçekten bahsediyorum. Bütün siyaset anlayışında bu böyledir. O nedenle Türkiye artık geri
dönemez. Hangi siyasi parti olursa olsun bu performanstan daha aşağı performans gösteremez. Buna
vatandaşlarımız müsaade etmez. 'Çobanın oyu, göbeğini kaşıdı' gibi son derece incitici kavramlar,
artık siyaset tarihine gömüldü. Artık 2023 siyasetinde bu tür jargonlar olmayacak. Herkesim katkısının
ön planda olduğu bir ortam olacak. Her birimizin aslında irili ufaklı Türkiye'nin siyasi istikrarına katkısı
vardır. Türkiye, 2002 yılındaki öngörülerden çok daha fazla isabet eden bir seviyeyi yakaladı. 2023 ile
ilgili tahminleri de yapabilecek bir durumdadır. Gerek siyasette, gerek iş dünyasında birbirinin ardında
kalmayacak şekilde bir atılım gerekmektedir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9192
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Kayseri yine ligin sonunu getiremiyor
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Sivasspor - Kayserispor karşılaşmasında gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi
Sivasspor oldu.
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Sivasspor - Kayserispor karşılaşmasında gülen taraf 10'lık skorla ev sahibi Sivasspor oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
3. dakikada Sivasspor takımında sağ çaprazdan Erman Kılıç'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası
içerisinde topa yükselen Suarez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
5. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Eneramo'nun sağ
çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
6. dakikada Kaysersipor tribünlerinde olaylar çıktı. Çıkan olaylarda bir polis yaralandı.
14. dakikada taşkınlık çıkaran Kayserispor taraftarları stadyumdan çıkartıldı.
39. dakikada gelişen Kayserispor atağında Önder Turacı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda
top az farkla auta çıktı.
44. dakikada gelişen Sivasspor atağında Grosicki'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada
yükselen Eneramo'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
57. dakikada gelişen Kayserispor atağında Selim'in sağ kanattan ceza sahasına doğru verdiği pasta
Sivasspor kalecisi Korcan Ömer Hasan'dan erken davranarak topun sahibi oldu.
67.dakikada gelişen Sivasspor atağında Mehmet Nası'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan
Eneramo'nun müsait durumdaki vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
77. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topa
Mehmet Eren'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
89. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Cihan'ın ara pasıyla topla buluşan Eneramo'nun
bekletmeden vuruşunda Kayserispor kalecisi Hamidou topu kornere çeldi.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz xx, Selçuk Kaya xx, Serkan Akal xx
SĐVASSPOR: Korcan xx, Ziya xx, Sedat xx, Mehmet Nas xx (Rada dk. 74 xx), Kadir xx, Erman xx
(Cihan dk. 59 xx), Eneramo x, Navratil xx, Grosicki xx, Suarez xxx (Mehmet Yıldız dk. 79 x), Uğur xx
YEDEKLER: Kamenar, Murat, Mendonça, Kamanan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Rıza Çalımbay
KAYSERĐSPOR: Hamidou x, Hasan Ali xx, Selim x, Abdullah xx (Zalayeta dk. 71 x), Hamza x, Savaş
x, Ömer Hasan x (Mehmet Eren dk. 64 xx), Önder xx, Kujoviç x, Ziani x (Ali dk. 79 x), Amrabat xx
YEDEKLER: Volkan, Troisi, Semih, Furkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arvaladze
GOL: Suarez (dk. 3)
SARI KARTLAR: Kadir (Sivasspor), Ömer Hasan (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9193
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Erciyes Ergünle bambaşka !
Bank Asya 1. Lig'in 24. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Kartalspor'u 2-0 yendi.
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Bank Asya 1. Lig'in 24. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Kartalspor'u 2-0
yendi.
MAÇTAN DAKĐKALAR
39. dakikada gelişen Kartalspor atağında Hamza'nın sağ kanattan ortasıyla ceza sahası içerisinde
yükselerek kafa vuran Savaş'ın topu üstten auta gitti.
50. dakikada hakem Hakan Özkan'ın sakatlanmasıyla yerine dördüncü hakem Volkan Alabaş
geçerek maçı yönetti.
54. dakikada Köksal'ın sağ kanattan ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah, şut yerine
kaleciyi geçmek istemesiyle topu kaybetti ve mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.
55. dakikada Kartalsporlu oyunculardan ceza sahası içerisine gönderilen topla buluşan Oktay, sol
kanattan vurduğu şut, yandan az farkla auta gitti.
60. dakikada ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Köksal'ın vuruşu kaleciyi aşarken Ümit topu
tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)
64. dakikada sağ kanattan Köksal'ın yerden pasıyla ceza yayı çizgisinde Ümit, gelişine vurdu. Top,
farkla auta gitti.
74. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Caner'in ortasına Mehmet kafa vurdu. Meşin
yuvarlak kaleci Yavuz'da kaldı.
90+5. dakikada Emrah'ı ceza sahası içerisinde kaleci Kaya düşürdü. Kaleci Kaya kırmızı kartla oyun
dışı kalırken yerine kaleye Hamza geçti.
90+5. dakikada Emre penaltı kullanırken kaleci Hamza topu karşıladı. Dönen topu Emre,
tamamlayarak kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. (2-0)
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Hakan Özkan xxx (Volkan Alabaş xxx), Hakan Eygü xxx, Şenol Ersoy xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Đbrahim xx, Veli xx, Zafer xx, Kemal xx, Muhammet xx (Taner
dk. 89 ?), Emre xx, Yusuf xx (Mehmet Ayaz dk. 80 x), Köksal xxx, Ümit xxx (Bikoko dk. 72 xx), Emrah
xx
YEDEKLER: Ali, Aytek, Mehmet Öztonga, Hakan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ergün Penbe
KARTALSPOR: Kaya x, Önder x, Hamza xx, Tolga x (Aydın dk. 75 x), Semih xx, Sezer xx, Mehmet
Uslu xx, Mehmet Kahraman xx, Savaş x (Caner dk. 61 xx), Engin, Oktay xx (Şadi dk. 70 x)
YEDEKLER: Ziya, Oğuz, Okan, Sabutay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Engin Korukır
GOLLER: Ümit (dk. 60) Emre (dk. 90+5)
KIRMIZI KART: Kaya (dk. 90+5)
SARI KARTLAR: Zafer (Kayseri Erciyesspor) Aydın, Mehmet Uslu (Kartalspor)
Kayseri Erciyesspor, sahasında Kartalspor karşısında aldığı 3 puana sevinirken, Kartalspor
Teknik Direktörü Engin Korukır, hakem hataları ile teknik sorunlardan ötürü federasyona yüklendi.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, maç sonrası yaptığı açıklamada, zorlu geçen
karşılaşmadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Penbe, "Đlk yarı kendimizi tam olarak
gösteremedik ancak ikinci yarı iyi bir oyun sergiledik. Kartalspor iyi defans yapan ve gol yemediği
sürece iyi direnen bir takım. Gol yollarında biraz daha dikkatli olabilseydik sonuç çok daha farklı
olabilirdi. Benim için önemli olan pozisyona girmekti, pozisyon kaçar hepimiz hata yapabiliriz ancak
oyuncularımızın istekli ve arzulu oluşu beni çok mutlu etti. Şimdi 2'de 2 yaptığımız için sevinçliyiz. Bolu
maçına iyi hazırlanıp oradan da puanlarla dönmeyi istiyoruz" dedi.
Kartalspor Teknik Direktörü Engin Korukır ise hakem Hakan Özkan'ın sakatlığının ardından yerine
geçen dördüncü hakem Volkan Alabaş'ın 15 dakika içerisinde 15 hata yapmasına tepki gösterdi.
Korukır, "Hakemden önce teknik alan içerisine kamera koyup çekim yapanı ilk kez burada görüyorum.
Canının istediği yere kamera koyup çekim yapmalarına bir anlam veremedim. Ayrıca sakatlığın
ardından orta hakem olarak görev alan Volkan Alabaş, hazırlıksız olduğunu birkez daha burada
gösterdi. Federasyon görev verirken daha dikkatli olması gerekirdi. Öte yandan stadın bozukluğu
sebebiyle Kadir Has yerine yan açık sahada oynanacağını son anda belirten federasyonun bu tutumu
hiçte hoş değil. Biz futbolcuları o atmosfere göre, stada göre hazırlıyoruz. Ancak son andaki karar
değişikliği ister istemez moral bozukluğmuna neden oluyor. Sahadan ötürü yenildik diyemeyiz ancak
bu davranış pek uygğun değil" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9194
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Sonuçtan memnun değiliz !
ŞOTA: Üzgünüz ama lig devam ediyor. Dokuz maç daha var.
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u 1-0
mağlup eden Sivasspor'da yüzler gülüyor. Maç sonu konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza
Çalımbay, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
ŞOTA: "SONUÇTAN MEMNUN DEĞĐLĐZ"
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise erken gol yediklerini söyleyerek sonuçtan memnun
olmadıklarını söyledi. Arveladze, "Zor bir maçtı. Başlangıç ters oldu erkenden gol yedik. Yüzde yüz gol
pozisyonuna giremedik ama top bizde kaldı. Sonuçtan memnun değiliz. Üzgünüz ama lig devam
ediyor. Dokuz maç daha var" dedi.
Basın mensuplarının Kayserispor taraftarlarının çıkardığı olayı sorması üzerine Şota, "Görmedim,
bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.
Kayserisporlu futbolcu Savaş iki takımında kazanması gereken bir maç olduğunu dile getirerek,
"Erken gol yiyerek başladık. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Tabi rakip de kazanmak zorundaydı.
Onlar erken gol bulunca top bizde daha çok kaldı. Olmadı" dedi.
Kayserisporlu bir diğer futbolcu Önder Turacı da iyi oynamadıklarını kaydederek, "Bugün iyi
oynayamadık, hocamızın verdiği görevi tamamen yerine getiremedik, net gol pozisyonlarına
giremedik. Toparlanıp kalan dokuz maçımızı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9195
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Sivas'ta Kayseri tribünü karıştı !
Sivasspor takımında Suarez'in attığı golden sonra Kayserispor tribünlerinde olaylar çıktı.
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Sivasspor-Kayserispor maçında tribünlerde çıkan
olaylarda bir polis yaralandı.
4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivasspor-Kayserispor karşılaşmasında, Sivasspor takımında Suarez'in
attığı golden sonra Kayserispor tribünlerinde olaylar çıktı. Koltukları sahaya atan taraftarlara çevik
kuvvet müdahale etti. Çıkan olaylarda biri polis olmak üzere birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.
Taşkınlığını devam ettiren taraftarlar stadyumdan çıkartıldı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9196
Erişim Tarihi: 14.03.2011

