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En büyük gençlik buluşması
Sabancı holding Dünya'nın en büyük gençlik buluşmasına götürüyor.
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Sabancı Holding, Türk gençlerini 1-4 Eylül tarihleri arasında Zürih’te düzenlenecek dünyanın en büyük
gençlik buluşması; “One Young World”e götürecek. Bu önemli zirveye Türkiye’den gitme hakkı
kazanan 15 gencin katılımı, Sabancı Holding tarafından sağlanacak. Üç aşamalı olarak yürütülecek
seçim süreci video başvuruları, makale yazımı ve mülakat aşamalarından oluşuyor. Zirveye katılmak
isteyen gençlerin, dünya sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini anlattıkları bir dakikalık Đngilizce
videolarını facebook.com/sabanciholding adresi üzerinden göndererek başvurularını yapmaları
gerekiyor. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, tüm aşamaları başarıyla tamamlayan 15 genç,
Zürih’te Türkiye’yi temsil edecek. Bu yıl One Young World’e 1.500’ü aşkın genç ile Kofi Annan, Sir
Bob Geldof, Mohammed Yunus, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı gibi isimlerin
de katılımı bekleniyor.
One Young World 2011 zirvesine başvurular 6 Mayıs tarihinde sona erecek.
One Young World zirvesine katılacak gençlerin 1993 ve öncesinde doğmuş olmalarının yanı sıra,
takım çalışmasına yatkın, liderlik potansiyeline sahip, küresel sorunlara ilgi duyan, gönüllü faaliyetlere
katılmış olmaları bekleniyor.
Dünya gençliğinin, görüşlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, seslerini devlet, iş dünyası ve
kamuoyuna duyurmalarını sağlamak amacıyla, ilki geçtiğimiz yıl Londra’da gerçekleştirilen zirveye Sir
Bob Geldof, Kofi Annan, Mohammed Yunus gibi dünyaya yön veren isimler de katılmıştı. Geçtiğimiz
yıl zirvede “Küresel Danışma Süreci” araştırmasıyla ortaya konan ve gençlerin bir an önce küresel bir
platformda ele alınması gerektiğini düşündükleri konuları iki gün boyunca tartıştılmıştı. Tüm dünya
ülkelerinin nüfusları oranında temsil edildiği ve 1000’i aşkın gencin katıldığı zirveye, Sabancı Holding
geçtiğimiz yıl da Türkiye’den 15 gencin katılımını sağlamıştı. Zirve “Genç Davos” olarak da biliniyor.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9512
Erişim Tarihi:18.04.2011

Canı pahasına yangına müdahale etti
Đncesu Đlçe Müfrezesinde Đtfaiye Eri olarak görev yapan Efkan Zuku yangın sonrası kalp krizi geçirerek öldü.
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Kayseri'de müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen ve kalp krizi geçiren itfaiye eri 44 yaşındaki
Efkan Zuku, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Đncesu Đlçesi Bahçelievler Mahallesi Türedi Sokak'taki 7 katlı binanın 2'nci katta bulunan dairenin yatak
odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Đtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale etti.
Büyükşehir Belediye Đtfaiyesi Đncesu Müfrezesi'nde 12 yıldır görev yapan evli 3 çocuk babası Efkan
Zuku, yangın söndürüldükten sonra mesai arkadaşlarına kendini iyi hissetmediğini söyledi.
Efkan Zuku, yangın yerinde bulunan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil
müdahale odasına alınan itfaiye eri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Đtfaiye erinin
ölüm haberini alan yakınları hastanede gözyaşlarını tutamadı.
Efkan Zuku'nun yangında dumandan etkilenerek fenalaştığı ve daha sonra da kalp krizi geçirdiği
belirtildi. Đtfaiye erinin cesedi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekleyen:Kayseri-Foto Muhabiri-Kameraman:Öner çalış-0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9513
Erişim Tarihi:18.04.2011

Kayserispor bir ilke imza attı
Kayserispor lig tarihinde maçın son 8 dakikasında ard arda 3 gol yiyerek mağlup olan tek takım olma ünvanını
elde etti.
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Kayserispor lig tarihinde bir ilke imza attı.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile
karşılaştı...
Kayserispor evinde oynadığı yüzlerce maçta ülke tarihinde bir ilke imza attı.86.dk.dan sonra 3 golü 7
dakikada hatta orta yapıldıktan sonda ard arda gol yiyen ilk takım ünvanına kavuştu.

Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Konyaspor 3-1 galip ayrıldı...
Karşılaşmada atılan son 3 gol 90. dakikada geldi.. Konyaspor 86. dakikada Robak ile 1-0 öne geçti..
90. dakikada Ömer Şişmanoğlu durumu 1-1' getiren golü attı.. Bu golün santrası yapıldı ve ilk
pozisyonda Peter Grajciar Konya'yı bir kez daha öne geçiren golü attı ve durum 2-1 oldu.. 90+4'te Ali
Dere attığı golle maçın sonucunu belirledi ve Konyaspor zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanı 3
golle aldı...
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 21 yaparak 17. sıraya yükseldi, Kayserispor ise 43 puanla 6.
sırada kaldı...
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-0 533 235 81 25-KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9516
Erişim Tarihi:18.04.2011

Kayserispor galibiyeti unuttu !
Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde Konyaspor'a 3-1 yenilen Kayserispor, 7 haftadır galibiyet yüzü göremedi.
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde Konyaspor'a 3-1 yenilen Kayserispor, 7 haftadır
galibiyet yüzü göremedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, maç sonrası yaptığı açıklamada, Konyaspor maçında
da yine mağlup olduklarını söyleyerek, "Bu maçlar zor geçiyor. Đyi oynamıyoruz. Kötü bir seri yaptık.
Maça iyi başladık. Birkaç pozisyon oldu, sonuçta istediğimiz bir organize olan ekip yoktu. 6. malubiyet
bizi sıkıntıyı soktu. Olmayınca olmuyor. Antrenmanlar iyi geçiyor. Nerde hata yaptık onu bulmaya
çalışıyoruz" dedi.
Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise Konyaspor'un ve oyuncularının düşmeyi hak etmediğini
belirterek, "8 haftada ne yaptık diye bakıyoruz. 2 maçın haricinde tüm maçlarımızı kazanmak için
oynadık. Oyuncularımızla aramızda konuştuk. Şunu ispatlamaya çalışıyoruz. Benim takımım ve
oyuncularım düşmeyi hak etmiyor. Ekonomik anlamda destek olmadığı için bu durumdayız. Bu diğer
takımlara örnek olsun diye söylüyorum. Bugün ki maçtan dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu
maçın galibiyetinden dolayı
değil. Bu takımın özellikleri tekrar gözden geçirilmeli" diye konuştu.
Kayserisporlu Ali Bilgin ise, "Son haftalarda kötü skorlarla ilgili takımın kendi üzerinde yarattığı bir
baskı var. Hedeflerimiz Avrupa kupaları iken bugün bu duruma geldik. Önümüzde daha maçlar var. Bu
işin içerisinden çıkı yakalayacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9517
Erişim Tarihi:18.04.2011

Kiraz Şahin transfer oldu
Milli tekvandocu Kiraz Şahin istanbul Bahçelievler Belediye Spor Kulübüne transfer oldu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
:6
: 18 Nisan 2011 11:19

16-17 Nisan 2011 tarihinde Đstanbul seçmesine katılan Kiraz Şahin Đstanbul Bahçelievler Belediye
Spor Kulübü adına ilk defa katıldığı müsabakalarda bütün rakiplerini açık ara sayı ile yenerek Đstanbul
birincisi oldu ve teknik heyet tarafından beğeni toplayarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkını
kazandı.
Kayseri'ye ve Türkiye'ye birçok başarı kazandıran Kiraz Şahin, 4 defa dünya şampiyonu olmuş ve
2010 yılında Danimarka'da fulcontac karate dalında dünyanın en teknik sporcusu seçilmişti. Emine
Erdoğan'dan da özel ödül alan Şahin, “Bahçelievler Belediye Spor Kulübünden güzel bir teklif geldi
bizde bunu değerlendirdik. Profesyonel olarak spor hayatıma devam etmek istiyorum. Amacım dövüş
sporları olimpiyatların da birinci olarak çıtayı yükseltmektir dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9518
Erişim Tarihi:18.04.2011

Büyükşehir çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kocasinan bulvarındaki yol yapım ve bakım çalışmaları aralıksız
devam ediyor.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kocasinan bulvarındaki yol yapım ve bakım çalışmaları
aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Tuna ve 30 Ağustos caddesi kavşakları arası ile 30 Ağustos caddesi, 20. cadde
kavşakları arasındaki bölümde çalışmalar hız kazandı. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki alanda
Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlanarak zemin
güçlendirmesi yapıldı. Bu işlemler için yaklaşık 10 bin 500 ton altyapı malzemesi kullanıldı.
Şehirlerarası bağlantı yolu olarak da kullanılan söz konusu yolda tahribatı en aza indirmek için bitümlü

temel asfalt tabakası ve binder asfalt tabakası olmak üzere iki kat bitümlü sıcak karışım kullanan
Büyükşehir Belediyesi tarafından burada toplam 6 bin 900 ton asfalt döküldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9519
Erişim Tarihi:18.04.2011

Tasavvuf esintisi
Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından bir konser gerçekleştirildi.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle
Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından bir konser gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli ve vatandaş
hazır bulundu.
Şef, Orhan Kaya yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tasavvuf Musikisi Korosu Segâh,
Saba, Uşak ve Hüseyni makamında eserler seslendirerek 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerine ayrı bir
renk katmış oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9520
Erişim Tarihi:18.04.2011

