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Analar çocuklarını toprağa vermekten bıktı
TBMM Başkanvekili ve AKP Kayseri milletvekili Sadık Yakut terör gündemini değerlendirdi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 17
: 15 Ağustos 2011 13:18

Đran Meclisi tarafından, terör örgütü PKK'nın ikinci adamı Murat Karayılan'ın yakalandığına dair yapılan
açıklamanın ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Đran'ı tebrik ettiğini söyleyerek, Türkiye'de yeni
anayasayla birlikte idamın tartışılması gerektiğini belirtti. Yakut, Karayılan'ın yakalanmasının Suriye'de
yapılan son görüşmeyle bağlantılı olabileceğini söyledi.
Đran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Fars Haber
Ajansı'na yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın, Đran tarafından yakalandığını
söyledi. Đran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yakalanan Karayılan'ın, Đran yasalarına göre idam
edileceği söylenirken, konunun yankıları sürüyor. Murat Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, henüz Türk hükümet yetkilileri
tarafından olayın doğrulanmadığını söylerken, Đran Milli Güvenlik Komisyon Başkanı'nın açıklamasının
önemli olduğunu belirtti. Đdam edilecek olmasının da önem taşıdığını söyleyen Yakut, "Biz de
yakalanması canı gönülden istiyoruz. Đnşallah yakalanmıştır. Ama önemli olan Milli Güvenlik Komisyon
Başkanı'nın yakalandığını söylemesi ve ayrıca idam edeceklerini söylemesi de önemli. Tabi ki bu
cümle üzerine hemen Đran'ı kutluyor ve tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye'de 1984 yılında başlayan bir
terör örgütünün bugüne kadar getirdiği
ve 40 bin kişinin şehit olması, yine akşam 3 askerimizin şehit olması hadisesi yüreklerimizi dağlıyor.
Artık başsağlığı vermekten usandık, bıktık. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis'i açarken
yaptığım konuşmada da belirtmiştim. Sözün bittiği yer. Türkiye bundan sonra yeni anayasayla birlikte
idamı da tartışabilmeli, tartışmalıdır daha doğrusu. Çünkü her gün sabahleyin anneler, Doğu'ya ve
Güneydoğu'ya vatana hizmet için, bayrağın bağımsızlığını, vatanı bekletmek için gönderdikleri
çocuklarını kara
toprağa vermekten usandılar, bıktılar. Bunun yolunun bulunması gerekir. Devlet olarak güçlü bir
devletiz. Millet olarak büyük bir milletiz. Dünyanın sayılı ekonomileri içerisine girdik. Đnşallah
önümüzdeki hedeflerde büyük. Benim temennim, inşallah Suriye'deki son görüşmeyle ilgili bu
hadisenin bağlantılı olmasıdır. Yoksa bugüne kadar yakalanamayan terörist başının veya
yardımcısının bugün yakalanması anlamlı. Đnşallah dün bu görüşmelerle alakalıdır. Olay henüz yeni.
Detaylar belirtildikten sonra daha net bir şekilde konuşabiliriz. Daha geniş bir şekilde konuşabiliriz.
Ama Türkiye'deki terörün bitmesi için artık tüm partilerin genel başkanlarının ve partiye bağlı
milletvekillerinin ve üyelerin, birbirlerimizi suçlamaktan ziyade meselenin üstesinden gelmek için
herkesin taşın altına elini koyarak, çözüm üretmesi gerekir. Bu mesele parti meselesi değil, bu mesele
millet meselesi, büyük milletimizin bu yüzyıla damga vurma meselesidir. Eğer biz gücümüzü içerde bir
takım çapulcularla ve onlara baş etmek için harcarsak bizim o büyük ideallerimizi gerçekleştiremeyiz.
2023 vizyonumuzu gerçekleştiremeyiz. Türkiye'nin güçlü olması meselesi sadece bizim meselemiz
değil, bugün hepimizin bildiği gibi Afrika'da açlık var. Ecdadından aldığı yadigarla ilk önce oraya koşan
yine biz olduk. Biz olmak zorundayız. Tarih bize bu misyonu yüklüyor. Bulunduğumuz coğrafya bu
misyonu yüklüyor. Bunu yapmaya da devam edeceğiz onun için ülkedeki terör meselesini çok kısa
elden hep birlikte el ele vererek bitirmemiz lazım. Anaların
ağlaması da yeter artık. Yetkililerimiz de ben de dahil hepimiz için söylüyorum. Artık tabut taşımak