AKP'den kimler aday oldu ?
AK Parti Kayseri Đl Başkanlığına müracaatta bulunan aday adaylarının listesi yayınlandı.
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12 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimleri için AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı’na
müracaatta bulunan aday adaylarının listesi yayınlandı.
Randevu sistemiyle alınan başvuruların 14 Mart 2011 tarihinde mesai saati bitiminde son bulacağını
bildiren AK Parti yetkilileri, aday adaylığı için başvuru yapanların isimlerini şu şekilde açıkladı:
01- Dr. Neslihan Yüksel, Jeoloji Mühendisi
02- Dr. Havva Talay Çalış
03- Kemal Şahin, Eczacı - Eski belediye başkanı
04- Faysal Afşar, Đşçi
05- Osman Kılıç, Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı
06- Mehmet Sayın, Đşçi
07- Münib Karakılıç, Mühendis
08- Oktay Kılıç, Eczacı
09- Erkan Kaya, Avukat
10- Nuray Başar, Đşletmeci
11- Recep Çerçi, Avukat
12- Çağlar Soysaraç, Elektrik mühendisi
13- Alim Yılmaz, Kardiyoloji uzmanı
14- Hacı Ahmet Ceran, Avukat
15- Ömre Çelik, Diş Hekimi
16- Rabia Hayvalı, Avukat
17- Ali Veral, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü, Hisarcık Eski Belediye Başkanı
18- Mehmet Adıgüzel, Đş Adamı
19- Đbrahim Saçıntı, Emekli Bürokrat
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9197
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Başbakan'a Özhaseki mektubu gönderdi !
Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk iddialarıyla ilgili Başbakan Erdoğan'a bir mektup ile belgeleri gönderdi.
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Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki yolsuzluk
iddialarıyla ilgili Başbakan Erdoğan'a bir mektup ile belgeleri gönderdi.
CHP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı bir açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki ‘rüşvet
iddialarıyla’ ilgili bir belge gönderdiği bildirildi. Gönderilen mektuba iliştirilen belge, “Rüşveti itiraf eden
Hacı Ali Hamurcu’nun el yazılı defteri....” olarak isimlendirildi.
BELGEDE ĐSĐM LĐSTESĐ VAR
Kılıçdaroğlu, mektubunda, “Amacım, rüşveti, yolsuzluğu ihbar eden kişi tarafından kendi el yazısıyla
yazılmış defteri göndererek kimseyi zan altında bırakmak, suçlu yaratmak değil. Amacım, varsa suçu
ortaya çıkarmak, suçluyu da yargıya teslim ettirmek,” dedi. Mektuba iliştirilen, rüşveti ihbar ettiği iddia
edilen Hacı Ali Hamurcu’nun el yazısıyla yazdığı defterde rüşvetin kimden alındığı, kime verildiği ve
rüşvete adı karışanların isim isim belirtildiği duyuruldu.
CHP liderinin, Başbakan Erdoğan’a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:
“Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan
Sayın Başbakan,
13.12.2010 tarihinde, TBMM Genel Kurulu’nda, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının
tümü üzerinde görüşlerimi açıklarken ve 24 Şubat 2011 günü CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde
basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Kayseri Belediyesi’ndeki yolsuzluğa dikkat çekmiş,
rüşvetin kime ve nasıl dağıtıldığını gösteren defteri size göndereceğimi belirtmiştim.
Bu mektup ile birlikte, Hacı Ali Hamurcu’nun el yazısıyla rüşvet dökümünü gösteren defteri ekte
bilginize sunuyorum.
Sayın Başbakan,
Unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı daha var. Rüşvet belediyenin makbuzu ve mühürü
kullanılarak toplanmıştır. Ancak, toplanan paraların hiçbiri belediye kasasına girmemiş ve kayıtlarında
yer almamıştır.
Amacım, rüşveti, yolsuzluğu ihbar eden kişi tarafından kendi el yazısıyla yazılmış defteri göndererek
kimseyi zan altında bırakmak, suçlu yaratmak değil.
Amacım, varsa suçu ortaya çıkarmak, suçluyu da yargıya teslim ettirmek.
Amacım, rüşvetin kimlerden ne kadar alındığını ve kimlere hangi miktarda verildiğini gösteren el yazılı
defteri soğukkanlılıkla incelemeniz, birilerini kayırma çabasına girmeden iki müfettiş görevlendirerek
araştırılmasını, soruşturulmasını sağlamanız.
Çünkü, böyle bir rüşvet defteri varken idari soruşturma başlatılmamasını doğal olarak çok
yadırgıyorum.
Bu defterde kayıtlı, dökümü belli rüşvet dağılımını sizin de sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşımla
incelemeniz halinde, bu defter savcının gözünden nasıl kaçmış diye şaşıracağınıza inanmak istiyorum.
Sayın Başbakan,
Diyelim ki, savcı bu defteri görmedi, veya görmek istemedi, peki Vali’de mi görmedi?

Hiçbir adli veya mülki görevlinin böylesine bir iddiayı, el yazısıyla, isim isim ortaya konulmuş rüşvet
dökümünü görmemiş olması sizce de normal mi?
Daha açık sormak gerekirse, sizin veya sizin talimatınızla görev yapanların, Kayseri’deki yolsuzluğu
ortaya çıkarmak, varsa sorumlularını yargıya teslim etmek gibi bir niyetiniz var mı?
Bunu gerçekten görmek istiyorum.
Bu yolsuzluk dosyasını hem vali, hem de müsteşar olarak kapatan birinin tarafsız Đçişleri Bakanı olarak
görevlendirildiğini de hatırlamanızı isterim.
Tüm bunlara rağmen, hukuk ve yolsuzluklarla mücadele adına bu adımı atmanızı istiyor ve diliyorum.
Saygılarımla
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı
EK ; Rüşveti itiraf eden Hacı Ali Hamurcu’nun el yazılı defteri....”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9198
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Đbrahim Tatlıses'i vurdular !
Tatlıses, aracına yöneldiği sırada siyah bir otomobilde bulunan beş kişinin silahlı saldırısına uğradı.
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Đbrahim Tatlıses Maslak’ta uğradığı silahlı saldırı sonrası başından vuruldu. Saldırının ardından
Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Đbrahim Tatlıses ameliyata alındı. Ameliyatı saat 05.30
sıralarında sona eren Tatlıses yoğun bakımda tutuluyor. Ameliyatın ardından açıklama yapan doktorlar
Tatlıses’in hayati tehlike riskinin azalsa da devam ettiğini ve 24 saat süreyle uyutulacağını söylediler.
Ünlü Türkücü Đbrahim Tatlıses, Beyaz TV’de yayınlanan “Đbo Show” programının çekimlerine
katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile 00.15 sıralarında Đstanbul Maslak’taki Nurol Plaza’dan çıktı.
Tatlıses, aracına yöneldiği sırada siyah bir otomobilde bulunan beş kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanan Tatlıses, önce Özel Levent
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatlıses, buradan da Maslak Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi. Tatlıses,
Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı. Sanatçının durumuna ilişkin bilgi veren
eski hayat arkadaşı Derya Tuna, Tatlıses’in şuurunun açık olduğunu söyledi.
Asistanı Çakıcı’nın saldırıda sol köprücük kemiğine isabet eden kurşunla yaralanarak, aynı hastaneye
kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Saldırıda kurşunun sanatçının kafatasını delmediği
ancak merminin yarattığı basınç nedeniyle Tatlıses’in kafatasının çatladığı belirtildi.
PKK ŞÜPHESĐ
112 ambulansıyla sevk işlemi esnasında Tatlıses’in korumaları basın mensuplarına saldırdı. Olay
yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kanalizasyonları bile arayarak çok sayıda boş kovan buldu.
Uzun namlulu silahın ise Kalaşnikof olduğu tahmin ediliyor. Saldırıda uzun namlulu silah kullanılması,
olayın arkasında bölücü terör örgütü PKK’nın bulunduğu şüphelerini doğurdu. Bu arada polisin yaptığı
araştırmalar, MOBESE, plazanın ve bölgedeki işyerlerinin kameralarının kayıtlarının incelenmesi

sonucu saldırganların eşkallerini ve araçlarının plakasını belirleyerek yakalamak için opearasyonlara
başladığı bildirildi.
ĐKĐNCĐ AMELĐYATA ALINDI
Đbrahim Tatlıses'in durumuyla ilgili, Beyaz Tv'nin Đstanbul Temsilcisi Sedat Yazıcı saat 03.00
sıralarında bir açıklama yaptı. Yazıcı "Ben yeni içeriden çıktım ve doktorlar ameliyatın devam ettiğini
söylediler. Đlk ameliyat sona ermiş ve bu ikinci ameliyatmış. Bu ameliyatın 3 saat kadar süreceği ve
sabaha karşı bir açıklama yapılacağı söylendi" dedi.
"FELÇ OLMA ĐHTĐMALĐ VAR"
Kral TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay Tatlıses’in yakınlarından aldığı bilgileri açıkladı. Akbay
“Şuanda üçüncü ameliyata alındı. Ne yazık ki Đbrahim sol tarafının felç olma ihtimali var. Saldırıyı
gerçekleştirenlerin Iraklı olduğunu ve yakalandığını duyduk” dedi.
"BĐLĐNCĐ AÇIKKEN BĐR TARAFININ TUTMADIĞINI SÖYLEDĐLER"
Sanatçı Mahmut Tuncer ise “Đlk geldiğimizde doktorlar durumun ciddi olduğunu söylemişti. 1.5 saat
sonra ise hayati tehlikeyi atlattığını açıkladılar. Ondan sonra ameliyata aldılar. Bundan sonda hayati
tehlikesinin olmadığını söylendi. Bilinci açıkken bir tarafının tutmadığını söylediler. Ancak ondan sonra
ne olduğunu bilmiyoruz. Đçeride kimisi kurşunun sıyırıp geçtiğini söylüyor. Ancak öyle olsa ameliyata
gerek olmazdı. Đnşallah, Allah Türkiye’ye ve sevdiklerine bağışlar. ‘Ameliyat saatler sürebilir’
açıklaması yaptılar” dedi.
"GÜL ATILMASINI ĐSTERDĐK"
Tatlıses’in duruma hakkında bilgi almak için hastaneye gelen Burhan Çaçan yaptığı açıklamada “30
senelik dostum. Đyi günlerimizi kötü günlerimizi her şeyimizi bir arada yaşadık. Hayranları da sevenleri
de hep buradalar. Ailesi kadar canları kadar hepimiz üzgünüz. Đbrahim Tatlıses’e kurşunların değil
günlerlin atılmasını isterdik. Đnşallah tekrar aramıza katılacak” diye konuştu.
ÇAKICI'NIN DURUMU CĐDDĐ
Đzzet Yıldızhan ise Buket Çakıcı’nın sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.
SALDIRANLARIN KĐMLĐK VE EŞGAL BĐLGĐLERĐ HENÜZ TESPĐT EDĐLEMEDĐ
Ancak Akbay'ın açıklamasında kısa bir süre sonra Đbrahim Tatlıses'i, Nurol Plaza önünde uzun
namlulu silahlarla ateş ederek yaralayan saldırganlarına kimlik ve eşgal bilgileri henüz tespit
edilemediği, polisin saldırının gerçekleştirildiği plakası belirlenemeyen siyah renk Fiat Linea marka bir
otomobili arıdığı bildirildi.
RĐSK AZALDI AMA HAYATĐ TEHLĐKE SÜRÜYOR
Ameliyat sonrası ünlü şarkıçı yoğun bakıma alındı. Ameliyatın ardından açıklama yapan doktorlar
Tatlıses’in hayati tehlike riskinin azalsa da devam ettiğini ve 24 saat süreyle uyutulacağını
söylediler.
TATLISES'ĐN SALDIRIYA UĞRADIĞI YERDE ĐKĐNCĐ ĐNCELEME
Đbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı Maslak'daki Nurol Plaza önünde, olay yeri inceleme
polisleri tekrar çalışma başlattı. Saat 09:00 sıralarında olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne
bağlı olay yeri inceleme ekipleri, plaza çevresine tekrar emniyet şeridi çekti. Plaza dışında bulunan
mağazaların reklam panoları ile duvarlarına isabet eden kurşunlara odaklanan polisler , bir banka
şubesinin duvarında bulunan kurşun deliği ve çevresinde çalışma başlattı. Kovana ulaşmak için banka

duvarını kesici alet ve çekiçlerle kıran polisler aldıkları numuneleri incelemek üzere emniyet
müdürlüğüne götürdü. Polis ekiplerinin plaza ve çevresindeki inceleme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9199
Erişim Tarihi: 14.03.2011

Banu Avar'dan müthiş dönüş !
Cumartesi günleri 21.30'da izleyiciyle buluşacak olan "Dünya Düzeni" isimli programın ilk bölümünde
ortadoğudaki isyan dalgası işlendi.
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Yaptığı programlarla gündem belirleyen usta gazeteci Banu Avar, dünyanın seyrini Türkiye'nin vizyonu
Kanal 99'a taşıdı. Cumartesi günleri 21.30'da izleyiciyle buluşacak olan "Dünya Düzeni" isimli
programın ilk bölümünde ortadoğudaki isyan dalgası işlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9200
Erişim Tarihi: 15.03.2011