Erciyesspor Hükmen Galip olacak
Diyarbakırspor un geçen hafta ligden çekilmesinin ardından bu hafta telsilcimiz hükmen galip olarak hanesine 3
puan yazılacak.
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Bank Asya 1. Lig’de Diyarbakırspor, Denizlispor maçına çıkmadı.
Sezon başından bu yana yönetim ve kulüp olarak sıkıntılar yaşayan Yeşil-kırmızılı ekip, Dün saat
14.00’te Diyarbakır Atatürk Stadı’nda oynanması gereken Denizlispor maçında sahaya çıkmadı.
Bu haftaki Erciyesspor maçınada büyük bir ihtimalle çıkmayacak olan Diyarbakırspor karşısında
temsilcimiz deplasmandan 3 puanla ayrılmış olacak.
Öte yandan canlı izlediğimiz maçta kaptan Yusuf yarı boş kaleye golü atsa ve biz galip gelse idik
haftaya bay geçen veya puan kaybeden üst takımların öünde ikinci veya üçüncü sırada olacaktık.
HABER -KAYSERĐ-FOTO MUHABĐRĐ - KAMERAMAN- ÖNER ÇALIŞ-0 533 238 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9521
Erişim Tarihi:20.04.2011

Kayseri rengarenk oldu
Şehri güzelleştirmek için ekilen lale ve sümbül soğanları ile bahar mevsiminde dikilen menekşeler çiçek açtı.
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Büyükşehir Belediyesi'nin şehri güzelleştirmek için sonbaharda toprakla buluşturduğu lale ve sümbül
soğanları ile bahar mevsiminde dikilen menekşeler çiçek açtı.
Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çiçek açan 400 bin adet lale ve sümbül ile 200 bin menekşe,
şehre rengarenk bir görünüm kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimlerinin yanı sıra şehirde
ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, Alidağı, Asri Mezarlık
Yamaçları, Kumalı Yamaçları Yavuz Selim Parkı ve Hisarcık Caddesi ile parklar ve orta refüjlere ibreli
ve yapraklı toplam 20 bin fidan dikildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9522
Erişim Tarihi:20.04.2011

Kavga eden oğlu olunca !
Oğlunu kavga ederken gören baba, 1. kattaki evlerinin penceresinden atlayınca ayağını kırdı.
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Oğlunu kavga ederken gören baba, 1. kattaki evlerinin penceresinden atlayınca ayağını kırdı.
Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi Fatih caddesinde 8. sınıf öğrencisi T.O.'nun kavga ettiğini
gören babası Emir O. (40) telaşlanarak 1 kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Düşmenin
etkisiyle ayağı kırılan baba Emir O. olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi evil servisine kaldırıldı.
Olayı anlatan, Fatih Đlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi T.O. (14), "Benim sınıf arkadaşım sürekli bana
sataşıyordu. Onunla okul çıkışında bizim mahallede kavga etmeye başladık. O sırada babam bizi
pencereden kavga ederken görünce ayırmak için atladı" dedi
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9523
Erişim Tarihi:20.04.2011

Moraller çok bozuk !
Şota Arveladze: 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikten mutlu değilim ancak kalan 5 maçı iyi oynayıp puanlarımızı
alacağız.
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Spor Toto Süper Lig'de evinde ağırladığı Konyaspor'a 3-1 mağlup olan Kayserispor, 7 haftadır
galibiyet yüzü görmezken teknik direktör Şota Arveladze, "6 mağlubiyet ve 1 beraberlikten mutlu
değilim ancak kalan 5 maçı iyi oynayıp puanlarımızı alacağız" dedi.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçının ardından deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının
hazırlıklarına başladı. Konyaspor yenilgisinin ardından moralleri bozuk olan oyuncuları motive etmeye
çalışan Şota, futbolcularla tek tek ilgilendi. Kötü gidişattan kendisini sorumlu tutan Şota, "Çıkan
sonuçlar bizi çok üzüyor. Sonuçta bu takım bu lige çok iyi başladı ancak sakat oyuncular nedeniyle
son haftalarda kötü sonuçlar aldık. Artık önümüzde kalan 5 maçı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz.
Deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp maçta elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
"Hoca olarak mutlu değilim" diyen Şota, taraftarların tepkisinin haklı olduğunu ancak bu durumdan
kendilerinin de rahatsız olduğunu kaydederek, "Biz ilk devre Cangele ile Eren Güngör'ün
sakatlanmasına rağmen takım olmuştuk ancak ikinci devre bu sakatlıklar artınca yapacak birşey
olmuyor. Maçta kim oynarsa oynasın herkes işini iyi yapsın, takım içinde taktiği bilsin, birbirine anlatsın
istiyorum. Bu sorunun da ortadan kalkacağına inanıyorum. Artık kendimize gelip iyi sonuçlar ortaya
koyacağımıza inanıyorum. Đnşallah kötü gidişata 'dur' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9524
Erişim Tarihi:20.04.2011