mezarlardan toprak taşımak değil bizim işimiz. Bizim işimiz, silahlı kuvvetlerin işi terörü bitirmek" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10209
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Polis iftar saatinde saldırdı iddiası
Kayseri'de yasak alana park ettiği gerekçesiyle sürücüyü dövdüğü ileri sürülen trafik polisi açığa alındı
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Kayseri'de yasak alana park ettiği gerekçesiyle sürücüyü dövdüğü ileri sürülen trafik polisi açığa
alındı.
Đddiaya göre, geçtiğimiz günlerde Sivas bulvarı üzerinde iftar saatine yakın zamanda ekmek almak için
yol kenarında yasak alana park eden sürücü Murat M.'nin yanına gelen trafik polisi H.B. ehliyet ile
ruhsatı istedi. Cüzdanındaki ehliyetini çıkarmak için aracından inmeye çalıştığını anlatan Murat M.,
"Otomobilimden iner inmez polis memuru küfür ederek beni darp etti. Bunun ardından çevredeki esnaf
da polis memurunun tutumunu eleştirdi. Hastanede kafa travması nedeniyle bir gün gözetim altında
tutulduktan sonra sağlık raporu alarak emniyete ifade vermeye gittim. Orada aynı polis memuru bir
anda tekrar emniyette karşıma çıkarak kaşıma yumruk attı. Ne olduğunu anlamadım ve kendisinin
neden böyle bir tutum sergilediğini bilmiyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.
Herkesin işini düzgün şekilde yapması gerektiğini, yasak alana park yapıldığında tatlı dille işin
çözüleceğini anlatan Murat M., bundan sonra böyle başka birinin benzer bir sıkıntı ile karşılaşılmaması
için yetkililerin çalışma yapmasını talep ettiğini sözlerine ekledi.
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ise, polisin açığa alındığını belirterek, müfettişin olayı araştıracağını
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10210
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Gaz eylemi
Kayseri'de özel halk otobüsü şoförleri, otobüslerine gaz alamadıkları için kontak kapama eylemi yaptı
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Kayseri'de özel halk otobüsü şoförleri, otobüslerine gaz alamadıkları için kontak kapama eylemi yaptı.
191 tane halk otobüsü şoförünün kontaklarını kapatarak gerçekleştirdiği eylemde borçlarını
ödeyemedikleri için sıkıntıda olduklarını söyleyen otobüs sahibi Yakup Barbaros, “Ben 38 AB 374
plakalı aracın sahibiyim. Sıkıntı, esnaf arkadaşlarımız ve bizim borçları ödeyemediğimizden
kaynaklanıyor. Bize verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle böyle bir karar aldık. Esnafın
KOSGEB'den çekmiş olduğu paralar var artı yine esnafın KDV'si binecek bütün esnaf arkadaşlarımın
KDV'si bu ayın sonunda bitiyor. Toplamda 2 bin liraya yakın KDV binecek borcun üstüne ve bunun
çıkış noktasının ne şekilde olacağını bilmiyoruz” şeklinde konuştu.
Eylemin gün boyunca devam edeceğini söyleyen bir başka otobüs sahibi Üzeyir Girgin, “Bu zamana
kadar bizi yavaş yavaş yokuşa sürmeye başladılar. Bundan sonra ne olacak arabalar icraya mı
gidecek? Sonuç neye varacak bilmiyoruz. Bugün organizede çalışan bir adama 500 küsur liradan gaz
veriliyor. Bize gelince 1 lira 80 kuruştan veriliyor. Şu anda 191 aracı çektik” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10211
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Oğlunu 20 yıl sonra Fes'ten buldu
Yaşadıklarım sanki 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan Mardin-Münih Hattı filmi gibi
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Minibüs şoförlüğü yaparken Almanya'ya yasadışı yollarla çıkan ve Alman bir kadınla evlenen Cuma
Özdemir'in bir erkek çocuğu oldu. Geçimsizlik nedeniyle çift boşanırken, Özdemir sınır dışı edildi.
Tekrar kasabasına dönen Özdemir, sosyal paylaşım sitesinde izine rastladığı ve 20 yıldır hasret çektiği
çocuğuna kavuşacağı günü bekliyor.
1980'li yıllarda Kahramanmaraş'ın Bozhöyük kasabasında başlayan Cuma Özdemir'in hikayesi
Almanya'ya kadar uzandı. 1989'lu yıllarda geçimini yeni satın aldığı minibüsle sağlayan Cuma
Özdemir'in hayatı, ağabeyinin Almanya'dan kasabasına ziyarete gelmesiyle değişti. Evli ve çocuğu
olan Cuma Özdemir, yurt dışına çalışmaya gidip kendisinin ve eşi ile çocuklarının geleceğini kurtarma
düşüncesiyle ağabeyine ait minibüsle yurt dışına yasadışı yolla gitmeye karar verdi. Kimliğini bile
yanına almayan Özdemir, minibüsün arka koltuğunda eşyaları üzerine örtüp kendini gizleyerek Türkiye
sınırından geçmeyi başardı. Bulgaristan sınırında polisin didik didik minibüsü aramasıyla korkuya
kapılan Özdemir, eşyalara batırılan şişin bacağına saplanmasına karşın sesini bile çıkarmadı.
Birkaç hafta Almanya'da ağabeyinin yanında kaldıktan sonra Alman kızı ile tanışan ve birbirlerini
seven Özdemir, evlenme kararı aldı. O karara kadar Alman kızına dahi kendisinin kaçak yollarla
ülkeye giriş yaptığını söylemeyen Özdemir, sonunda kendisine durumu açıkladı.
Olumlu karşılanmasıyla tekrar yasadışı yollarla Türkiye'ye memleketine dönen Özdemir, Alman eşinin
kendisini çağırtacağı günü sabırsızlıkla bekledi. Sonunda Almanya'ya yerleşen Özdemir, evlendiği
Alman eşiyle 4 yıl yaşadı. Eşinin Müslüman olmasına da yardımcı olan Özdemir çifti arasında
geçimsizlik yaşanmaya başladı. Henüz yeni doğan erkek çocuklarına karşın ayrılma kararı alan eşini
ikna edemeyen Özdemir, mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.
"YAŞADIKLARIM MARDĐN-MÜNĐH HATTI FĐLMĐ GĐBĐYDĐ"
Türkiye'ye döndükten sonra gitmeden önceki yaptığı minibüs şoförlüğü işini devam ettiren Özdemir,
sadece 4 ay görebildiği evladının hasreti ile yıllarca yaşadı. Đlk eşi olan Emine'nin hiçbir sıkıntı
oluşturmadığını anlatan Özdemir, "Đlk eşim olan Emine'ye herşeyi anlattım kendisi de Allah razı olsun,
bana hiçbir şey söylemedi. Đlk eşimden 4 çocuğum vardı, Almanya'da Deniz ismini koyduğum