Ya Devlet Başa, ya Kuzgun Leşe !
MHP Genelbaşkan yardımcısı Deniz Bölükbaşı Develi'de konuştu.
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Milliyetçi Hareket Partisi Türk Dünyası ve Uluslar Arası Đlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Deniz Bölükbaşı, Develi ilçesine giderek ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.
Bölükbaşı, CHP'nin söylemlerinin PKK'nın söylemleri ile yüzde 85 oranında örtüştüğünü söyledi.
Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Türk
Dünyası ve Uluslar Arası Đlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz Bölükbaşı,
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mustafa Eraslan, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu
Üyesi Halil Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Đl ve Đlçe yöneticileri ile çok sayıda
partili katıldı.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Develi Đlçe Başkanı Mustafa
Beşparmak, Develi'de seçim startını verdiklerini belirterek "Bu seçimler ülkemiz için büyük bir dönüm
noktasıdır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Türk Dünyası ve Uluslar Arası Đlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Deniz Bölükbaşı, AK Parti hükümetine yüklendi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı ile tüm yolsuzlukların hesaplarının sorulacağı açıklamasında
bulunan Deniz Bölükbaşı, "AK Parti 9 yıl içinde yolsuzluğun kurumsal markası haline gelmiştir. Biz
MHP iktidarı olarak tüm yolsuzluğu ispatlananları yargılayacağız. Bu Milliyetçi Hareket Partisinin şeref
ve namus sözüdür" diye konuştu.
CHP'yi de eleştiren Bölükbaşı, "Sayın Kılıçdaroğlu son kurultay sonrası oluşan yeni parti meclisine,
bugüne kadar savunduğu görüşleri PKK görüşleriyle birebir örtüşen, Diyarbakır Barosu Eski Başkanı
Sezgin Tanrıkulu'yu Đnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirmiştir. Yeni
CHP'nin Kürtçe eğitime sıcak baktığını ve içerde olan PKK'lıların genel aftan yararlanabileceğini bizzat
Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. Yeni CHP'nin bu söylemleri PKK'nın istekleri ile yan yana koyduğunuzda
yüzde 85 oranında örtüşüyor. Peki, bunun yanına Başbakanın PKK açılımını da koyun orada
yapacakları da bunlarla örtüşüyor. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından sonra bu
doğrultuda AKP ile CHP'nin ortak bir platformda buluşabilecekleri anlaşılıyor. Yanlarına PKK'yı da
koyarsanız Türkiye'nin geleceğinin nasıl bir karanlık sürece sürükleneceğini çıkarabilirsiniz" dedi.
Ülkeyi hiçbir zaman böldürmeyeceklerini belirten Bölükbaşı şöyle devam etti:"Eğer, Türk milletinin milli
birliğinin temellerine yerleştirilen tahrip kalıplarının fitili ateşlenirse Türk bayrağını yere indirmek için
eller ona uzanırsa o zaman diyeceğimiz, 'Ya Devlet Başa, ya Kuzgun Leşe'dir" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9201
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Bıçaklanan genç kurtarılamadı !
Yaralı genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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: Asayiş
:0
: 456
: 14 Mart 2011 15:54

Kayseri'de 'kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen kavga sonrasında boynuna aldığı bıçak
darbesiyle ağır yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Ancak yaralı genç hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda meydana gelen olayda, E.D. ve F.P.
arasında kavga çıktı. 'Kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada E.D.'nin F.P.'nin bıçak
darbesiyle boynundan ağır yaralandığı öğrenildi. F.P. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan E.D.'nin
boynuna arkadaşları tarafından mendil, atkı ve atlet ile tampon uygulandı. 112 acil servis ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.D.'nin burada yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadığı ve akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında, F.P. ve olaya karışan 2 kişinin daha yakalanarak
gözaltına alındığı, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9202
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Donarak öldü !
Başakpınar beldesinde, KASKĐ ekiplerinin arazi kontrolleri sırasında bir erkek cesedi bulundu.
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: Asayiş
:1
: 305
: 14 Mart 2011 15:56

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi Genel Müdürlüğü (KASKĐ) ekiplerinin
arazi kontrolleri sırasında bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Başakpınar beldesinde, KASKĐ ekiplerinin arazi kontrolleri
sırasında bir erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri
Đnceleme ekipleri, bir ağacın dibinde cansız yatan bedenin 28 yaşındaki E.T.'ye ait olduğunu belirledi.
E.T.'nin vücudunda herhangi bir yara izi olmadığı ve donarak öldüğü ileri sürüldü. Jandarma olayla
ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9203
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Trafik kazaları : 1 ölü, 8 yaralı !
Kazalar Develi Sindelhöyük ve Kocasinan Bulvarı Tuna kavşağında meydana geldi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 112
: 15 Mart 2011 10:12

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan 4
kişiden 1'i hastanedeki yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Develi Đlçesi Sindelhöyük yol ayrımı mevkiinde yaşandı. H.D. yönetimindeki
38 LT 484 plakalı otomobil, Kayseri istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan H.D. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne, otomobilde bulunan H.D., H.D. ve A.E.D. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.E.D.'nin hastanedeki tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza ile
ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZASI: 4 YARALI
Kayseri'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Tuna kavşağında S.K. yönetimindeki 38 YC 930 plakalı

otomobil ile S.G. idaresindeki 659 plakalı ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı.
Kaza sonrası her iki otomobil sürücüleri ile 38 YC 930 plakalı otomobilde bulunan D.K., S.K. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası trafiğin aksamaması için polis önlem alırken, yapılan incelemenin ardından kazaya
karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9205
Erişim Tarihi: 17.03.2011

LPG tüpü patladı : 3 yaralı !
Kayseri'de otomobil tamirhanesinde LPG tüpünün alev alması sonucu 3 işçi yanarak yaralandı.
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: 15 Mart 2011 10:14

Kayseri'de otomobil tamirhanesinde LPG tüpünün alev alması sonucu 3 işçi yanarak yaralandı.
Hastanede feryat eden yaralı işçilere sağlık ekipleri spreyle su sıkarak acısını dindirmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Sanayi DSĐ girişinde bulunan bir otomobil tamirhanesinde meydana
geldi. Tamirhanedeki LPG tüpünün şamandırasını açmaya çalışan H.Ş. (34), O.Ş. (18) ve M.A. (22)
tüpün alev alması sonucu yandı. Yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Sağlık ekipleri, hastane koridorlarında feryat eden yaralı işçilere spreyle su sıkarak acısını
dindirmeye çalıştı. Đşçilerden H.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla
ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9206
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Özkülekçi de AKP'den aday adayı
Esnaf Hüseyin Uzkülekçi, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.
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Esnaf Hüseyin Uzkülekçi, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.
AK Parti Genel Merkezi'nden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan esnaf Hüseyin

Uzkülekçi,"Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inancım sonsuz " dedi.
Uzkülekçi, "Halkımız teveccühte bulundu bende mecbur kaldım ve milletvekili aday adaylığım için
başvuru yaptım. Ben teşkilatta yetişmiş biriyim. Teşkilat aday gösterir veya göstermez ancak ben iyi bir
ekip olacağıma inanıyorum. Sürekli söylediğim şey, 'Allah kısmet ettiyse bana nasip etsin' diye.
Kısmetse bu yolda Kayseri halkı için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
Başvuruyu AK Parti Genel Merkezi'ne yapmasının nedenini açıklayan Uzkülekçi, "Ankara'da
görüşmelerim vardı o nedenle hem partideki arkadaşlarımızı görmek hemde başvuruyu buraya
yapmak istedim. Kayseri Đl Teşkilatı'na başvuru yapmamamın özel bir nedeni yok. Onlarda bizim
kardeşlerimiz. Şimdiden seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9207
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Belediye Başkanıma iftira atılıyor !
Başbakan Erdoğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili
mektubuna sert çıktı.
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KILIÇDAROĞLU'NA SERT BELGE YANITI
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili
iddiaları konusunda kendisine gönderdiği mektuba ilişkin, "Bu bomba adeta. Kendi elinde patladı.
Çünkü benim büyükşehir belediye başkanım bu noktada bu tür böyle uydurma, saçma sapan şeylerle
itham edilerek Kayserili kardeşlerimin, vatandaşlarımın gözünden düşürülecek ya da onun üzerinden
AK Parti’ye vurabilecek ne güce, ne kaliteye, ne kapasiteye Kılıçdaroğlu sahip değildir. Bize dürüstlük
dersi de vermesin. Önce onlar kendi pisliklerini temizlesin" dedi.
Başbakan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün bir mektup gönderdi size Kayseri’deki
iddialarla ilgili olarak. Bir de belge gönderdi aynı zamanda. Bu mektup elinize ulaştı mı? Bu konuda
müfettiş görevlendirecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Mektup konusunda, oradaki ifadede belge dediği şey, bir defa ben hukukçu değilim ama hukukçu
arkadaşlarımla yaptığı görüşmede onların belgeyle falan alakası yok. Böyle bir belge olmaz. Bir kişi
yazı yazmış, bir yerlere bir şeyler kendine göre havale etmiş, ne imza, ne şu, ne bu yok. Zaten ifade
edilen kişi cezaevinde olan bir kişi. Böyle bir süreç var ve oradan kalkıp bizim müfettiş görevlendirme
şu, bu gibi kendisinin talepleri bu konuyla ilgili olarak da zaten ilgili birimler geçmişte atılması gereken
adımları attılar ki bu kişi içeride. Bunu zaten biz bütçe müzakerelerinde gerekli cevabı anında biz
kendisine verdik. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu müflis tüccar gibi hala bu tür defterleri karıştırıp buralardan
bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Buralardan bir şey çıkmayacaktır. O göndermiş olduğu mektup işte
yaklaşık bir A4 sayfası boyutunda bir mektuptur. Arkasına da onları yığmış. Arkadaşlarım üzerinde
çalışıyor. Gerekli olan cevabı kendilerine vereceklerdir. Kendisi de böyle bir şeyle benim büyükşehir
belediye başkanıma çok ciddi bir iftira var orada. Bu iftiradan dolayı kendisi de bu iftirayı bir defa
kendisine adeta sahiplenerek O’nun göndermesiyle, O’nun hakkında da tabii belediye başkanım
gerekli davayı ayrıca açacaktır. Zaten açtığı davalar da var kendisiyle ilgili.

Bu bomba adeta. Kendi elinde patladı. Çünkü benim büyükşehir belediye başkanım bu noktada bu tür
böyle uydurma, saçma sapan şeylerle itham edilerek Kayserili kardeşlerimin, vatandaşlarımın
gözünden düşürülecek ya da onun üzerinden AK Parti’ye vurabilecek ne güce, ne kaliteye, ne
kapasiteye Kılıçdaroğlu sahip değildir. Bize dürüstlük dersi de vermesin. Önce onlar kendi
pisliklerini temizlesinler. Gerekli cevap O’na verilecektir. Bunu da çok açık, net söyleyeyim."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9208
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Kanepeden düşen çocuk ağır yaralandı
Yahyalı Đlçesi'nde 3 yaşındaki çocuk, kanepenin üzerinden düşerek ağır yaralandı.
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Kayseri'nin Yahyalı Đlçesi'nde 3 yaşındaki çocuk, kanepenin üzerinden düşerek ağır yaralandı.
Yahyalı Đlçesi'nde evlerinin balkonundaki kanepenin üzerinde oynayan 3 yaşındaki R.Ş. düşerek
yaralandı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan R.Ş., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9210
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Çocuk hasreti intihara sürükledi
Sarız Đlçesi'nde yurt dışındaki çocuğuna duyduğu özlem nedeniyle bunalıma giren kadın, ilaç içip intihar etmek
istedi.
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Kayseri'nin Sarız Đlçesi'nde yurt dışındaki çocuğuna duyduğu özlem nedeniyle bunalıma giren kadın,
ilaç içip intihar etmek istedi.
Sarız Đlçesi Çörekdere Köyü'nde yaşayan S.A., yurt dışında bulunan çocuğuna duyduğu özlem sonucu
bunalıma girerek miktarı belirlenemeyen depresyon ilaçlarından içerek intihar etmek istedi.