Bünyan'a 6 milyon dolarlık meydan
Mehmet Özmen: 6 milyon dolara mal olacak meydan yapımında belediye kasasından 1 TL dahi para çıkmayacak.
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Büyük alışveriş merkezlerinin olmayacağı ahi ve esnaf kültürünün yaşatılabileceği bir meydan projesi
hazırladıklarını söyleyen Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, "6 milyon dolara mal olacak
meydan yapımında belediye kasasından 1 TL dahi para çıkmayacak. Otel, sinema salonu, Türk
hamamı, dükkan, tören alanı ve otoparkın bulunacağı çarşı projesinin yapımına bu yıl itibariyle
başlayacağız. Đddia ediyorum bu proje Türkiye'ye model olacak" dedi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, bir yandan ilçenin tarihi kültürünü yaşatma diğer yandan
da istihdama yönelik çalışmalarının bulunduğunu belirtti. 'Bünyan el halısına vefa projesi' ürettiklerini
söyleyen Özmen, "Proje kapsamında bu ay itibariyle atölyeleri kurduk, tezgahları ve ipleri aldık. Đlk
etapta önümüzdeki günlerde 30 tezgahta 90 hanım çalışacak. Mühim olan pazar. Hazırladığımız
katalog çalışmasıyla hediyelik tarzıyla da üretim yapmayı amaçlıyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş
değerlerimiz arasında Bünyan halısı bu proje sayesinde hem korunmuş olsun hemde istihdam sıkıntısı
içerisinde insanlara ekmek olsun aş olsun. Đkinci etapta pazar payı ile birlikte hedefimizi 300 tezgaha
çıkarmayı hedefliyoruz. Minimum 300-400 kişi ile Bünyan halısı tekrar canlanacak" diye konuştu.

"MEYDAN PROJESĐ TÜRKĐYE'YE MODEL OLACAK"
Đnsanların daha iyi şartlarda alışveriş yapabileceği ve tören alanı, otopark ile lokanta gibi birçok
dükkanın bulunduğu bir meydan projesinin bu yıl itibariyle hayata geçirilmeye başlanılacağını ifade
eden Özmen, "Büyük alışveriş merkezi olmayan ahi ve esnaf kültürünün olacağı bir meydan projesi
için kolları sıvamıştık. 4 bin 800 metrekare cenaze merasiminin yapılacağı alan, sinema salonu,
konferans salonu, Türk hamamı, tören alanın olacağı bir konsept yapacağız. Bu yıl ilk etap olan otel ve
bürolar ile 30 dükkanın yapımına başlayacağız. 2 sezonda bitecek olan bu proje, Türkiye'ye model
olacak. Ben alışveriş merkezlerinin mantığına karşıyım. Küçük bakkalların kaybolduğunu görüyorum.
Bu değerlere inanan biri olarak çok farklı bir mimarı ile meydan projesinin tamamlıyoruz" ifadelerini
kullandı.
Projenin maliyetinin 6 milyon dolar olacağını söyleyen Özmen, "Belediye kasasından 1 TL bir
harcamayacağız. Esnafları daha iyi yerde işlerini yapma imkanı sağlamanın yanı sıra belediyenin bu
işten
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9525
Erişim Tarihi:20.04.2011

Kahraman itfaiyeciye son görev
Đncesu'da gittiği yangın sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden itfaiye eri Efkan Zuku, son yolculuğuna
uğurlandı.
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Kayseri'de gittiği yangın sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden itfaiye eri Efkan Zuku, son
yolculuğuna uğurlandı.
44 yaşındaki Efkan Zuku'nun cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Cenazesi Türk bayrağına sarılı
olan itfaiye eri için burada düzenlenen törende mesai arkadaşları dualar okudu. Zuku'nun cenazesi
daha sonra Hunat Camii'ne getirildi. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Zuku'nun mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar
katıldı. Zuku'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9526
Erişim Tarihi:20.04.2011

Kurşunlamaya 2 yıl ceza
Büyükşehir Belediyesi'ni kurşunlayanlardan biri, yapılan yargılama sonrasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni kurşunlayanlardan biri, yapılan yargılama sonrasında 2 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgiye göre, 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'ni kurşunlayan 29 yaşındaki A.B.'ye 2 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. Ancak
A.B.'nin cezasının ertelendiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin
Beyhan, kanundaki üst sınırın aşılmaması nedeniyle A.B.'ye fiili mahkumiyet cezası verilebileceğini
söyledi. Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, A.B. ve arkadaşı N.T. Büyükşehir Belediyesi'ne kurşun
yağdırmış ve olay yerinde yapılan çalışmalarda 53 farklı yerde mermi bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9527
Erişim Tarihi:20.04.2011