çocuğumu da 20 yıldır göremiyorum. Yaşadıklarım sanki 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan MardinMünih Hattı filmi gibiydi" dedi.
Deniz ismini koyduğu evladının yıllardır izini bulamadığını belirten Özdemir, "Çocuklarım, geçtiğimiz
günlerde sosyal paylaşım sitesinde Deniz'in izine rastladı. Gördüğüm an 20 yaşına ulaşmış evladımı
ilk görüşte tanıdım. Çok duygulandım" dedi.
Kendisini Türkiye'de yaşadığı Kayseri'ye davet eden Özdemir, bugünlerde kavuşacağı günü adeta iple
çekiyor.
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Özdemir, "Hasret sonunda bitiyor" derken, ilk
eşi Emine ise ona şimdiden Kayseri'nin yöresel yemeklerini hazırlamaya başladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10212
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Elif 23 gündür kayıp!
"2 saat sonra geleceğim" diyerek evden çıkan ve bir daha eve gelmeyen 17 yaşındaki Elif'ten, ailesi 23 gündür
haber alamıyor
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Kayseri'de "2 saat sonra geleceğim" diyerek evden çıkan ve bir daha eve gelmeyen 17 yaşındaki
Elif'ten, ailesi 23 gündür haber alamıyor. Anne Emine Karaarslan, kızının gömleğine sarılarak, özlem
gidermeye çalışıyor.
Annesine 2 saat sonra geleceğini söyleyip arkadaşı ile ortadan kaybolan genç kızdan 23 gündür haber
alınamıyor. Melikgazi ilçesi Đldem semtinde oturan Karaarslan ailesinin tek çocuğu 17 yaşındaki Elif,
annesi Emine'yi cep telefonundan arayarak, 2 saat sonra eve geleceğini ve merak etmemesini
söylemiş ve bir daha da eve gelmemişti. Aynı mahalleden yakın arkadaşı Hatice Buse Gaffaroğlu'yla
birlikte aynı gün kayıplara karışan Elif'in ailesi 23 gündür çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Anne Emine
Karaarslan, "Tam 23 gün oldu, gelmedi. Arkadaşıyla kaçtı, MOBESE'lerde beni aradığı yerde tek
gözüküyor. Arkadaşı görünmüyor ama aynı gün kayboldular" dedi.
Elif ile birlikte kaybolan arkadaşı Hatice Buse Gaffaroğlu'nun anne ve babası ayrı olduğu için
dedesinin yanında yaşadığını söyleyen anne Karaarslan, "Hatice Buse kızımı 'annem' diye bir kadınla
tanıştırmış ve beraber yemeğe gitmişler. 'Kızım beni de tanıştır' dedim, kızım, 'Tanış' dedi, ama
arkadaşı 'Olmaz, babaannemler duyarsa bana kızar' dedi. Aslında annesi değilmiş, çünkü annesi
Manisa'da kendi halinde bir insanmış, o da emniyetten duymuş kızının kaybolduğunu" dedi.
"'KIZINI BULDUK' DEDĐLER"
Kızını bulmak için özel bir televizyon kanalındaki kayıp programına başvurduğunu ve başvurudan 2
gün sonra bulunduğunu söylediklerini belirten Karaarslan, "Başvurduktan 2 gün sonra oradaydım ve
gittiğim ilk gün kızımın bulunduğunu söylediler. Yalçın bey, 'Biraz yanmış, annesi tedavisini sen
yaparsın, gördüğünde şaşırma' dedi. 'Seni izliyor, konuş' dedi. Ben o an bir tepki veremedim. Şoka
girdim. Daha sonra herhangi bilgi vermediler. Emniyete bir zarf götürün dediler, içinde görgü tanıkları
yazıyordu" diye konuştu.
Kızını sonuna kadar arayacağını ifade eden anne Karaarslan, bir kere de olsa kızının sesini duymak
istediğini söyledi. Kızına seslenen anne, "Kızım, en azından sesini duyuyum da yaşadığını bileyim,
geceleri zehir etme" dedi.
23 gündür kayıp olan Elif'in annesi, Elif'in kaybolmadan önce evde en son giyindiği gömleği

yıkamayarak kokluyor. Kızının özlemini bu şekilde gidermeye çalışan acılı anne, kızından bir an önce
iyi bir haber bekliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10213
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Sarıoğlan'da 4,5 şiddetinde deprem
Đlçede bugün saat 10.53 sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiyie göre, bugün saat 10.53
sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Đlk belirlemelere göre, can veya mal kaybının
olmadığı ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10214
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Sınır ötesi harekat istiyoruz!
Ali Yavuz: Son günlerde yaşanan terör olaylarını kınayarak, Sınır ötesi harekat istiyoruz
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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, son günlerde
yaşanan terör olaylarını kınayarak, “Sınır ötesi harekat istiyoruz. Şimdi sınır ötesi harekatın tam
zamanı” dedi.
“Son günlerde yaşanmış olan terör olaylarıyla ilgili dün Şırnak’ta 3 askerimiz şehit oldu” diyen Ali
Yavuz, Diyarbakır’da da kaymakam vekili, astsubay, uzman çavuş ve bir sağlık memurunun
kaçırılması ile ilgili de açıklama yaptıklarını bildirdi.
Devletin yetkililerinin hiçbir zaman şehit ailelerinin sesini duymak istemediğini söyleyen Ali Yavuz,
“Dün Şırnak’ta 3 askerimizin şehit olması biz şehit aileleri ve gazileri derinden yaralamıştır. Bu terör

olaylarına sebep olanlara göz yumanları kınıyoruz. Her şehit haberi ile siyasetçiler bildik açıklamaları
ile bizleri umutlandırıyorlar. Maalesef icraata gelince hiçbir şey yok” diye konuştu.
Ali Yavuz açıklamasında şunları söyledi:
“Terör örgütü yandaşları polise tokat adıyor, polise sahip çıkılmıyor. Terör örgütü yandaşları
özerklikten ve iki dillilikten bahsediyor ama yetkililer bunlara karşı açıklama yapmıyor. Biz kınamak için
bu ülkede şehit ve gazi olmadık. Onlara, şehit ve gazilere yakışır bir biçimde mücadele edilip hak
ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz. Bir an önce Kandil yok edilmek için sınır ötesi harekat
yapılmalıdır. Ramazan ayı içinde de yapılması gerekmekte çünkü önümüz kışa geliyor. Kış başlayınca
onlar inlerine çekilmiş oluyor.
Sınır ötesi harekatın yapılmasının tam zamanıdır. Kandil’deki terör örgütü elebaşlarının bir an önce
yakalanarak idam edilmesini istiyoruz.
Karayılan’ın yakalanması yönünde haber yapıldı biz sevindik ama yakalanınca neler olacağını da
biliyoruz. Đmralı canisi yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. Yıllardan beri tahsis edilen adada cani yaşıyor.
Hiçbir zaman terör örgütüne karşı kullanılmadı. Onun faydalandığı sağlık imkanlarından biz şehit ve
gazi aileleri olarak faydalanamıyoruz.
Bizi kimsenin üzmeye hakkı yok. Bu ülke kolay kazanılmadı. Kimseye de kolay teslim etmek
istemiyoruz. Bize görev verildiği takdirde her zaman hazırız. Biz yeterince üzüldük kimse üzülmesin.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10215
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Tescil rekortmenlerine ödül
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen törende tescil rekortmenlerine
ödüllerini verdi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası
tarafından düzenlenen törende tescil rekortmenlerine ödüllerini verdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, iş
adamlarını Afrika'ya yardım etmeye çağırdı.
Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ödül törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kayseri Vali Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, AK Parti Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır,
Ahmet Öksüzkaya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, Kayseri Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Boydak, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, borsanın 46. kuruluş yıldönümü
olduğunu belirterek, "Kayseri'nin tüm dünyada gurur vesilesi olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, son 5 ayda dünyada 50 bin çocuğun öldüğünü söyledi. Afrika'da
açlıktan insanların hayatını kaybettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Müslüman olarak, insan olarak bu
topraklara yardım yapmamız kaçınılmazdır. Hayırda yarış yapan bizler, Afrika'da açlıkta ölmekte
olanlara yardımcı olmak durumundayız" dedi ve herkesi Afrika'ya yardım etmeye çağırdı.
Kayseri'nin, Türkiye'nin rol modeli olan şehirlerinin başında geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
Kayseri'deki zenginleşmenin sırrını birlik ve beraberlik olarak açıkladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10216
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Adliye önünde dayak!
Kayseri Adliyesi yanında eşinin darp ettiği iddia edilen P.B., nafakasını almaya gittiği sırada eşinin saldırısına
uğradığını ileri sürdü
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Kayseri Adliyesi yanında eşinin darp ettiği iddia edilen P.B., nafakasını almaya gittiği sırada eşinin
saldırısına uğradığını ileri sürdü. P.B. can güvenliğinin olmadığını belirterek savcılığa koruma
talebinde bulunacağını söyledi. Eşi ile ayrı yaşadıklarını ve sürekli tehdit edildiğini söyleyen P.B., “Dün
babam ile nafakamı almak isterken bizi takip etmiş. Adliyenin yanında da bana saldırdı. Benim her
yerim morluk içinde” dedi. Can güvenliğinin bulunmadığını ileri süren P.B., “Bana nafaka ödememek
için sürekli tehdit ediyor. Dün Emniyette şikayetçi oldum. Koruma için Savcılığa suç duyurusunda
bulunmam gerektiği bildirildi. Bu gün Savcılığa dilekçe vereceğim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10217
Erişim Tarihi: 26.08.2011