Eşi tarafından Kayseri Kızılay Hastanesi'ne kaldırılan S.A., burada tedavi altına alınırken, sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9211
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Katil zanlısı tutuklandı
Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden E.D.'nin katil zanlısı tutuklandı.
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Kayseri'de 'kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden E.D.'nin katil zanlısı
olarak gözaltına alınan F.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sabah saatlerinde Kayseri Adliyesi'ne getirilen F.P. için geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet
savcısı tarafından yaklaşık 2 saat ifadesi alınan F.P., tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk
edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan F.P., yine ekiplerin geniş güvenlik önlemleri altında
polis aracına bindirilerek Đncesu ilçesinde bulunan Çocuk Cezaevi'ne teslim edildi.
Önceki akşam Barış Manço Parkı'nda çıkan kavgaya karışan E.D.'nin, F.P.'nin bıçak darbesiyle
hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9212
Erişim Tarihi: 17.03.2011

2 Bebeği sokağa atan aile yakalandı
Biri 5 aylık, diğeri 1 yaşından büyük 2 bebeğini sokağa terk eden anne ve baba, Kayseri polisinin takibi sonucu
yakalandı.
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Sivas'ta gece saatlerinde biri 5 aylık, diğeri 1 yaşından büyük 2 bebeğini sokağa terk eden anne ve
baba, Kayseri polisinin takibi sonucu yakalandı.
Önceki gün, Sivas Hayri Sığırcı Caddesi'ndeki Đstiklal Đlköğretim Okulu karşısında yoldan geçen bir

vatandaş tarafından terk edilmiş halde bulunan 2 bebek hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri de alarma
geçerek aileyi aramaya başlamıştı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün gece saatlerinde Sivas emniyetinin anne ve babanın
kente gelebileceği yönünde verdiği bilgi doğrultusunda geniş çaplı araştırma yaptı. Bir otomobili
durduran polis, baba M.T. ile 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen anne H.E.'yi gözaltına aldı.
Kayseri'de nikahsız yaşadıkları öğrenilen anne ve baba, ifadelerinin alınmasının ardından verilen
talimat doğrultusunda serbest bırakıldı.
5 aylık Fikret ve 1 yaşından büyük olduğu tahmin edilen Hasret'in hastanedeki tedavilerinin ardından
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9213
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Hastanede elektirik kesilirse !
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik kesilince yoğun bakımda tedavi gören 6 hasta başka bir bloğa
taşındı.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafoda şartel değişimi yapıldığı sırada elektrik kesilince
yoğun bakımda tedavi gören 6 hasta başka bir bloğa taşındı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki elektrik trafosunda değişim yapıldığı esnada şartellerin
birkaçının yanması sonucu elektrikler kesildi. Acil servisin 1. katında bulunan yoğun bakım ünitesinde
tedavi gören 6 hasta, hastanenin 9. bloğunda bulunan dahiliye yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Arınç,
şartel değişimlerinin Sağlık Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi'nin bilgisi dahilinde yapıldığını
söyleyerek, "Elektrik şartel değişimi planlanmıştı fakat işlem sırasında bir şartelin yanması söz konusu
oldu. Yanan şarteli değiştirmek için yarım saat elektriği kesmemiz gerekiyordu. Bunun üzerine yoğun
bakım cihazına bağlı olan 6 hastayı dahiliye yoğun bakım ünitesine sevk ettik. Bu sevk sonrası bir
sorunumuz olmayacak. Ana sistemimiz ve yedek sistemimiz devreye girmiş olacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9214
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Doğu ayrı devlet olmuş !
MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke ve il yöneticileri, ilçe ziyaretleri kapsamında Felahiye ve Özvatan'ı ziyaret etti.
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MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke ve il yöneticileri, ilçe ziyaretleri kapsamında Felahiye ve Özvatan’ı
ziyaret etti.
Felahiye ve Özvatan Đlçelerini ziyarete den MHP heyeti, ilçe halkına il yönetimi tanıttı. Đl Başkanı
Mete Eke, burada ilçe sorunları hakkında bilgiler alarak, ülkede özelleştirme adı altında satılmadık
yerin kalmadığını belirtti. Dokunulmazlıkların hala kalkmadığını söyleyen Eke, cumhuriyet tarihinden
bugüne kadar devletin iç ve dış toplam borcunun 225 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.
Mete Eke, 12 Haziran seçimleri ile iktidar olacaklarını ifade derek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“AK Parti’ye oy veren insanları mümkün olsa da Kayseri’den, otobüsler ile haftada bir gün Tunceli,
Şırnak, Siirt’i dolaştırıp, getirsek. Oradaki yaşantıyı görseler ben inanıyorum ki, o zaman tekrar AK
Parti demezler. Çünkü oralar ayrı bir devlet, ayrı bir eyalete gibi bölünmüş bir ülke halini almış. Her
tarafta çift dilli tabelalar asılı ülke nereden nereye geldi. Bunları bizim milletimize anlatmamız
gerekiyor.”
Ziyaret, çalışmalar hakkında bilgi aktarımının ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9215
Erişim Tarihi: 17.03.2011

AKP'de kritik gün Cumartesi !
AKP'de temayül yoklaması'nın Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu.
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AK Parti Kayseri Đl Teşkilatı, aday adaylığı başvuruları bittikten sonra düzenlediği toplantı ile aday
adaylarını kamuoyuna tanıttı. AK Parti'de temayül yoklaması'nın Cumartesi günü Kadir Has Kongre
Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu.
Đl Kültür ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile
milletvekili aday adayları ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularından büyük bir
teveccüh olduğunu belirterek, yapılacak olan seçimin Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu.
AK Parti aday adayları kürsüde kendilerine verilen 2 dakikalık sürede öz geçmişlerini anlatmaya
çalıştı. AK Partili aday adaylarının kendilerini anlatmaları yaklaşık 2 saat sürdü.
AK Partili aday adaylarının hafta sonuna kadar ilçelerde yapılacak etkinliklerle vatandaşlara
tanıtılacağını açıklayan parti yetkilileri, Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde temayül
yoklaması yapılacağını duyurdu.
Yapılacak olan temayül yoklamasında kimin ne kadar oy aldığının açıklanacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9216
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Şükrü Karetepe de AKP'den aday !
AKP'de mevcut Milletvekillerinin tamamının yanısıra 61 kişi milletvekilliği için aday adayı oldu.
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12 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için aday
adaylığı başvuruları AK Parti'de tamamlanırken, MHP ve CHP'de yeni başladı. AK Parti'de mevcut
milletvekilleri aday adaylığı için başvurularını yaptı.
12 Haziran seçimleri için partilerde aday adaylığı enflasyonu yaşanıyor. 14 Mart'a kadar başvuruları
alan AK Parti'de 61 kişi aday adaylığı için başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile mevcut diğer
vekiller aday adaylığı için başvuruda bulundu.
AK Parti'ye aday adaylığı için başvuruda bulunanların arasında 28 Şubat'ta siyasi yasaklı durumuna
düşen Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe ile eski milletvekilleri Mustafa Duru ile
Niyazi Özcan'nın da aday adaylığı için başvuruda bulunmaları dikkat çekti.
Hafta başında aday adaylığı başvurusu başlayan CHP'de de birçok kişinin başvuruda bulunduğunu
bildiren yetkililer, kişi sayısı hakkında bilgi vermekten kaçındı.
MHP'de ise alınan bilgilere göre aday adaylığı başvurularının Genel Merkez tarafından kabul edildiği
öğrenildi.
SP ve BBP'de de aday adaylığı için başvuruların alındığı öğrenilirken, hafta sonuna kadar başvuruların
kabul edileceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9217
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Herzaman Kayseri'yi istemişimdir !
Penbe: Kayseri Tolunay Kafkas ve Ertuğrul Sağlam gibi hocalara ön ayak olmuştur. Đnşallah bana da uğurlu gelir.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, lider Boluspor ile oynayacağı maçın
hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, 2 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, bu seriyi
devam ettirebilme adına Boluspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmeyi amaçladıklarını
söyledi.
Penbe, "Boluspor'a karşı yüreğimizi ortaya koyarak oynarsak puanlar alacağımızdan eminim.
Rakibimizin gücünü biliyor ve buna saygı duyuyoruz. Bizim olduğu gibi Boluspor'un da çıkışı var. Đyi bir
çıkış yakaladık. Đnşallah bunu da devam ettiririz. Eksiklerimiz zaman içerisinde olacak ama önemli olan
o eksikliklerin yerinde oynayacak futbolcumuzun kaliteli oyunu ile yerini aratmamak olacak" dedi.
"BANK ASYA 1. LĐG, SÜPER LĐG'DEN DAHA KEYĐFLĐ"
Bank Asya 1. Lig'in zevkli geçtiğini söyleyen Penbe, "Biz kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak
istiyoruz. Fenerbahçe 8 de 8 yapıyorsa bu takım neden yapmasın yeter ki istemek, arzulu olmak
gerekiyor. Çok zevkli bir lig içerisinde oynuyoruz. Spor Toto Süper Lig'den daha zevkli" diye konuştu.
"HER ZAMAN KAYSERĐ'DE ÇALIŞMAYI ĐSTEMĐŞĐMDĐR"
Kayseri'yi çok sevdiğini dile getiren Penbe, "Ben her zaman kayseri şehrinde çalışmayı istemişimdir.
Kayseri şehri, Tolunay Kafkas ve Ertuğrul Sağlam gibi hocalara ön ayak olmuştur. Đnşallah bana da
uğurlu gelir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9218
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Kılıçdaroğlu'na mektup cevabı !
Zihninde mahkum ettiği belediye ve çalışanları için adeta 'Suç icat etmeliydiniz' demeye getiriyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Hacı Ali Hamurcu'ya ait olduğunu iddia ettiği defteri Başbakan Erdoğan'a göndermesi ile ilgili bir
açıklama yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yapmış olduğu açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun
birkaç aydır Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialarda bulunduğunu ve bütçe görüşmelerinde
başlattığı bu açıklamalarına o günlerde cevap verdiğini belirtti. Özhaseki, "Ayrıca Sayın
Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına verdiğimiz cevaplar, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden, ilgili
belgeleri de vermek suretiyle 'Birinci, Đkinci ve Üçüncü Gün Yalanları' başlığı altında yayınlanmıştı"
diyerek, açıklamasında şunları kaydetti: "Basına da bu konuda devam eden bilgi akışımız kesintisiz
sürmüştü. Yaptığımız açıklamalar ve yayınladığımız belgelerden sonra belki bir özür beklemiyorduk
ama en azından bu işin kapanacağını zannediyorduk. Tam tersi oldu. CHP 3 yıl önce yargılanmış ve
kapanmış bir konuyu yeni bir olay gibi gündeme taşıdı. Üstelik yayınladığımız tüm belgeleri
görmezden gelerek 'mal bulmuş mağribi' gibi konunun üzerine atladı. Ve biz bu defa CHP'nin yeni
iddialarına cevap vermek durumunda kaldık. Belgeleri yayınladık, yalanları çürüttük. 9 kat denilen
benzin istasyonunun önünde basın toplantıları tertip ederek işin doğrusunu yerinde ispatladık. Ulusal
televizyonlarda iddialara cevap verdik. Kendimize olan inancın ve güvenin bir ispatı olarak CHP Genel
Başkanı'na görüşme teklifinde bulunduk. Davet ederse, gidip konuyu bizzat anlatabileceğimizi medya
aracılığıyla kamuoyu önünde ifade ettik. Đlave olarak, 'Benim dokunulmazlığım yok, elinde belge olan,
bilgi olan savcılığa suç duyurusunda bulunsun' dedik. Ancak bu samimi tutumumuza karşı pozitif bir
yaklaşım yerine sürekli spekülasyon, sürekli içi boş yeni iddialar ve iftiralara maruz kaldık."
CHP'nin bulunduğu ipin çürük olduğunu söyleyen Özhaseki, iddialara pek çok tekzip ile karşılık
verdiklerini belirterek, "CHP, yasa dışı bir örgütün özel görevlisi olarak sahte senet düzenlediklerini ve
senedi tahsil edemeyince belediyeyi kurşunladıklarını söyleyen bir şahsın, kinle yazdıklarını muteber