Özhaseki'den Dubai değerlendirmesi
Özhaseki, KayBis Projesi'nin "Sürdürülebilir Gelişme" alanında kazandığı ödülü değerlendirdi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sisteme entegre
olarak 2010 yılında hizmete sunduğu KayBis Projesi'nin Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP)
tarafından "Sürdürülebilir Gelişme" alanında kazandığı ödülü değerlendirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Türkiye'de bir ilk olan KayBis Projesi'nin
kazandığı ödülü almak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine giden Başkan Özhaseki, UITP
hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu: "Bizim Kayseri'de uyguladığımız raylı sistem, daha önce
'çevre' ödülü almıştı. Şimdi de 'sürdürülebilirlik' ödülü aldı. Bu önemli bir şey. Raylı sistem uygulamaya
başlayalı 2 yıl olmasına rağmen 3 tane dünya çapında ödül almış oluyoruz. Bu; seçtiğimiz sistemin,
yaptığımız uygulamanın, Kayseri'de yapılan işletmenin ne kadar doğru olduğunun bir alameti olsa
gerek."
UITP'den alınan daha önceki ödülde olduğu gibi bu ödülde de UITP teftiş heyetinin Kayseri'de
incelemelerde bulunduğundan habersiz olduklarına vurgu yapan Başkan Özhaseki, "Heyet, bu şehre
en uygun olan sistemin uygulandığını ve bu sistemin de sürdürülebilir olduğunu rapor etmiş. Biz de
kazandığımız bu ödülü almak için Dubai'ye gittik" dedi
Bu ödülü almış olmanın oldukça sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Özhaseki, "Kayseri için en iyi
sistemin uygulandığının uluslararası alanda tescili mahiyetinde bir ödüldü bu" ifadelerini kullandı.
DUBAĐ'DE DE ERCĐYES KONUŞULDU
Dubai'de Ulaştırma Bakanlığı, Dubai Belediye Başkanlığı ve bazı iş adamları ile bir araya geldiğini
söyleyen Başkan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Orada Erciyes Projesi'ni anlatma imkanı buldum. Görüştüğüm sermaye gurupları Kayseri'ye gelip,
incelemelerde bulunacaklarını söylediler. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek Erciyes için de bulunmaz bir
nimet olacak diye düşünüyorum. Yine Dubai'de yapılan raylı sistemi inceledik. 77 kilometre
uzunluğundaki bir hattı 8 milyar dolara yaptırmışlar. Bu çalışmayı yapan şirket, bizim Kayseray'ı yapan
şirket. Biz şimdi 20 kilometre uzunluğunda bir hattı 100 milyon euroya yaptırdık, içinde 22 araç da
dahil olmak üzere. Demek ki bizimki neredeyse bedavaya mal olmuş. Türkiye'deki uygulamalarına da
bakıldığı zaman Kayseri'nin, ne kadar insaflı ve alınan ödüllerle de ne kadar doğru bir tercih olduğu
ortaya çıkmış oldu."
'KAYSERĐLĐLER BRUNCH'I KAYSERĐ'DE
Dubai'den döndükten sonra Đstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bulunduğu bir toplantıya
katıldığını belirten Başkan Özhaseki, burada Abdullah Gül Üniversitesi hakkında görüştüklerini ifade
etti. Abdullah Gül Üniversitesi'nin Haziran ayı içerisinde temellerinin atılacağını kaydeden Başkan
Özhaseki, "Đstanbul'da yapılan Kayserililer brunchını Kayseri'ye aldık. Bu sayede hem tüm Kayserilileri
bir araya getireceğiz hem de Abdullah Gül Üniversitesi'nin temellerini atacağız" dedi.
Öte yandan Başkan Özhaseki ile birlikte Dubai'ye giden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı
Arif Emecen de burada 'Hızla Büyüyen Bir Ekonomide Toplu Taşımacılığın Rolü' konulu bir panele
katıldı. Burada konuşan Emecen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemi örneğinden yola
çıkarak raylı sistem taşımacılığı hakkında bilgiler sundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9528
Erişim Tarihi:20.04.2011

Bağda erkek cesedi bulundu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir bağda erkek cesedi bulundu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 262
: 18 Nisan 2011 18:52

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir bağda erkek cesedi bulundu.Yahyalı ilçesindeki bir üzüm
bağında bulunan cesedin 66 yaşındaki A.K.'ye ait olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9529
Erişim Tarihi:20.04.2011

Galatasaray- Kayserispor
Süper Lig'de kötü günler geçiren temsilcimiz Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor-Trabzonspor, Kardemir KarabüksporSivasspor, Bursaspor-Manisaspor, Galatasaray-Kayserispor, Gençlerbirliği-Kasımpaşa,
Gaziantepspor-Medical Park Antalyaspor, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü,
Bucaspor-Fenerbahçe ve Konyaspor-Beşiktaş maçları yapılacak.
-PUAN DURUMUTAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------1. Trabzonspor 29 21 6 2 57 21 36 69