100'de 100 Kayseri
Kayseri'de sosyal hayatı renklendiren 100'de 100 Kayseri etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor
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Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Kayseri'de sosyal hayatı renklendiren 100'de 100
Kayseri etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.
Ünlü sanatçı Emre Altuğ konseri ile start alan ve ardından Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun söyleşisiyle
devam eden '100’de 100 Kayseri' etkinliklerinde sıra Ahmet Özhan ve Sunay Akın'a geldi. Đki ünlü
sanatçı önümüzdeki günlerde Kayserili hayranlarıyla bir araya gelecek.
Bu çerçevede ilk olarak 19 Ağustos Cuma akşamı sahne alacak olan Ahmet Özhan, sevilen şarkı ve
ilahilerle Kayserililerin karşısında olacak. Tüm Kayseri halkının davetli olduğu konser, saat 21.30'da
Fuar Kültür Park Kadir Has Kongre Merkezi yanında gerçekleştirilecek. 24 Ağustos Çarşamba günü
ise şair, yazar ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, 'Mahya Işıkları' söyleşisi ile Ramazan akşamına renk
katacak. Bu program da yine saat 21.30'da başlayacak ve Şehir Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak takip
edilebilecek. '100’de100' Kayseri programı, Ramazan ayı boyunca da Ramazan Tırı'nın her gün farklı
mahallelerde gerçekleştirdiği gösterileri ve etkinliklerle sürecek. Yine '100de100 Kayseri' etkinlikleri

çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, son dönemlere damgasını vuran filmlerle Kayserililere açık
havada sinema keyfi yaşatacak. Geçmiş yıllarda gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olan yazlık
sinema kültürünü günümüz insanına tanıtmak ve bu kültürü yaşatmak amacıyla düzenlenen '6.
Sinema Şenliği' 3 Eylül'de başlayacak ve 16 Eylül'e kadar sürecek. Mimarsinan Anfi Tiyatro'da
gerçekleştirilecek etkinlikte, Kurtlar Vadisi Filistin, Aşk Tesadüfleri Sever, Ya Sonra, New York'ta 5
Minare, Rio, Çınar Ağacı ve Avatar gibi son dönemin en çok izlenen filmleri her gün saat 20.00'de
gösterime girecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10218
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Đnternet kavuşturdu
Cuma Özdemir Almanya'dan sınır dışı edildikten 20 yıl sonra internetten izine rastladığı çocuğunu ilk kez
kucakladı
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Yasadışı yollarla Almanya'ya giden ve orada ikinci evliliğini yapan Cuma Özdemir, sınır dışı edildikten
20 yıl sonra internetten izine rastladığı çocuğunu ilk kez kucakladı. Sevinç gözyaşları dökerek oğluna
sımsıkı sarılan baba Özdemir, "Birdaha onu bırakmayacağım" dedi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Bozhöyük kasabasında geçimini minibüs şoförlüğü yaparak
sağlayan evli Cuma Özdemir'in hayatı 1989 yılında ağabeyinin yurt dışından izne gelmesiyle
değişmişti. Eşi ve çocuklarının hayatını kurtarma düşüncesiyle Almanya'ya ağabeyinin minibüsü ile
yasadışı yollarla çıkan ve Alman bir kadınla evlenen Cuma Özdemir'in bir erkek çocuğu olmuş,
geçimsizlik nedeniyle çift boşanırken, Özdemir sınır dışı edilmişti. Türkiye'ye dönen Özdemir, sosyal
paylaşım sitesinde ilk eşinden olan çocuklarının yardımıyla izine rastladığı ve 20 yıldır hasret çektiği
çocuğuna bugün kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Kayseri Erkilet Havaalanı'nda akrabaları ile karşılama töreni düzenleyen Cuma Özdemir, uçağın
inmesine 2 saat kala havaalanına geldi. Burada sabırsızlanan ve ne yapacağını bilmeyen Özdemir,
uçağın indiği anonsunun yapılmasıyla adeta eli ayağına dolaştı.
Sevinçten ne yapacağını bilemeyen Özdemir, 20 yıl sonra çocuğunu dış hatlar çıkış kapısının
aralanmasıyla ilk kez gördü. Filmleri aratmayacak sahnede 20 yaşındaki Deniz ile baba Cuma
Özdemir birbirlerine ilk kez sarıldı ve gözyaşlarıyla hasret giderdi.
Đlk kez gördüğü akrabalarına kardeşlerine sımsıkı sarılarak kendini yabancı hissetmeyen Deniz
Shculz, "Yıllardır bu anı bekledim. Babamı bir gün bulacağımı biliyordum. Çok sevinçliyim" diyerek
duygularını aktardı.
Konuşmakta güçlük çeken ve cümleleri adeta boğazında düğümlenen Cuma Özdemir ise, "Gün benim
günümdür. Ben bu anı 20 yıl bekledim. O'na sımsıkı sarıldım şimdi onu hiç bırakmayacağım" dedi.
Akrabalarıyla hatıra fotoğrafı çektiren baba-oğul evin yolunu tutarken, ilk eşi Emine'nin kendi evladı
gibi gördüğü Deniz için mantı hazırladığını, gidince ona günler öncesinden hazırladığı yöresel
yemekleri ikram edeceğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10219
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Kendini örümcek adam sandı, atladı!
Đncesu ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, pencereden balkona atlamak isterken yaralandı
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, pencereden balkona atlamak isterken yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Đncesu ilçesi Yarım mahalle Mehmet Sahlıoğlu caddesinde 7 yaşındaki M.Ş.,
pencereden balkona atlamak isterken hedefi tutturamayarak 3,5 metre yükseklikten sert zemine düştü.
Yaralanan M.Ş., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10220
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Amarat kasabasında trafik kazası
Ö.T.'nin kullandığı 38 LF 286 plakalı traktörün, yola aniden çıkan G.Ç.'ye çarptığı öğrenildi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 183
: 16 Ağustos 2011 12:53