bir belge kabul ederek belediye hakkında suçlamalarda bulunmaktadır. CHP'nin tutunduğu ip çürüktür.
Nitekim bu asılsız iddialara pek çok tekzip kararıyla cevap verdik. CHP'nin kendi sitesi için bile
mahkemelerden tekzip kararları çıkardık. Ama o tekzibi yayınlama faziletini de göstermediler. Yine
aynı şekilde CHP'nin asılsız iddialarının peşine takılarak, karalama kampanyasına soyunan pek çok
yayın organının haberleriyle ilgili olarak da mahkemelerden tekzip kararları çıkardık. Ancak onlar da
tekzipleri yayınlamadılar. CHP Genel Başkanı, yolsuzluğa bulaştığı için hakkında suç duyurusunda
bulunarak yargı önüne çıkarttığımız ve mahkûm ettirdiğimiz, aynı zamanda Ergenekon sanığı bir
şahsı, hala kendisine referans alarak, boş iddialarına dayanak arıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, işine geldiği
yerde, mesela pek çok CHP'li belediye başkanı ile ilgili ya da CHP Đstanbul Đl Başkanı ile ilgili
konularda 'Efendim, yargının verdiği karara saygı duymamız lazım' diyor. Ancak düşman gibi gördüğü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili alınan yargı kararlarına çifte standartla yaklaşıyor, saygı
duymuyor, yargı mensuplarını suçluyor. Zihninde mahkum ettiği belediye ve çalışanları için adeta 'Suç
icat etmeliydiniz' demeye getiriyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun kamplaşma kültürünü bir siyaset yapma biçimi olarak benimsediğini ifade eden
Özhaseki, "CHP milletvekili Atilla Kart'ın belge diye mahkemeye sunduğu bir torba dolusu çarpıtma
iddialar ise bambaşka bir tiyatro. Bir memurun mirastan kalan 29 metrekare arsası ile Milli Emlak'tan
aldığı bin 475 metrekarelik arsaya biçtikleri değer 1,5 trilyon. Öte yandan, bir başka memurun tam 15
yıl önce aldığı arsaya karşılık elde ettiği daire de haksız kazanç diye gösteriliyor. Bir başka meclis
üyesinin mirastan kalan arsasına karşılık elde ettiği üç adet daire de yine haksız gelir artışı şekline
sokulmak isteniyor. Ve bütün bu yalan haberler kendilerine yakın yandaş medyada kocaman
başlıklarla verilirken vicdanlar sızlamıyor, vebal duygusu hissedilmiyor. Ben şunu görüyorum ki, CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kamplaşma kültürünü bir siyaset yapma biçimi olarak benimsemiştir.
Bizim ortaya koyduğumuz bu kadar bilgi ve belgeye karşı izlediği tutum, erdemli bir siyaset çizgisinin
Kılıçdaroğlu'nun defterinde yazmadığının ispatıdır. Kılıçdaroğlu popülizmin esiri olmuştur" şeklinde
konuştu.
17 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde ne de daha önceki ticari hayatında utanacağı en
ufak bir olayın olmadığını söyleyen Özhaseki, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Ülkeme ve şehrime
hizmet etmeyi bir şeref olarak, bu milletin bir emaneti olarak kabul etmişimdir. Bunca süre içerisinde
nasıl bir kimlik ve kişiliğe sahip olduğumu en iyi takdir edecek olan da yine aziz milletimizdir. Ben
Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan'a mektup göndererek, sıkıştıkça başvurduğu asılsız iddialara sarılma
hadisesini, şahsen CHP'nin içine düştüğü taciz iddiaları ve halef-selef entrikalarıyla bağlantılı bir
gündem saptırma çabası olarak yorumluyorum. Oda TV hadisesinde ortaya çıkan rezaletten çıkış yolu
olarak, temcit pilavı haline getirdikleri iddiaları, bir kez daha ısıtarak sofraya getirmeye yeltenmişlerdir.
Kılıçdaroğlu'na tavsiyem Kayseri ile uğraşmayı bir tarafa bırakmasıdır. Kayseri'de yaşanan
güzelliklerden onların ekmeğine yağ çıkmaz. Kılıçdaroğlu şunu bilmeli ki; Türk siyasetine yaşattıkları
kepazelikten, bu boş iddiaları yeniden gündeme getirerek sıyrılamazlar. Çünkü boş çuval ayakta
durmaz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9219
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Defter Recep beyin önünde !
Kılıçdaroğlu: Rüşvet defterini gönderdim. Arzu ederse hapishaneden yazılan mektubu da gönderirim.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin dosyayı Başbakan'a
gönderdiğini belirterek, ''Defter Recep Bey'in önünde. Ne yapacağını hep beraber göreceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu, dün Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına konu rüşvet defterini Erdoğan'a gönderdiğini
belirterek, ''Recep Bey, 'Defterden haberim yok' diyemez. Önünde duruyor defter. Onu Silivri'ye
götürdüler, Ergenekon üyesi diye. Aslında Silivri'yle götürme nedenleri, rüşveti kapatmak için.
Sanıyorlar ki biz bunları unuttuk. Rüşvet defterini gönderdim. Arzu ederse hapishaneden yazılan
mektubu da gönderirim. Yapacağı bir şey var: Đki tane mülkiye müfettişi görevlendirecek. Yapacağı bir
şey daha var... Bir savcı soruşturmayı yaparken bu defteri niye görmez? Bu savcı defteri görmeyip de
neyi görecek? Recep Bey'in gülen yüzünü görecek, sırtını sıvazlayan elini görecek, aferin oğlum, iyi
yapıyorsun, dosyayı kapattın, bunu mu görecek? Sonuna kadar takip edeceğiz. Başbakanlık
koltuğunda otur, milleti soyanlara ses çıkarma.. Bunun mücadelesini vereceğiz'' dedi.
Rüşvet toplayan kişide belediyenin mührünün de bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, mührün bir
belediyenin namusu olduğunu kaydederek, ''Şimdi defter Recep Bey'in önünde. Ne yapacağını hep
beraber göreceğiz'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9220
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Kekeme kursunda konuşma yasağı !
21 yaşında bir gencin, kekemelik kursundaki 15 günlük konuşma yasağından bunalarak intihara kalkıştığı öne
sürüldü.
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Kayseri'de 21 yaşında bir gencin, kekemelik kursundaki 15 günlük konuşma yasağından bunalarak
fare zehiri içip intihar etmek istediği öne sürüldü.
Yozgat'ta yaşayan 21 yaşındaki B.Ö., Kayseri'de bir akrabasının yanında kalarak kekemelik kursuna
başladı. Eğitim gereği 15 gün konuşmaması gereken B.Ö., bunalıma girip merkezde fare zehiri içerek
intihar etmek istedi. Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılan B.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kekemelik merkezine gelenlerin sağ kulakları, 7 gün süren arınma döneminin ardından eski konuşma
alışkanlıklarını unutmaları ve yeni bir alışkanlık kazanmaları için pamukla kapatılıyor ve bir hafta
boyunca susma uygulaması yapılıyor. Kursiyerler, toplumda ve aile içinde hiç konuşmuyor, sadece her
gün merkeze gelerek bilgisayarda en az 4 saat yavaş ve melodik bir sesle metin okuyor. Bir haftalık
arınma döneminin ardından, öğrenciler rahat ve akıcı olarak konuşmaya başlıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9221
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor !
Kendinden habersiz ölüm raporu çıkarıldı,maaşı soyadı benzerliği olan bir kadına bağlandı.
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Kayseri'de kendinden habersiz ölüm raporu çıkarılan ve maaşı soyadı benzerliği olan bir kadına
bağlanan Mehmet Karakaya, aylardır yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.
Eşi Neziha Karakaya'nın her ay maaşı almak için bankaya gittiğini ancak iki ay önce bankada sıkıntı
çıktığını söyleyen Mehmet Karakaya, "Eşim bankaya gittiğinde 740 TL'lik emekli maaşımı çekememiş.
Kim yaptıysa benim ölüm raporumu çıkarmış ve maaşım kesilmiş. Benim maaşım ismini bile
bilmediğim ama kızım olarak gösterilen birine bağlanmış. Şimdi ne yaptıysak yaşadığımı
ispatlayamıyoruz" diye konuştu.
Neziha Karakaya, bankada çıkan sorun sonrasında araştırma yaptığını, SSK ve Nüfus Müdürlüğüne
gittiğini anlatarak, "Eşimi de alarak bankaya gittim. Görevlilere eşimi gösterdim. Nüfus cüzdanı ve
evlenme cüzdanını gösterdim. Bize SSK'dan yaşadığına dair bir evrak getirmemizi söylediler ve maaşı
tekrar verebileceklerini söylediler" dedi.
Nüfus Müdürlüğünden eşinin yaşadığına dair belge ve aile dökümünü aldığını, SSK Genel
Müdürlüğüne iki defa dilekçe yazdığını söyleyen Neziha Karakaya, "Aradan iki ay geçmesine rağmen
yazdığım yazılara herhangi bir cevap gelmedi. Eşimin yaşadığını bir türlü ispat edemiyoruz. Kendisini
götürüyorum, yetkililere gösteriyorum ama belge olmadan yaşadığına inanmıyorlar. Bu yüzden 2 aylık
maaşımızı alamıyoruz" diye konuştu.
Eşinin emekli maaşı ile geçindiklerini, 4 çocuklarının da kendilerinden ayrı yaşadığını söyleyen
Neziha Karakaya, "Elektrik, su ve doğalgaz borçları birikti. Komşuların yardımıyla geçiniyoruz.
Yetkililerin yazdığımız dilekçelere olumlu bir cevap vermesini ve kocamın yaşadığını kabul etmelerini
bekliyoruz. Böylelikle emekli maaşını alabileceğiz. Paramız olmadığı için çok zor durumdayız"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9222
Erişim Tarihi: 17.03.2011