2. Fenerbahçe 29 21 4 4 66 28 38 67
3. Bursaspor 29 14 10 5 44 24 20 52
4. Gaziantepspor 29 14 7 8 39 28 11 49
5. Beşiktaş 29 12 7 10 44 34 10 43
6. Eskişehirspor 29 11 10 8 34 32 2 43
7. Kayserispor 29 12 7 10 38 37 1 43
8. Đstanbul B.B 29 12 4 13 37 35 2 40
9. Karabükspor 29 10 7 12 42 46 -4 37
10. M. P Antalyaspor 29 9 10 10 32 38 -6 37
11. Manisaspor 29 11 3 15 41 46 -5 36
12. Ankaragücü 29 9 9 11 45 51 -6 36
13. Galatasaray 29 11 3 15 32 40 -8 36
14. GENÇLERBĐRLĐĞĐ 29 9 8 12 37 44 -7 35
15. Sivasspor 29 8 8 13 36 48 -12 32
16. Bucaspor 29 6 6 17 25 48 -23 24
17. Konyaspor 29 4 9 16 23 41 -18 21
18. KASIMPAŞA 29 5 6 18 27 58 -31 21
HABER: FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ- 0 533 235 81 25 – KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9530
Erişim Tarihi:20.04.2011

Bunalıma girdi, bileklerini kesti !
Girdiği bunalım nedeniyle bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki genç
hastaneye kaldırıldı.

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 122

Tarih

: 19 Nisan 2011 10:48

Kayseri'de, girdiği bunalım nedeniyle bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki genç
hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde ikamet eden Y.B. (19), kendisini
odaya kapatarak bileklerini kesti. Akrabaları tarafından otomobille Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne götürülen Y.B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9531
Erişim Tarihi:20.04.2011

Emekli polisin cesedi de bulundu
Obruk Deresi'ne yuvarlanan otomobilde Develi Eşelik Köyü Muhtarının ardından kaybolan kişinin cesedi bulundu.
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Alınan bilgiye göre, bir köylü kadın, Saimbeyli-Tufanbeyli karayolundaki Cevizlidere mevkisinde, Obruk
deresinde, ceset gördüğünü bildirdi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 30 Mart tarihinde Saimbeyli'den Tufanbeyli yönüne
giderken Obruk deresine yuvarlanan otomobilde kaybolan emekli polis memuru Mehmet Yahşi'ye
(45)ait olduğu belirlendi.
Olay tarihinin ertesi günü, yapılan araştırmalarda, Yahşi'nin kullandığı 01 FA 854 plakalı otomobilde
bulunan ve akıntıya kapılan Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Eşelik köyünün muhtarı Ahmet Fırat'ın
(56) cesedi de Taşköprü mevkisinde bulunmuştu.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-0 533 235 81 25-KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9532
Erişim Tarihi:20.04.2011

Đşte DP'nin Kayseri adayları
1-OSMAN ÇĐLSAL 2-MUSTAFA TEKĐN 3-RÜŞTÜ KARATAŞ 4-ĐBRAHĐM YUSUFOĞLU 5- GÜLAY TEKE 6AHMET REFĐK ÖZÇOBAN 7-HAMZA 8-OKAN ÖZGÜR ÖZTURAN 9-NACĐ DEMĐR
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1 -OSMAN ÇĐLSAL- YÜKSEK - E. MĐLLETVEKĐLĐ
2- MUSTAFA TEKĐN- ÜNĐVERSĐTE- ECZACI
3- RÜŞTÜ KARATAŞ- LĐSE- ĐŞADAMI
4 -ĐBRAHĐM YUSUFOĞLU - YÜKSEK - MÜHENDĐS
5 - GÜLAY TEKE- YÜKSEK - ÖĞRETMEN
6 -AHMET REFĐK ÖZÇOBAN - LĐSE - EMEKLĐ
7 -HAMZA DĐNÇER -ĐLK - MÜTEAHHĐT
8 -OKAN ÖZGÜR ÖZTURAN - ÜNĐVERSĐTE - PLASTĐK CERRAH
9 - NACĐ DEMĐR - LĐSE -EMEKLĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9533
Erişim Tarihi:20.04.2011

Kayseri'de şiddetli rüzgar
Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşırken, 23 Nisan provaları da iptal edildi.
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Kayseri'de yağışla birlikte etkili olan rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşırken, 23
Nisan provaları da iptal edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, cuma gününe kadar yağış beklendiğini, rüzgarın saatteki
hızının ise 42 kilometre olduğunu bildirdi. Zaman zaman rüzgarın hızının 80 kilometreye ulaştığını
belirten Meteoroloji yetkilileri, evinde soba kullanan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan, yağış ve rüzgar sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provalarının
iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9534
Erişim Tarihi:20.04.2011