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Amarat kasabasında meydana gelen kazada, Ö.T.'nin
kullandığı 38 LF 286 plakalı traktörün, yola aniden çıkan G.Ç.'ye çarptığı öğrenildi. Kazada yaralanan
G.Ç.'nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Ö.T.'nin Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10221
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Kızılören'de mera yangını
Anız yakmak isteyen bir kişi 2 dönümlük mera arazisini de yaktı
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde, anız yakmak isteyen bir kişi 2 dönümlük mera arazisini de yaktı.
Edinilen bilgiye göre, Kızılören köyünde meydana gelen olayda, A.K.'nın kendine ait tarlada anız
yaktığı öğrenildi. A.K.'nın alevleri kontrol altına alamaması nedeniyle, kendine ait 50 dekarlık alanın
yanında 2 dönümlük mera arazisinin de yandığı kaydedildi.
Yetkililer, gözaltına alınan A.K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10222
Erişim Tarihi: 26.08.2011

ABĐGEM'den eğitim atağı
Kayseri ABĐGEM Eylül ayında eğitim atağına kalkıyor.
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Genel Müdürlüğü’ne Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı Mete TAŞTAN’ın getirilmesiyle
birlikte, ABĐGEM (Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi) farklı bir anlayışla bir çok çeşit mesleki
alanlarda eğitim ve yine kişisel gelişim ve sosyal hayata yönelik organizasyonlarla eğitim atağına
kalkmaya hazırlanıyor.
Eylül ayında başlayacak olan eğitimler serisinin bir diğeride ‘’Liderlik Programı’’ adı altında verilecek
olan ‘’Çağdaş Yönetim Teknikleri’’ ve ‘’ içinde Dünya olmayan Dünya içinde Olmaz’’ içeriği ile iki ayrı
kategoriye ayrılmış olan bir eğitim programını içeriyor.
Birinci kategori Olan ‘’ÇAĞDAŞ YÖNETĐM TEKNĐKLERĐ’’ içeriğinde;
• Đletişimi Mükemmelleştirmek ve Beden Dili
• Çatışma Yönetimi ve Müzakere

• Müthiş Takımların Sırları
• Değişimin Önünü açmak
• Yönetişim ve Yönetim Buluşculuğu
• Zaman Yönetimi
• Protokol ve Nezaket Kuralları
Đkinci kısım olan, ‘’ĐÇĐNDE DÜNYA OLMAYAN DÜNYA ĐÇĐNDE OLMAZ’’ Kategori içeriğinde ise;
• Dünya’ya Genel Bakış
• Devlet ve Hükümet Yönetim Sistemleri
• Uluslar arası Kuruluşlar
• Avrupa Birliği’ne Detay Bakış
• Türkiye ve Dünya Ekonomileri
• Đş ve Toplum Hayatında Temel Hukuk Bilgisi
• Bir Liderden Tavsiyeler.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10225
Erişim Tarihi: 26.08.2011