CHP'den 'belge değil'e yanıt !
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'tan önemli açıklamalar.
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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart,Kayseri’deki yolsuzluk iddiasına ilişkin "Başbakan’ın, kendisine
gönderilen’rüşvetin el defterini önemsizleştirme gayretini ibretle izliyoruz" dedi.
CHP’li Kart, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında,
“Kayseri’deki iddialar baştan sona kurgudur, gerçek dışıdır" diyenlerin, yeni delillerle gerçek
kimliklerinin ortaya çıktığını savundu.
"Vali, başsavcı vekili aracılığıyla dosyayı kapattıklarını zannedenlerin gerçekleri gizleyemez hale
geldiklerini, artık kendilerini koruma gayreti ve telaşı içine girdiklerini" öne süren Kart, "Böylesine
somut ve açık gelişmelere
rağmen, Başbakan’ın duyarsızlığı ve olayı örtbas etme gayretiyse başlı başına vahim bir tablodur"
ifadesini kullandı. Kart, şunları söyledi: "Bu olayda hiçbir suç unsurunun söz konusu olamayacağını,
belediye çalışanlarının iştiraklerinin söz konusu olmadığını yüksek sesle haykıran Belediye
Başkanı’nın, gelinen aşamada artık başka bir söylem geliştirdiğini görüyoruz. Belediye Başkanı (Bu
olay tek başına yapılabilecek bir iş değil. Hacı Ali Hamurcu’nun yanında mutlaka birileri vardır. Şahsi
kanaatimi sorarsanız, tekbaşına olacağını zannetmiyorum) diyerek daire başkanlarının ve şube
müdürlerinin de bu işin içinde olabileceğini ifade etmiştir. Kamu gücünü kullanarak gerçekleştirilen bir
çıkar örgütlenmesinin varlığını dile getirmiş, kabullenmiş, itiraf etmiştir. Bizim de anlattığımız buydu.
Đddia ve bulgulara göre ilgilisavcılık ya da idari aşamada valilik makamı, yasal zorunlulukların gereğini
neden yapmamıştır? Neden yetkili konumda olana belediye daire başkanları ya da şubemüdürleri
açığa alınmamıştır? Neden yasal takip ve dinleme yapılmamıştır? Neden adı geçen kamu görevlilerine
yönelik olarak mal varlığı araştırması yapılmamıştır?Böyle bir tablonun devamında Başbakan’ın
kendisine gönderilen ’rüşvet el defterini’ önemsizleştirme gayretini, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak
ibretle izliyoruz."Kart; Đçişleri, Ulaştırma, Adalet bakanlıklarına atananların, "seçimlerin güvenliğini ihlal
etme noktasında görev ve misyon üstlendiklerini" de iddia etti. -KULKULOĞLUCHP Kayseri Milletvekili Kulkuloğlu da "rüşvetin el defteri" diye tanımladığı belgeleri, Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Erdoğan’a gönderdiğini hatırlattı. Kulkuloğlu, şunları
kaydetti:"Neymiş (böyle belge olmazmış, ne imza, ne şu, ne bu yokmuş, ifade edilen kişi
cezaevindeymiş...) Sormak lazım Sayın Başbakan’a: Kuşe ya da ipek kağıtlara altın varaklarla
yazılınca mı AKP’li belediye başkanı hakkındakiiddialar gerçek olacak? Sen, neye, kime hizmet ettiği
bilinmeyen isimsiz mektuplar ve o postalarla Silivri’de binlerce kişiyi tutarken, eylemin, bu cevabınla
çelişmiyor mu?"Kulkuloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin bir yerel
televizyondaki röportajda ifade ettiği "Bu olay tek başına yapılabilecek bir iş değil. Hacı Ali
Hamurcu’nun yanında mutlaka birileri vardır. Şahsi kanaatimi sorarsanız, tek başına olacağını
zannetmiyorum" sözlerini basın mensuplarına dinletti ve röportajın çözümünü dağıttı. Bu çözümü
Cumhuriyet Savcılarına ek delil olarak sunacağını belirten Kulkuloğlu, ayrıca, Başbakan’a gönderilen
belgelerin bir örneğini de basın mensuplarına dağıttı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9223
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Kayseri Belediyesine silahlı saldırı
Đşyerleri istimlak edilen 2 kişi gece Büyükşehir Belediye binasına pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.
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Kayseri’de işyerleri istimlak edilen 2 kişi gece Büyükşehir Belediye binasına pompalı tüfek ve
tabancayla ateş etti. Kaçan saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.
Saat 02.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesi önüne gelen ve alkollü oldukları öne sürülen 29
yaşındaki A.B. ve 16 yaşındaki N.T., pompalı tüfek ve tabancayla binaya ateş ederek kaçtı. Polis,
yaptığı incelemede N.T.’nin pompalı tüfekle 8, A.B.’nin ise, tabancayla 15 el ateş ettiğini belirlendi.
Olay yerinden kaçan ve polisi arayarak ’Bir işimiz daha var. Onu da halledip teslim olacağız’ dedikleri
öne sürülen 2 kişi teknik takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, olayın siyasi yönü olmadığını belirterek, "Kocasinan ilçesi Kumarlı
bölgesinde havuz işleten iki kişi, buranın belediye tarafından oyun parkına dönüştürülmek üzere,
istimlak edilmesine tepki olarak aldıkları aşırı derece alkolün etkisiyle binaya ateş etmiş. Olay
sırasında belediyenin giriş kapısındaki cam kırılmış. Şüpheliler gözaltında” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/17293556.asp?gid=373

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9224
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Đşte belediyeye saldırı anı !
Saldırının 'Harikalar Diyarı' yapımı için havuzun yıkılmasına tepki amaçlı gerçekleştirildiği bildirildi.
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Gece saat 03.00 sıralarında alkollü olduğu ileri sürülen 2 kişi, Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek
pompalı tüfekle ateş açtı. Camları kırılan belediyenin tavanına da saçmalar isabet etti.
Olay yerine gelen çok sayıda polis, yaptığı araştırmada A.B. ile N.T. isimli şahısları gözaltına aldı.
Kumarlı Parkı içerisinde bulunan havuzun işletmeciliğini yapan ve yanında çalışan kişilerin 'Harikalar
Diyarı' yapımı için havuzun yıkılmasına tepki amaçlı olayı gerçekleştirdikleri bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9225
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Tehditlere pabuç bırakmayız
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bu tür tehditlere pabuç bırakmadıklarını söyledi.
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Özhaseki: Biz tehditlere pabuç bırakmayız
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılan saldırıyla ilgili açıklamasında, bu tür
tehditlere pabuç bırakmadıklarını söyledi.
Özhaseki, "Kayseri'de çok büyük değişimler yaşanıyor ve bu da kolay olmuyor. Gidiyorsunuz eski
mahallelere, yüzlerce evin yıkılması lazım. Kimisi kızıyor, kimisi memnun oluyor. Dönüşüm
projelerinde yüzde 99 memnun oluyor, yüzde 1 memnun olmuyor. Zannediyorum burada öyle bir
durum var" dedi.
1994 yılında göreve başladığı ilk günün akşamı tehdit aldığını söyleyen Başkan Özhaseki, "1994'te ilk
göreve başladığım günün akşamı eve geldiğimde hanım telefonla konuşuyordu ve eli, yüzü bembeyaz
kesilmişti. Telefonu aldığımda karşımdaki ses beni öldüreceğini, yaşatmayacağını söylüyordu. Şunu
çok net söyleyebilirim: Ben Allah rızası için buradayım. Bu tehditlere pabuç bırakmadığımı herkes
biliyor. Tehditlerden hiç korkmadım" diye konuştu.
Düzenlenen basın toplantısında saldırının detaylarını anlatan Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise,
"Olay saat 02.00 sıralarında yaşanmış. Karakola şikayetçi olmak için gittiğimizde 03.30 sıralarında bu
işi yapanların yakalandığı haberini aldık. Bu işi yapanlar kendileri ihbar etmiş, A.B. ve yanında bulunan
18 yaşından küçük N.T.'nin tüfek ve tabancayla ateş ettiği bildirilmiş. A.B. belediyenin 2011 projeleri
içerisinde yer alan Anadolu Harikalar Diyarı'nın yapılacağı Kumarlı Parkı içerisindeki havuzun
işletmecisi E.B.'nin oğlu. Bu arkadaşlarımız, belediyeden yeri kiralayarak havuzu çalıştırıyor ve günü
gelince yıkıyorlar. Buraya yapılacak yerin karşılığında bir yer istediklerini söylüyorlar. Kocasinan
Belediyesi ile biz bu konuyu kendileriyle defalarca görüştük. Yaşanan bu olayın ferdi bir davranış
olduğunu gördük. Belediyemize ve şehrimize geçmiş olsun. Arkadaşların iddia edeceği hak olmadığı
gibi, yakışıksız bir durumdur. Belediye bu tip olumsuzluklara rağmen hızını kesmez. Düşmanlığa ve
silahlı eyleme neden olacak bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9226
Erişim Tarihi: 17.03.2011

Savaşta mezun veremeyen okul !
Kayseri Lisesi'nde o dönemde verilen askeri eğitimlerde kullanılan silahlar, okulun müzesinde sergileniyor.
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Kurtuluş Savaşı sırasında son dönem öğrencilerinin şehit olması nedeniyle mezun veremeyen Kayseri
Lisesi'nde o dönemde verilen askeri eğitimlerde kullanılan silahlar, okulun müzesinde sergileniyor.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 1921 yılında Kayseri Lisesi'nde son sınıfta okuyan 12 kişinin
eğitimlerini bırakarak Kurtuluş Savaşı'na katıldığını söyledi. "Savaş sırasında hepsi şehit oldu" diyen
Ayata, "O dönemde, son sınıfta sadece 12 öğrenci olduğu için, okulun mezuniyet defterine, 'Mezun
verilmemiştir' ibaresi yazıldı" diye konuştu.
Öğrencilerin, milleti ve vatanı kurtarmak için eğitimlerini yarıda bırakarak savaşa katıldıklarının altını
çizen Ayata, "Şehit olan 12 gencimizin bugün de diğer gençlere örnek olması gerekiyor. Gençlerimiz
de vatansız yaşanmayacağını bilmeli" dedi.
Kayseri Lisesi'nde öğretmenlik de yapan tarihçi Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar, okulun 1893 yılında
kurulduğunu anlatarak, "O dönemlerde Anadolu'daki en modern eğitim merkezi olan Kayseri Lisesi,

büyük görevler üstlenmiştir. 100 yıllık tarihe sahip bu lise, Kayseri'nin başkent olarak düşünüldüğü
zamanlarda meclis binası olarak da kullanılmak istenmiş. Kayseri Lisesi, tarihi geçmişi nedeniyle
Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini görmüş bir okuldur" ifadelerini kaydetti.
Turgut Özal ve Abdullah Gül gibi önemli devlet adamlarının da Kayseri Lisesi'nde yetiştiğini ifade eden
Özdamarlar, Kayseri Lisesi'nin eğitimde olduğu gibi tarihte de önemli görevler üstlendiğinin altını
çizerek, "1920 ve 1921 eğitim ve öğretim yılında Kayseri Lisesi mezun verememiştir. Okulun son sınıf
öğrencileri olan 12 kişi savaşa katılmış ve şehit olmuşlardır. Bu öğrencilerden 11'i savaş meydanında
şehit olurken, 12. kişi ağır yaralı olarak geldiği Kayseri'de hayatını kaybetmiştir. O dönemde de
Kayseri Lisesi'nin mezuniyet defterine, 'Bu yıl mezun verilememiştir' yazılmış ve altı çizilmiştir"
açıklamasını yaptı.
Özdamarlar, 1920 ve 1921 yıllarında yatılı okullarda askeri eğitimlerin de verildiğini belirterek, "O
dönemde öğrencilere verilen askeri eğitimlerde kullanılan silahlar, şu anda Kayseri Lisesi'nde
sergileniyor. Okulun müzesinde ayrıca, Kayseri Lisesi'nde kullanılan eğitim araçları da sergileniyor"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9227
Erişim Tarihi: 18.03.2011