Diyarbakır Erciyes maçına çıkmayacak
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci: Maç oynamadan 3 puan almaktansa, oynayarak 3 puan
almayı isteriz.
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Bank Asya 1. Lig takımlarından Diyarbakırspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kayseri
Erciyesspor maçına da çıkmayacağı öğrenildi.
Geçen hafta sahasındaki Denizlispor maçına çıkmayan Diyarbakırspor'un, bu haftaki maçına da
çıkmayacağı belirtiliyor. Kulüp müdürü Muhittin Ateş, kulüpte hala olumlu gelişmelerin yaşanmadığını
belirterek, "Her şey aynı şekilde devam ediyor. Bu nedenle herhangi bir olumlu bir gelişme olmazsa
kulübümüz lehine hafta sonu oynayacağımız Kayseri Erciyesspor maçına da gidemeyeceğiz. Bu saate
kadar kimse ne yaptınız diye sormadı. Sormamak için de büyük gayret gösteriyorlar" dedi.
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR, DĐYARBAKIRSPOR'A DESTEĞE HAZIR
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, hafta sonu kendi evinde ağırlayacakları
Diyarbakırspor'un Kayseri'ye geliş masraflarında sıkıntı olması halinde bunu değerlendirip bir destek
verebileceklerini söyleyerek, "Maç oynamadan 3 puan almaktansa, oynayarak 3 puan almayı isteriz"
dedi.
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, düzenlediği basın toplantısında takımın
ligdeki durumunu değerlendirdi. Takımın lig lideri Samsunspor maçını kayıpsız atlattıklarını belirten
Büyükkeçeci. "Kayseri Erciyessporlu oyuncular, Samsunspor karşısında çok güzel bir mücadele
sergiledi. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Đnşallah kalan 4 maçı da kayıpsız kapattığımızda da ligi
istediğimiz yerde bitireceğiz. Hedeflediğimiz puanlar doğrultusunda ilk 6'ya kalacağımızı düşünüyoruz.
Takımımız süper lige çıkacak ve üçüncü takım biz olacağız" dedi.
Denizlispor maçına çıkmayan Diyarbakırspor ile hafta sonu maçlarının olduğunu hatırlatan
Büyükkeçeci, "Diyarbakırspor'un Kayseri'ye gelip gelmeyeceği netleşmedi. Kulüp yöneticileri ile
görüşmemizde Çarşamba günü belli olacağını bildirdiler. Muhtemelen geleceklerini tahmin ediyoruz.
Maç oynamadan 3 puan almaktansa oynayarak 3 puan almayı hedefliyoruz. Biz maç oynanacakmış
gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Diyarbakırspor'un ekonomik nedenlerden gelmeme durumu olursa maddi anlamda destekte bulunup
bulunmayacakları yönündeki soruyu yanıtlayan Büyükkeçeci, "Diyarbakırspor hazırlıklarını yapar ve
idmana çıkarda Kayseri'ye gelecek şekilde hazır olurlarsa ve bizden maddi anlamda destek talep
edilirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9535
Erişim Tarihi:20.04.2011

Polenlere dikkat !
Prof. Dr. Cemil Mutlu, bu konuda rahatsızlığı olanların önlem alması gerektiğini belirtti.
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Bahar aylarının başlamasıyla polen alerjisine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Cemil Mutlu,
bu konuda rahatsızlığı olanların önlem alması gerektiğini belirtti.
Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği doktoru Prof. Dr. Cemil Mutlu, alerjik bünyeye sahip
olanların mart sonu nisan başı gibi başlayan polen mevsiminde önlem alması gerektiğini belirtti. Bahar
ayıyla beraber alerjik astım ya da diğer alerjik hastalıkların görülme riskinin arttığını söyleyen Mutlu,
özellikle bahar aylarında ortaya çıkan polen mevsimiyle beraber burun ve gözdeki şikayetlerin daha
belirgin olarak görülmeye başlandığını belirtti.
Alerjinin dışarıdan gelen alerjen denilen maddeye karşı vücudun göstermiş olduğu aşırı duyarlılık
reaksiyonu olduğunu ifade eden Mutlu, bunların en başında halk arasında 'saman nezlesi' olarak
adlandırılan, tıbbi terimiyle 'alerjik rinit' olan birkaç saatlik burun kaşıntısı, bol hapşırma ve zaman

zaman burun tıkanıklığı şikayetlerinin olduğunu söyleyerek, "Bu yüzden nefes almakta sıkıntı, hırıltılı
solunum gibi sorunlar oluşabilir" dedi.
Bu dönemde ürtiker denilen kırmızı renkte kabartıların oluştuğunu da kaydeden Mutlu, "Çok yoğun
olduğu dönemde hastayı çok rahatsız edebilir. Hasta, tıbbi tedaviler almak zorunda kalabilir. Alerjide
en korkutan kısım ise 'anafilaksi' dediğimiz, hastanın dilinin şişmesi, ses telleri bölgesindeki şişmeyle
beraber hastanın hayati tehlikesinin artmasıdır. Ürtiker dediğiniz kısım çeşitli enfeksiyon hastalıklarını
da tetikleyebilir. Eğer hastanın alerjiye yatkınlığı varsa 'anafilaksi' dediğimiz olay, dilde,
boğazda, gırtlakta şişmelerle birlikte solunumu hayati tehlikeye sokan durumda ortaya çıkabilmektedir.
Kişinin polen alerjisi varsa şu günlerde polenlerin yoğun olduğu ortamlara gitmemesini öneriyoruz"
şeklinde konuştu.
Kişide şikayetler başladıysa ağızdan tablet olarak antialerjik haplar verdiklerini söyleyen Mutlu,
burundan verilen burun spreyinin de günde birkaç kez her iki burun deliğinden alınması gerektiğini
belirtti.
Polen mevsimi mart sonu nisan başı gibi başlayarak haziran sonuna kadar sürebiliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9536
Erişim Tarihi:20.04.2011