KAMERUN'da su kuyusu...
Kayseri MUSĐAD şubesi Kamerun'da su kuyusu açtı...
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MÜSĐAD KAMERUN’DA SU KUYUSU AÇTI Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD)
Kayseri Şube Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü yaptığı açıklamada; “Bir dizi temas ve incelemede
bulunmak amacıyla şehrimize gelen Kamerun Heyeti’nin Derneğimizi ziyaretinde gündeme gelen su
kuyusu açma düşüncesi, üyelerimizin de katkılarıyla hayata geçti” dedi. Başkan Ruhlukürkçü,
kuraklığın yaşanmakta olduğu Afrika Ülkelerinden Kamerun'da ihtiyaca binaen, MÜSĐAD Kayseri
Şubesi tarafından açtırılan temiz içme su kuyusunun, kıtlık nedeniyle zor bir dönem geçiren halkı bir
nebzede olsa rahatlatmasını umut ettiklerini beyan etti. Afrika ülkelerinde temiz içme suyu
kaynaklarına erişimin çok zor olduğunu belirten Ruhlukürkçü, bu sebeple kirli su kaynaklı
hastalıklardan pek çok insanın hayatını kaybettiğini ve yetersiz sulama sebebiyle tarım alanlarında
verimli üretimin yapılamadığını söyleyerek, açılan su kuyularının büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Ruhlukürkçü; “Kuraklık ve susuzluğa karşı amansız bir mücadele veren Afrika halkı, Türkiyeli
kardeşlerinin Kamerun’a yakın ilgi göstermelerinden memnuniyet duyduklarını ve su kuyusu açtırmak
isteyen hayırseverleri beklediklerini” belirtti.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10226
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Bu acının sorumlusu kim?
Yeniçağ:Sıfır terörle ülke yönetimini devralan iktidar, "Kürt açılımı yapıyoruz" diye eli silahlı teröristle müzakereyi
seçince Türkiye kan gölüne döndü. Bilanço: 9 yılda 942 şehit
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Bu şerefsizleri önce otobüsün üzerine, sonra tepemize çıkardın
Sıfır terörle ülke yönetimini devralan iktidar, “Kürt açılımı yapıyoruz” diye eli silahlı teröristle
müzakereyi seçince Türkiye kan gölüne döndü. Bilanço: 9 yılda 942 şehit
Đştahlarını kabarttı
Babakan Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren ’Başkanlık Sistemi’ni dillendirdi. Bu sistem için
federasyonun şart olması, bölücülerin hayallerini süsledi, iştahını kabarttı.
Habur şovu
AKP, 2009 başında Kürtçe yayın yapan TRT 6’yı, ardından da Habur’u açtı. Kandil’den gelen 34
teröristin elini kolunu sallayarak giriş yaptıktan sonra günler süren şovuna sessiz kaldı.
Muhatap Öcalan
Bebek katilini Kürt sorununun çözümü için muhatap kabul eden AKP, yapılan pazarlıklarda Kürtçe
eğitimin hatta özerkliğin yolunu açacak anayasa değişikliği sözünü bile verdi.
Asker devre dışı
AB’nin talepleriyle terörle mücadelede sivil çözümlere yönelen AKP, Güneydoğu’daki yol
kontrollerinden askeri çekti. Ümraniye ve Balyoz gibi davalarla askerin morali bozuldu.
AKP iktidarı döneminde 942 şehit!
Sıfır terörle ülke yönetimini devralan AKP iktidarı döneminde terörle mücadele yerine terörle müzakere
tercih edildi. Kürt açılımı diye PKK’ya taviz üstüne taviz verildi. Sonuç; 9 yıllık AKP iktidarında tam 942
vatan evladı haince şehit edildi. Başbakan Tayyip Erdoğan terörle mücadelede yeni dönemin
Ramazan ayı sonrasında başlayacağını açıkladıktan sonra terör örgütü 12 cana daha kıydı. Hakkari
Çukurca’da düzenlenen mayınlı saldırıda 12 asker ve 1 korucu şehit olurken Ramazan ayının
bilançosu 22’ye yükseldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Ankara’da yaptığı bir
konuşmada terörle mücadele konusunda yeni tedbirlerin geliştirildiğini belirtmişti. Erdoğan, geçtiğimiz
pazar günü AKP Ankara Đl Başkanlığı’nın verdiği iftar yemeğinde “Bıçak kemiğe dayandı” diyerek
Ramazan ayı dolayısıyla sabrettiklerini, Ramazan’dan sonra terörle mücadelenin kararlı bir şekilde
devam edeceğini söylemişti. Ramazan ayının başladığı 1 Ağustos tarihinden itibaren terör örgütünün
eylemleri artarak devam etti. Buna göre Van’da 3, Bitlis’te 1, Hakkari’de 2, Şırnak’ta 3, Osmaniye’de 1,
Çukurca’da ise 12 asker ve 1 korucunun şehit olmasıyla Ramazan ayının bilançosu 22’e yükselmiş
oldu.
Hükümetin Kürt açılımı iştah kabarttı
Başbakan Tayyip Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren ’Başkanlık Sistemi’ni dillendirdi. Bu sistem
için federasyonun şart olması, bölücülerin hayallerini süsledi, iştahını kabarttı. AKP iktidarının
“demokratik açılım” adını verdiği Kürt açılımı, PKK’ya bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde cesaret verdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 10 Mart 2009 günü Đran’a giderken gazetecilere yaptığı “Önümüzdeki
günlerde Kürt sorunuyla ilgili çok güzel şeyler olacak” açıklamasıyla “açılım projesi” start aldı.