ERÜ coştu !
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Müzik Kulübü tarafından "Öğrenci Müzik Festivali" gerçekleştirildi.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Müzik Kulübü tarafından "Öğrenci Müzik Festivali" gerçekleştirildi.
Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen 500’ü aşkın öğrencinin katıldığı müzik festivalinde Grup
Rock-I, Grup Bullet Proof ve Grup Despand sahne aldı. ERÜ Müzik Kulübü öğrencilerinin seslendirdiği
Türkçe Rock parçalardan oluşan müzikler büyük beğeni görürken, salonu dolduran öğrenciler
hareketli parçalar eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Ayrıca Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen eş zamanlı etkinlikte, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı diğer
kulüpler salonda açtıkları stantlarda kendi tanıtımlarını yaptı.
ERÜ Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Yıkılmaz, etkinlikten çok memnun
kaldığını belirterek, “Üniversiteler, öğrencilerin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapabilecekleri bir
kurum olmanın yanında, öğrencilerin hayata hazırlanması doğrultusunda birçok alanda kendilerini
geliştirebilecekleri fırsatları öğrencilerine sunmalıdır. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde faaliyet
gösteren Müzik Kulübü, evrensel bir dil olan müziği daha geniş kitlelere yaymaktadır” dedi.
Öğrenci kulüplerinin diğer faaliyetlerine de değinen Yrd. Doç. Dr. Yıkılmaz, “Üniversitemiz
öğrencilerinin oluşturduğu kulüpler, kültürel, sosyal ve sanatsal açıdan oldukça aktiftir ve bu tür
etkinliklerin artarak devam etmesi gerekir. Örneğin Tiyatro Kulübü, Dans Kulübü, Dağcılık Kulübü,
Astronomi Kulübü, Sinema Kulübü ve Türk Kültürü ilgili birçok kulüp aktif olarak faaliyetler
düzenlemektedir. Bu tür organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
ERÜ Müzik Kulübü Başkanı Kürşad Karaca ise, Müzik Kulübü olarak aktif çalışmalarına devam
ettiklerini kaydetti. Karaca, “Kulüp olarak amacımız yoğun ders ortamında olan öğrencilerimizin
rahatlamalarını sağlamak ve bunu müzik yoluyla yapmayı seçen öğrencilerimize imkan tanımaktır.
Müziğe ilgi duyan ve enstrüman çalan öğrencileri bir araya getirerek gruplar oluşturmalarını sağlamak
ve performans sağlamaları için gerekli imkanları sağlamaktayız. Ayrıca enstrüman çalmak, isteyen
öğrencilere yardımcı olmaktayız ve zaman zaman ücretsiz kurslar düzenlemekteyiz. Verdiğimiz

konserlere olan yoğun ilgiden çok memnunuz ve daha güzel organizasyonlar düzenlemeye devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9228
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Hedef Avrupa kupaları
Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, deplasmandan 3 puan ile evine dönmeyi istiyor.
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren
Kayserispor, deplasmandan 3 puan ile evine dönmeyi istiyor.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, kalan 9 maçın ne kadar önemli olduğunu
bildiklerini söyleyerek, "Beşiktaş deplasmanına 3 puan için gideceğiz. Biz hiçbir zaman 1
puan hedefi koymadık. Son 3 maçta ofsaytlar ve gol pozisyonun sayılmaması bizi etkiledi.
Bulunduğumuz konumda yerimizi korumak çok kolay değil. Kalan maçlarda da üstün
performans sergileyerek yerimizi korumayı istiyoruz" dedi.
"AVRUPA KUPALARINA KATILMAYI ÇOK ĐSTĐYORUZ"
Kayserispor Genel Menejeri Süleyman Hurma ise, Avrupa Kupalarına gitmeyi çok
istediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş'ın bulunduğu yeri veya güçlü rakiplerin konumunu
küçümsememek gerekiyor. Bu ligte herkes herkesi yenecek güçe. Yerimizi koruyarak
istediğimiz konumda olmayı istiyoruz" diye konuştu.
"SCHUSTERLĐ VEYA SCHUSTERSĐZ ÜLKENĐN EN ĐYĐ TAKIMLARINDAN BĐRĐNE
KARŞI OYNUYORUZ"
Görevinden istifa eden Bernd Schuster'in ardından Beşiktaş'ın çıkış maçı olarak gördüğü
Kayserispor karşılaşmasına hırs yaparak daha güçlü oynayabileceği yönündeki soruyu
yanıtlayan Hurma, "Biz Schusterli veya Schustersiz kuşkusuz Türkiye'nin en iyi
takımlarından birine karşı oynayacağız. Bunun bilincinde olarak karşılaşmaya çıkacağız.
Amacımıza ulaşabilme adına bizimde çok iyi oynayarak 3 puan almamız gerekiyor.
Kayserisporlu futbolcuların bu maçtan puanlarla evine döneceğinden kuşkum yok"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9229
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Eraslan MHP'den aday oluyor
Eraslan: Allah'tan mani gelmezse 18 Mart Cuma günü Ankara'ya gidip aday adaylık başvurumu yapacağım.
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MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eraslan, "Allah'tan mani gelmezse 18 Mart
Cuma günü Ankara'ya gidip aday adaylık başvurumu yapacağım” dedi.
Seçimler ve siyaset gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mustafa
Eraslan, 18 Mart Cuma günü genel merkezde milletvekilliği için aday adaylık başvurusunu
yapacağını söyledi.
Sıralamayla ilgili bir soruya MHP'den aday adayı olmak isteyen herkesin değerli olduğunu
ve adayların merkez yoklaması ile belirleneceğini ifade eden Eraslan, "Genel merkezimiz
listede kimler olursa başarılı olunur diye çalışma yapıyor. Bir tane 1'inci sıra var. Genel
merkez beni 9'uncu sıraya da koysa birinci sıra gibi çalışacağım" dedi.
Ülkücü kökenli olmaması ve merkez sağdan gelmesine ilişkin eleştirilerin hatırlatılması
üzerine Eraslan, "Ülkesini ve milletini seven herkes bizim için ülkücüdür. Ben de kendimi
onlardan sayıyorum. Ben ciddi bir MHP'liyim. 3 yıldır bu rozeti şerefle taşıdım. Taşımaya
da devam edeceğim. Ben bu rozeti taktıktan sonra başkaları gibi eğer yanlış yaptıysam
ona göre eleştirsinler” diye konuştu.
Đthal adaylar konusundaki düşüncesi ve Kayseri'den aday adayı olacağı belirtilen Türk
Tarih Kurumu Eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu ile ilgili yöneltilen soruyu cevaplayan Eraslan,
"Türkiye'ye mal olmuş kişilerin MHP'yi tercih etmeleri bizim için şereftir. Yusuf Halaçoğlu
nereden aday olursa olsun MHP'den milletvekilidir" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9230
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Sahte aile hekimlerine dikkat !
Kendilerini aile hekimi olarak tanıtan iki kişinin ev ev dolaşması ve ortadan kaybolması vatandaşları tedirgin etti.
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Kayseri'de, kendilerini aile hekimi olarak tanıtan iki kişinin ev ev dolaşması ve ortadan kaybolması
vatandaşları tedirgin etti. Konu hakkında açıklama yapan Đl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara,
“Vatandaşlarımız aile hekimleri ile mutlaka tanışsın ve kim olduğunu öğrensin” dedi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir eve gelerek kendilerini aile hekimi olarak tanıtan ve TC kimlik
bilgilerini toplamaya çalışan 2 kişi, durumun polise bildirilmesi sonrasında ortadan kayboldu.
Kayseri'de aile hekimlerinin evleri dolaşması gibi bir durumun olmadığını duyuran Đl Sağlık Müdürü Dr.
Kadir Çetinkara, “Değişik illerde yaşanan sıkıntıların ilimizde de yaşanmaması için vatandaşlarımız
aile hekimleri ile tanışmalı” dedi.
Vatandaşların, aile hekimleri ile tanışmak için hasta olmayı veya reçete yazdırmayı beklememeleri
gerektiğini söyleyen Dr. Çetinkara, “Vatandaşlarımız, aile hekimlerini ziyaret etsinler. Aile hekimlerinin
kim olduğunu iyi öğrensinler. Vatandaşlarımız, kötü bir olayın yaşanmaması için aile hekimlerini
mutlaka tanımalıdır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9231
Erişim Tarihi: 18.03.2011

CHP Đl Başkanından Özhaseki'ye tepki
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, "Siyasi üsluba irtifa kaybettirmek kimseye yarar sağlamaz" dedi.
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, "Siyasi üsluba irtifa kaybettirmek kimseye yarar sağlamaz" dedi.
Đl Başkanı Gülsoy, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin makamına ve kendine yakışmadığını söyledi.
Gülsoy, "CHP Genel Başkanımız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığına dair,
kendisine ulaşan bir ihbarı, bir mektupla Başbakana iletmiştir. Takdir edilmesi gereken bu tutum, ne
yazık ki Başbakan'ın öfkesini çekmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'de bu yanlışı
sürdürerek 15.03.2011 günü basına verdiği demeçte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu' na
kem sözlerle yanıt vermeye kalkmıştır. Siyasi üsluba irtifa kaybettirmek kimseye yarar sağlamaz. Bir
iddia, mahkemece kesinlik kazanmadıkça herkes masum ve suçsuzdur. Mahkemeye aktarılmış bir
konuda konuşmak, yorum yapmak, birilerine arka çıkmak, temel hukuk kurallarına aykırıdır. Devletin
hangi düzeyinde görev yaparsa yapsın, mahkeme sonucunu herkesin sabırla beklemesi gerekir.
Kimsenin kimseye kefil olmasına ihtiyaç yoktur. Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir yerinde kuşku
doğuracak bir söylenti ya da iddia varsa eğer, herkesten önce Başkan'ın konuyu ele alması
inceletmesi, kamuoyunu rahatlatması daha doğru olmaz mı?" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9232
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Yeni Arda Kayseri'de yetişiyor !
Genç yıldız adayı Ahmet Akarsu, gösterdiği müthiş performansla transferin gözdesi haline geldi.
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Süper Amatör Küme'de mücadele eden Ağırnas Şimşekspor'un alt yapısından yetişen genç yıldız
adayı Ahmet Akarsu, gösterdiği müthiş performansla transferin gözdesi haline geldi.
Alt yapısından çıkardığı yeteneklerle dikkat çeken Ağırnas Şimşekspor'da şimdi herkes Ahmet
Akarsu'yu konuşuyor. "Yeni Arda" lakablı Ahmet Akarsu, Ağırnas Şimşekspor formasıyla
yetenekleriyle göz kamaştırıyor. 1995 doğumlu olan ve güçlü fiziği ile ön plana çıkan Ahmet Akarsu,
Ağırnas Şimşekspor'un, U-16, U-17, U-18, U-19 ve A takımda forma giyerek ayrı bir başarı elde etti.
Sol kanatta forma giyen ve yeteneği ile "Yeni Arda Turan olur" denilen Ahmet'i en yakından tanıyan
kişi olan Ağırnas Şimşekspor Antrenörü Uğur kulaksız, "Ahmet'in Arda`dan daha farklı kendine has
özelliklere sahip. Top tekniği yüksek, zeki, hızlı ve çalışkan bir futbolcu Ahmet, O bir yıldız adayıdır.
Türk futbolunun ondan uzun yıllar yararlanacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9233
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Yaramazlığın sonu
Oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk, demir kapıya kıstırdığı parmağı kopma noktasına geldi.
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Kayseri'de oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk, demir kapıya
kıstırdığı parmağı kopma noktasına geldi.
Edinilen bilgiye göre, evlerinde kardeşiyle oyun oynayan Ş.K (5) demir kapıya parmağını sıkıştırarak
yaralandı. Kopma noktasına gelen parmağını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa
sürede olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K. tedavi altına
alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9234
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Akrep soktu, fenalaştı !
Yenidoğan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde 14 yaşındaki H.Ş., akrebin sokmasıyla fenalaştı.
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Kayseri'de akrebin soktuğu 14 yaşındaki genç kız, hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre Yenidoğan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde 14 yaşındaki H.Ş., akrebin
sokmasıyla fenalaştı. Yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan H.Ş.
tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9235
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Başkana selam söyleyin !
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni kurşunlayan zanlılar adliyeye getirildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni kurşunlayan zanlılar adliyeye getirildi. Zanlılardan A.B., kameraları
görünce, "Başkana selam söyleyin" diye seslendi.
Gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrasında yakalanarak gözaltına alınan A.B. ve N.T.,
yapılan sorgulamaları neticesinde adliyeye getirildi. Zanlılardan A.B. adliye binasına girdiği sırada
kendisini görüntüleyen kameraları görünce, "Başkana selam söyleyin" diye seslendi.
A.B. ve N.T.'nin ifadelerinin müracaat savcılığı tarafından alındığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9236
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Çanakkale destanının 96.yıl dönümü
Birinci Dünya Savaşındaki cephelerden birini oluşturan Çanakkale Cephesi, Türk tarihinde ayrı bir öneme sahip.
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Çanakkale: Türk – Đslam tarihinin dönüm noktası.
TÜRK TARĐHĐNĐN DÖNÜM NOKTASI !
Birinci Dünya Savaşı’ndaki cephelerden birini oluşturan Çanakkale Cephesi, Türk tarihinde ayrı bir
öneme sahip.
BOĞAZI GEÇĐP, RUSYA'YA YARDIM EDECEKLERDĐ !
Bu cephe Đtilaf devletlerinin Batı Cephesi’nde yaşadıkları çıkmazı gidermek, Đstanbul’a ulaşmak ve
Rusya’ya destek göndermek gibi hususlar dikkate alınarak açılmıştı.
ĐLK DENEMEYĐ KASIM 1914'TE YAPTILAR !
Bu amaç doğrultusunda 3 Kasım 1914’te başlatılan bombardıman 18 Mart 1915’e kadar birkaç kez
tekrarladı.
Bu bombardımanlarda giriş bataryalarını yok eden itilaf devletleri yine de istedikleri sonuca ulaşamadı.
TÜRK TABYALARININ ŞANLI DĐRENĐŞĐ !
Türk tabyalarından açılan ateşler etkili oldu.
Bouvet, Irresistable ve Ocean savaş gemileri isabet alarak battı
NUSRET MAYIN GEMĐSĐ SAVAŞIN KADERĐNĐ DEĞĐŞTĐRDĐ !
Gemilerin batmasında Nusret Mayın gemisinin 8 Mart 1915’te döktüğü mayınların da büyük etkisi oldu.
Inflexible, Suffren ve Gaulois savaş gemileri de ağır yara aldı.
GERĐ ÇEKĐLMEK ZORUNDA KALDILAR !
Bu durum karşısında Birleşik Filo Komutanı, gemilerine Bozcaada’ya çekilme emri verdi.
Yaklaşık yedi saat devam eden şiddetli muharebe sırasında Đtilaf devletleri donanması Türk
mevzilerine tonlarca mermi yağdırdı.
24 ŞEHĐT, 43 YARALI !
Bu kadar yoğun bir ateşe rağmen Türk ordusunun zayiatı 24 şehit, 43 yaralı oldu.
18 MART'TA HERŞEY BĐTMEDĐ !
Deniz harekâtı, Birleşik Filonun savaş gücünün üçte birini yitirdiği ağır bir yenilgiyle son buldu, ancak
bu yenilgi Çanakkale Cephesi’nin tamamen kapanmasına yol açmadı.
Đtilaf devletleri kara gücünün de dahil edildiği yeni bir taarruz hazırlığı içine girdi.
18 Mart Deniz Zaferi, Türk askeri için 25 Nisan 1915’te başlayan kara muharebelerinde büyük bir
moral kaynağı olmuş, bu ruhla yapılan savaşta Đtilaf güçleri tamamen Çanakkale Cephesi’nden
atılmıştır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9237
Erişim Tarihi: 18.03.2011

Çirkin saldırıya tepki
Kayso ve Müsiad'tan Kayseri Büyükşehir Belediyesine yapılan saldırıyı kınadı.
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- KAYSO, BÜYÜKŞEHĐR’E SALDIRIYI KINADI
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, dün gece Kayseri
Büyükşehir Belediyesine yapılan saldırıyı esefle kınadı.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ ne yapılmış olan
saldırıyı esefle kınıyorum” dedi.
Bu saldırının Kayseri’nin istikrar ve huzurunu kaçırmak için yapıldığına dikkat çeken Başkan Boydak,
“Saldırganlar, amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz millet olarak tarihten günümüze ne zaman zor bir
durumla karşılaştıysak, o zaman birbirimizle kenetlenerek bu zorlukların üstesinden gelmişizdir. Biz,
bu saldırıyı Kayseri Sanayi Odası olarak kınıyoruz'” dedi.
- MÜSĐAD ÇĐRKĐN SALDIRIYI KINADI
Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesine
yönelik yapılan silahlı saldırı dolayısıyla açıklamada bulundu.
Şube Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü, Büyükşehir Belediye binasına yapılan çirkin saldırıyı Sivil Toplum
Kuruluşu kimliği ile kınadıklarını açıkladı.
Ruhlukürkçü, "Dünya kenti olma yolunda ve Ülkemizde örnek şehir olarak gösterilen Kayseri'deki bu
saldırıyı, halkımızın huzuruna, barışına ve güvenine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bundan
böyle huzurlu kent Kayseri imajının zedelenmesine izin verilmemesini diliyoruz. Güzel hizmetler veren
Başkanımız Mehmet Özhaseki'nin nezdinde, Büyükşehir Belediye camiasına ve Kayseri halkına
geçmiş olsun dileklerini sundu" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9238
Erişim Tarihi: 21.03.2011

Şehitliklerde hüzün !
18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kartal Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehit aileleri gözyaşlarına
boğuldu.
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18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kartal Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehit aileleri
gözyaşlarına boğuldu. 10 yaşındaki Berkan'ın Mayıs 2010'da Hakkari'de şehit olan babasının mezarı
başında derin düşüncelere dalması, törene katılanları duygulandırdı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kayseri'de Kartal Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törene,
Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Çelenklerin konulmasından sonra saygı atışının yapıldığı ve Đstiklal Marşı'nın okunduğu törende
konuşan Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz,
şehitlerin ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunması için seve seve canlarını verdiğini bildirdi.
Konuşmaların tamamlanmasından sonra Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Ali Demiral ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, şehitlerin mezarını teker teker gezerek karanfil
bıraktı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde duygu dolu anlar da yaşandı. 2010 yılında şehit olan Levent
Çetinkaya, Birol Mutlu, Kemal Koçyiğit ve Duran Bayram'ın yakınları da törene katıldı.
Ayten Mutlu, kızı Duygu ve 10 yaşındaki oğlu Berkan, Mayıs 2010'da Hakkari'de şehit olan Birol
Mutlu'nun mezarı başında göz yaşlarına hakim olamadı. Şehitler Günü'nde babasının mezarı başında
bulunan Berkan'ın bir ara kaldırıma oturarak derin düşüncelere dalması şehitlikte bulunanları
duygulandırdı.
18 Nisan 2010 tarihinde şehit olan Levent Çetinkaya'nın annesi Tülay Çetinkaya ise şehitliğe elinde
çiçekle geldi. Önce oğlunun fotoğrafını öpen Tülay Çetinkaya, getirdiği çiçeği bıraktıktan sonra mezarı
gözyaşları içinde temizledi ve dua etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9239
Erişim Tarihi: 21.03.2011

Sağda ittifak çöktü !
Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Türkiye Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri olumsuz
sonuçlandı.
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Demokrat Parti Melikgazi Đlçe Başkanlığı’nda Çanakkale şehitleri anıldı. Toplantıda konuşma yapan
Demokrat Parti Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Çilsal, ittifak yapmak istedikleri
Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Türkiye Partisi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını
bildirdi.
Demokrat Parti Melikgazi Đlçe Başkanlığı’nda yapılan anma programına, Demokrat Parti Seçimden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Çilsal'ın yanı sıra, Đl Başkanı Ali Rıza Çiçek, Melikgazi Đlçe
Başkanı Tuba Seçilir ve partililer katıldı. Toplantı, Çanakkale şehitleri için yapılan saygı duruşu ve
okunan Đstiklal Marşı’nın ardından, Çanakkale şehitleri ile ilgili yapılan slayt gösterisi ve konuşmalarla
devam etti.
Toplantıda Çanakkale Şehitleri ve 18 Mart şehitleri anma günü ile ilgili konuşan Melikgazi Đlçe Başkanı
Tuba Seçil, "Çanakkale Savaşına omuz omuza katılanlar gösterdi ki, bağımsızlığın da özgürlüğün de
yolu etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan, birlikten geçer. Bizler, başına kınalar yakıp askere
gönderen bir neslin evlatlarıyız" şeklinde konuştu.
Genel Başkan Yardımcısı Osman Çilsal ise, Çanakkale şehitleri ile ilgili olarak, “Topraklarımızın
başkalarının ipoteği altına alınmasını istemiyoruz” dedi.

Çilsal, “Bizim evladımızın seccadesi olan topraklarımızın, istikbalimizin başkalarının ipoteği altına
alınmasına ‘dur’ demek istiyoruz. DP de demokrasi yolunda şehit vermiş bir partidir. Tüm
şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.
Toplantıda, seçim süreci hakkında da konuşan Çilsal, ittifak yapmak istedikleri Saadet Partisi, Büyük
Birlik Partisi ve Türkiye Partisi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını bildirdi.
Çilsal, bu partilerin kendi çatıları altında girmek istediğini, partiler arasında çatı sorunu olduğunu ve
kendi çatıları altında seçimlere girmek istediklerini söyledi. Çilsal, "Partimizin içinde her türlü
yapılanmayı tamamladık ve seçimlere biz de tek başımıza girmeye hazırız. Genel Başkanımız Namık
Kemal Zeybek ile birlikte bu partilerle görüşme imkanımız oldu. Kaygılarımız ve beklentilerimizi ortaya
koyduk. Ciddi bir iktidar modeli ortaya koyalım dedik. Ciddi de bir noktaya geldik. Ancak çatı
konusunda tıkanıldı. Bu Partiler kendi çatıları altında seçimlere girmek istiyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9240
Erişim Tarihi: 21.03.2011

AKP temayül yoklamasını yaptı !
AK Parti Kayseri 24. dönem milletvekili aday adaylarının değerlendirileceği temayül yoklaması yapıldı.
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AK Parti Kayseri 24. dönem milletvekili aday adaylarının
değerlendirileceği temayül yoklamasına katılan eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Vatandaşın
kararına, iradesine yön vermek haddimize değil. Biz çalıştık, çabaladık, karnemizi artık vatandaş
verecek" dedi.
AK Parti Kayseri 24. dönem milletvekili aday adaylarının değerlendirileceği temayül yoklaması yapıldı.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak temayül yoklamasına eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım
da katıldı.
Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, AK Parti'nin aday adaylarını belirli bir yöntemle seçtiğini
anımsatarak temayül yoklamasının yurdun dört bir köşesinde yapıldığını söyledi. Yıldırım, "Aslında
temayül yoklaması küçük ölçekli seçim gibi. Kayseri'de 9 milletvekili aday adayını belirleme adına
temayül ile teşkilatımızın oylamasına katılan mensuplarının desteği hakkında bir fikir edineceğiz.
Temayülün ardından da önümüzdeki hafta genel merkezde oluşturacağımız komisyon ile gelen
sonuçlara göre aday adaylarını mülakata alacağız. Sohbet edilecek, yüz yüze görüşmeler
gerçekleşecek. 11 Nisan'da YÖK'ün takvimine göre geçici aday listeleri teslim edilecek" dedi.
AK Parti'nin kadın milletvekili sayısı en fazla olan parti olduğunu belirten Yıldırım, "Başbakan'ımız
kadınların siyasette daha aktif rol almasına önem veriyor. Katılım için yatırılan paralarda da yüzde 50
indirim uygulanıyor. Şu anda Kayseri'de her 3 adaydan biri kadın. Bu gerçekten cesaret verici.
Muhakkak, kadınların aktif siyasette, parlamentoda yer almasını istiyoruz. Biz bunun zaten öncülüğünü
geçtiğimiz dönemde yaptık. Kadın milletvekili sayısı en fazla olan parti AK Parti'dir. O bakımdan bu
dönemde hedef biraz daha büyütüldü. Bu da siyasette katılımcılığın bir gereği olarak gerçekleştiriliyor"
diye konuştu.
8 yılda ülkenin gelişmesi adına 'canla-başla' çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, "Biz işimizi yaptık, sıra
vatandaşta. Vatandaşın kararına, iradesine yön vermek haddimize değil. Biz çalıştık, çabaladık,
karnemizi vatandaş verecek. 8 yıl süre içerisinde ülkedeki vatandaşımıza hizmet etmek için canla
başla çalıştık" şeklinde konuştu.
Kongre merkezi girişinde aday adayları bastırdıkları broşürleri ve isimlerinin yazılı olduğu su şişelerini

partililere dağıttı. Temayül yoklamasında 3 bine yakın partili, 16 ilçe ve il teşkilatı sandığı olmak üzere
toplam 17 sandıkta oy kullanacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9242
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