Arkasından bebek katili Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Irak’taki 19 Ekim 2009’da Kandil Dağı ile
Mahmur Kampı’ndan üniformaları ile gelen 34 PKK’lı Habur Sınır Kapısı’nda davul zurna ile karşılandı.
Devletin MĐT Müsteşarı, hakimi, savcısı, valisi, kaymakamı sınıra gitti, teröristleri karşıladı. Yargılanan
34 kişi serbest bırakıldı.
Kaynak: Yeniçağ Gazetesi:
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=54822
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10227
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Şehitler memleketlerine uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca'da şehit olan 8 asker için Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası'nda tören
düzenlendi
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Hakkari'nin Çukurca ilçesi karayolunda uğradıkları saldırı sonucu şehit olan 8 asker için Şehit
Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası'nda tören düzenlendi.
Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar, Uzman Jandarma Çavuş Turan Kurt, Uzman Jandarma Çavuş
Hakan Çil, Uzman Jandarma Çavuş Nazır Elitok, Uzman Jandarma Çavuş Erhan Ar, Piyade Uzman
Çavuş Samet Kılıç, Jandarma Onbaşı Vedat Gülder ve Jandarma Er Serkan Altay'ın Türk bayraklarına
sarılı cenazeleri tören alanındaki yerlerine konuldular.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Köse, törende yaptığı konuşmada,
"Birlik ve beraberliğimizi hedef alan, terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede, kahraman silah
arkadaşlarımızı hain eylem sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Acımız çok büyük, hüznümüz dağlar
kadar, ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateşte olsa, hüznümüzü yüreğimize gömecek, gözyaşımızı
içimize atacak. Bugün hainleri de sevindirmeyeceğiz. Net biçimde ifade ediyorum. Kazanamayacaklar.
Kendi karanlıklarında eriyip gideceklerdir. Kendi kanlarında boğulacaklardır. Hiçbir zaman ümitsiz
olmadık, olmayacağız. Şiddet sarmalına teslim olmadık, hiçbir zaman da teslim olmayacağız.
Aziz şehitlerimiz, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü uğruna ölümü göze alarak
yaptığınız ulu görev sonucunda, şanlı bir tarih yazarak, şahadet mertebesine ulaştınız. Tehditler
karşısında bu büyük millet şehit olmayı her zaman bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Türkiye
Cumhuriyetin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı, sarsılmaz inancımıza, ebedi kaynak teşkil
edecek ve bu ateş yüreklerimizde daima yanacaktır. Şehitlerimizin değerli aileleri, sizler bize
şehitlerimizin emanetisiniz. Biz her zaman sizin yanınızda, yakınınızda olacağız. Aziz şehitlerimize
rahmet diliyor, sizlere ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.
Düzenlenen törene, Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin ile Milli Savunma Bakanı Đsmet Yılmaz da katıldı.
Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10228
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Depremde Marmara'dan farkı yok
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Đl Temsilcisi Adnan Evsen: Kayseri 3. dereceden deprem kuşağında
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Đl Temsilcisi Adnan Evsen, Kayseri zeminin Marmara’dan
farklı olmadığını söyleyerek, Kayseri’nin 3. dereceden deprem kuşağında olduğunu bildirdi.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Đl Temsilcisi Adnan Evsen basın açıklaması gerçekleştirdi.
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün yaşanan deprem hakkında yapılan açıklamada Evsen, Marmara
ve Erzincan Depremleri hakkında bilgi verdi. Evsen, “Kocaeli-Gölcük merkezli olarak gerçekleşen 7,4
Richter büyüklüğündeki depremin üzerinden tam 12 yıl geçti. Bundan tam 12 yıl önce millet olarak hep
birlikte tam bir afet yşadık ve yasa büründük. Evsen, 17 Ağustos 1999’da Marmara Depremi ile 26
Aralık 1939’da Erzincan’da yaşan 7,9 Richter büyüklüğündeki iki depremde 55 bin insanın ve diğer
yaşanan depremlerle de toplamda 100 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Bu can
kayıplarına kaçak yapılarına, standartlara uygun olmayan binaların ve daha ucuza ev yapmak için
malzemeden yapılan tasarruflar ile denetim eksikliği veya hiç olmayışının neden olduğunu belirten
Evsen, Kayseri zeminin de Marmara’dan farklı olmadığını kaydetti.
Evsen, “Üstelik Marmara bölgesinde olduğu gibi, yer altı suyu seviyesi yüksek ve birçok alanda da
yapı temeli ile temas halindedir. Ayrıca bazı semtlerde de turba ve batak balçık türü zeminlerin varlığı
da herkesin malumudur. Kentimiz 3.dereceden deprem kuşağı içerisindedir. Kayseri kentini etkisi
altına alan Ecemiş fayı 6,0 Richter büyüklüğünde deprem üretebilme kapasitesine sahip aktif bir faydır.
Ecemiş fayı bundan önceki zamanlarda depreme nasıl sebebiyet vermiş ise bundan sonraki
zamanlarda da deprem oluşturmaya devam edecektir. 16 Ağustos 2011 günü saat 10.53’te Sarıoğlan
merkezli 4,5 Richter büyüklüğünde meydana gelen depremde Ecemiş fayının aktivitesinin hala devam
ettiğini göstermektedir. Kayseri kentini etkileyen Ecemiş fayının risk oluşturma faktörleri ortadan
kalkmış değildir. Hala aktif bir deprem kuşağı içerisinde yaşamaktadır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10229
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Ramazandan sonra haklarından geleceğiz
AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel Hakkari'den gelen 8 şehit haberinden sonra böyle konuştu
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer, sabah saatlerinde, HakkariÇukurca'da mayının patlatılması sonucu 8 askerin şehit edilmesi hakkında konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer seçim sonrası ziyaretlerine Đncesu
ilçesinde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında Hakkari- Çukurca karayolunun
12. kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında 8 askerimizin şehit edildiği
haberini alan milletvekilleri bir açıklama yaparak, terör örgütü PKK'yı kınadı. AK Parti Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, "PKK için zaman daraldı ve ramazandan sonra herkes ettiğini bulacak" dedi.
Vatandaşların üzerinde durduğu terör belası ile ilgili Sayın Başbakan'ın söylediği konular hakkında
hazırlıkların yapıldığını belirten Karayel, "Bunların hepsinin hakkından ramazandan sonra geleceğiz"
dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, şunları söyledi:
" Ergenekon'un uzantıları ülkede istikrarı bozucu bu tür faaliyetleri her zaman yapıyorlar. Ne zaman bir
anayasa değişikliği gündeme gelse, bu ülkenin kalkınması ve huzuru ile alakalı bir konu gündeme
gelse mutlaka bu şehitlerle ilgili halkımızın huzurunu bozucu olaylar meydan geliyor. Bu devlet, bu
millet ve hükümet bunların hepsinin hakkından gelecek. Milletimiz müsterih olsun. Meclis açılır açılmaz
bunların tedbiri alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum"
Şehit haberini üzüntü ile karşıladığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer'de, Terör
konusunda yolun sonuna gelindiğini belirterek, " Çok kısa bir zaman içinde bu beladan kurtulacağız ve
terör belasına gerekli dersi vereceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10230
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Kayserispor: 1 Gaziantepspor: 0
Kayserispor, kendi sahasında Gaziantepspor ile yaptığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı
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Kayserispor, kendi sahasında Gaziantepspor ile yaptığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.
Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi futbolcular ile taraftar, Çukurca'da şehit düşen şehitler
için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Mehmet Şimşek'in yönettiği maçın 58. dakikasında oyuna
giren Gökhan Ünal, 3 dakika sonra takımına galibiyeti getiren golünü attı. Takıma yeni dahil ettikleri
oyuncuları sınayan her iki teknik adam, karşılaşmadan memnun ayrıldıklarını belirtti.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, uyum sağlama anlamındaki bu maçın öneminden
bahsederek, "Takıma yeni katılan arkadaşlarla şimdiye kadar sadece antrenman yapmıştık,
arkadaşların uyumunu sağlamak için de bu maç iyi bir fırsat oldu, oyundan memnunum'' diye
konuşurken, Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, takımdaki eksikleri görme adına
önemli bir maç olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10231
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Trafiğe kapalı yolda kaza: 1 ölü
Uyarıyı görmeyip trafiğe kapalı yola girince kum yığınına çarpan sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2
kişi de ağır yaralandı
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Kayseri'de uyarıyı görmeyip trafiğe kapalı yola girince kum yığınına çarpan sürücü hayatını
kaybederken, araçta bulunan 2 kişi de ağır yaralandı.38 RT 116 plakalı otomobili ile Ankara'dan
Kayseri istikametine seyreden Mustafa Arslan (57), gece saat 22.30 sularında trafiğe kapalı bulunan
Kuzey Çevre Yolu Kayseri Serbest Bölge kavşağına geldi. Dikkatsizlik sonucu süratle kum yığınından
oluşan barikatlara çarpan araçta Mustafa Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, A.T. ve H.K. ağır
yaralandı. Yaralılar Kayseri Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Arslan'ın cansız bedeni ise Kayseri Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Kayseri Kuzey Çevre Yolu, bakım ve
onarım sebebiyle bir süre önce trafiğe kapatılmıştı. Zaman zaman trafiğin tek şeritten verildiği yolda
bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10232
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Hamile kadın intihar etti
Kayseri'de 5 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın, apartmanın ikinci katından atlayarak intihar etti
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Kayseri'de 5 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın, apartmanın ikinci katından atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Kenan
Evren Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 23 yaşındaki F.E.'nin girdiği ruhi bunalım sonrasında 2.
kattaki dairenin yatak odası penceresinden atlayarak intihar ettiği öğrenildi.2.5 yaşında bir çocuğunun
da bulunduğu öğrenilen F.E.'nin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.Polis tarafından intihar ile ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10233
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Tinerciler genç kızı bıçakladı
15 yaşındaki genç kız, kendisinden para isteyen tinercilere olumsuz karşılık verince bıçakla yaralandı
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Kayseri'de 15 yaşındaki genç kız, kendisinden para isteyen tinercilere olumsuz karşılık verince bıçakla
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre evine gitmek için Mimarsinan Parkı'nda yürüyen T.K.'yi durduran tiner bağımlısı
çocuklar para istedi. Çocuklara olumsuz cevap veren T.K., karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan
T.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10234
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Elif'i kaçırmışlar
Annesine 2 saat sonra geleceğini söyleyerek arkadaşı ile birlikte ortadan kaybolan Elif 25 gün sonra bulundu
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Annesine 2 saat sonra geleceğini söyleyerek arkadaşı ile birlikte ortadan kaybolan Elif, 25 gün sonra
bulunurken sevindirici haberle aile adeta sevinçten havalara uçtu. Mersin'e kaçırıldığı ileri sürülen Elif
ile arkadaşı Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü bünyesindeki yurda yerleştirildi.
Melikgazi ilçesi Đldem semtinde oturan Karaarslan ailesinin tek çocuğu 17 yaşındaki Elif, annesini
arayarak 2 saat sonra geleceğini söylemesinin ardından aynı mahallede oturan arkadaşı Hatice Buse
Gaffaroğlu'yla kayıplara karışmıştı. Bir yandan güvenlik güçleri aramalarını sürdürürken Emine ve
Kayhan Karaarslan çifti ise tek evlatlarını bir an evvel bulabilmek için çaresizce sokak sokak aradı.
"BOŞA UĞRAŞMA ONLARI BULAMAYACAKSIN"
Anne Emine Karaarslan, cep telefonundan tanımadığı kişinin kendisini aradığını anlatarak, "Akşam
saatlerinde cep telefonumda biri beni arayarak, 'kızını aradığını öğrendim. Boşa çabalama, onu
bulamayacaksın' dedi. Hmen durumu polise bildirdim ve ekipler kısa sürede arayan kişinin adresini
tespit etti. Çocuklarımız şüpheli olan kişinin yanında bulunduğu haberiyle sanki dünyalar bizim oldu"
dedi.

25 günün ardından Mersin'in Erdemli Đlçesi Tömük beldesinde bulunan kızlar geçici olarak Sosyal
Hizmetler Đl Müdürlüğü bünyesindeki yurda yerleştirilirken anne Emine Karaarslan, ailelere
tavsiyelerde bulundu. "Aileler konuştuğu arkadaşlarının ailelerini iyi tanısın" diyen anne Emine,
"Çocuklarını daha iyi anlasınlar daha fazla ilgilensinler.Çocuklarının konuştuğu arkadaşlarını aileler
iyice tanısın. Bence en güzel mesaj budur" diye konuştu.
"KAYIPLAR ĐÇĐN AYRI BĐRĐM AÇILSIN"
Sevincini kelimelerle ifade edemeyen baba Kayhan ise "Elif şu an yasal süreç çerçevesinde yurda
yerleştirildi. Şüpheliler var. Alınamayan ve bulunamayan şüpheliler var. Đnşallah herşey yoluna girer,
herkes cezasını çeker. Devletin bu uğurda ayrı bir birim açması gerekiyor. Polis bir yere kadar
yetişebiliyor. Polisin imkanları, yetkileri kısıtlı. Bizim evladımız bulundu ama diğer analar gözyaşı
dökmesin diye bu birimin açılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10235
Erişim Tarihi: 26.08.2011

Şehit ailelerinden teröre protesto
Kartal Şehitliğinde toplanan şehit aileleri Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti
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Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve şehit
aileleri, mezar ziyaretinin ardından hain terör saldırılarını kınadı. Yavuz, "Güvenlik güçlerimizin
düzenlediği operasyonları destekliyoruz" dedi.
Kartal Şehitliğinde toplanan şehit aileleri, ilk olarak şehitlerin mezarını ziyaret etti. Duygulu anların
yaşandığı ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Yapılan dua sonrasında konuşan Başkan Ali
Yavuz, son günlerde gerçekleşen hain saldırılarda birçok şehit verildiğinin altını çizerek, "Acımız o
kadar büyük ki, nefretimiz ve öfkemiz tarif edilmez boyuttadır. Türk milletinin yine insanlık dışı hainlerin
kanlı saldırılarıyla yürekleri dağlanmıştır" diye konuştu. Yavuz, açıklamasına şu şekilde
devam etti:
"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan ve son günlerde artan terör saldırıları asla amacına
ulaşamayacaktır. Bütün bu hain saldırılara rağmen yüce Türk milleti kararlı, yürekli, korkusuz ve
dimdik ayaktadır. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, güvenlik güçlerimizin hain terör karşısındaki kararlı
ve haklı mücadelesini desteklediğimizi ve onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.
'Sözün bittiği yerdeyiz, artık bundan sonra konuşulmaz, sadece yapılır' sözünün icraata dökülmesini
istiyoruz. Đmralı canisinin dünya ile irtibatının koparılmasını ve ivedilikle idam edilmesini istiyoruz.
Başlatılan operasyonlara, bu hainlerin kökü kazınıncaya kadar ara verilmeden devam edilmelidir."
Yapılan açıklama sonrasında şehit aileleri sessiz bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10237
Erişim Tarihi: 26.08.2011

77'lik dedeye damat dayağı
Damadı tarafından darp edildiği ileri sürülen 77 yaşındaki şahıs tedavi altına alındı
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Kayseri'de, damadı tarafından darp edildiği ileri sürülen 77 yaşındaki şahıs tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kumalı Mahallesi'nde, Ö.G. (77) isimli şahsın alacak verecek meselesi nedeniyle
kavga ettiği damadı Đ.Y. tarafından darp edilerek yaralandığı ileri sürüldü. Yaşlı adam Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10238
Erişim Tarihi: 26.08.2011

9. kattan atlayarak intihar etti
Zihinsel engelli olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, 9. kattan atlayarak intihar etti
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Kayseri’de zihinsel engelli olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, 9. kattan atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Đldem semtinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen 20 yaşındaki
O.D. 9. katta oturdukları evinin balkonundan atlayarak intihar etti. O.D. olay yerinde yaşamını yitirirken,
yakınları sinir krizleri geçirdi.
Polisin incelemelerinin ardından O.D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10239
Erişim Tarihi: 26.08.2011