Kapının üstüne düştü
Evlerinin kilitli olan bahçe kapısından atlamak isteyen şahıs, düşerek ağır yaralandı.
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Evlerinin kilitli olan bahçe kapısından atlamak isteyen şahıs, düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt mahallesi Akmescit caddesinde oturan Adem Y. (39)
kilitli olan bahçe kapısının üzerinden atlamak isterken dengesini kaybederek düştü. Başını beton
zemine çarpmasıyla ağır yaralanan Adem Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9537
Erişim Tarihi:25.04.2011

Cinsel istismar davasında tahliye
Cinsel istismar davasında tutuklu yargılanan sanıkların tahliye edilmesine karar verildi.
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Kayseri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı bir yurtta meydana geldiği ileri sürülen
cinsel istismar davasında tutuklu yargılanan sanıkların tahliye edilmesine karar verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar V.D., A.T. ve R.Ş. ile
avukatları ile mağdure G.T. ile avukatı hazır bulundu. Mağdure G.T. mahkeme başkanına verdiği
dilekçe ile tutuklu sanık R.Ş.'den şikayetçi olmadığını söyledi. Sanıklar A.T. ve V.D.'nin avukatı da
tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti mağdure G.T.'nin verdiği dilekçe sonrasında R.Ş.'nin tahliyesine karar verirken,
avukatların da taleplerini yerinde görerek V.D. ve A.T.'nin de tahliye edilmesi kararını verdi.
Heyet, cinsel istismara uğradıkları ileri sürülen kızların SHÇEK tarafından koruma kararı alınıp
alınmadığının araştırılması nedeniyle duruşmayı önümüzdeki bir tarihe erteledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9538
Erişim Tarihi:25.04.2011

Hakimi şaşırtan delil !
Yatılı Bölge Đlköğretim Okulu'nda (YĐBO) meydana gelen cinsel istismar davasında avukatın sunduğu delil,
mahkeme başkanını şaşırttı.
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Kayseri'de Yatılı Bölge Đlköğretim Okulu'nda (YĐBO) meydana gelen cinsel istismar davasında avukatın
sunduğu delil, mahkeme başkanını şaşırttı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, YĐBO'da bir öğrenciye cinsel istismarda
bulunduğu ileri sürülen Müdür Yardımcısı R.E. ile avukatı Mehmet Hodul hazır bulundu. Yargılama
sırasında avukat Mehmet Hodul, daha önce başka bir mahkeme tarafından çözümü yapılan mağdur
öğrenci ile doktor arasındaki konuşmaların dökümünü mahkeme başkanına sundu.
Mahkeme Başkanı Kemal Alver, mağdur ile doktor arasında muayene sırasında yapılan kayıtların
çözümünün yapılmasının suç teşkil ettiğini belirterek, "Bunları deşifre etmek suçtur. Ben bunu hiç
okumuyorum" diyerek delili reddetti.
Mahkeme, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9539
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kızına siper oldu, vuruldu !
Boşanmak isteyen eşinin dönmesini isteyen öfkeli damat, kızını korumak isteyen kayınvalidesini av tüfeğiyle
yaraladı.
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Boşanmak isteyen eşinin dönmesini isteyen öfkeli damat, kızını korumak isteyen
kayınvalidesini av tüfeğiyle yaraladı.
Đddiaya göre geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılmak isteyen P.Ş., 7 aylık kızıyla annesinin
Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi Dilekyolu Sokak'taki evine geldi.
Bir süre burada kalan P.Ş.'nin evine dönmesini isteyen F.Ş., konuşmak için
kayınvalidesinin evine gitti. Kapıyı açmayan P.Ş. ile kayınvalidesi P.A.'ya sinirlenen F.Ş.,
tekmeleyerek kapıyı kırdı. Şahıs içeri girip elindeki av tüfeğini eşi P.Ş.'ye doğrulturken
ona siper olan anne P.A. saçmalarla elinden yaralandı. Kaçmaya çalışan
F.Ş. olay yerine yakın olan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
P.A. olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak
tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9540
Erişim Tarihi:25.04.2011

Annesinin intikamını almak isterken bıçaklandı
Annesinin damadı tarafından av tüfeğiyle vurulmasını hazmedemeyen 18 yaşındaki genç, kavga etmek için gittiği
eniştesinin evinde bıçakla yaralandı.
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Kayseri'de, annesinin damadı tarafından av tüfeğiyle vurulmasını hazmedemeyen 18 yaşındaki genç,
kavga etmek için gittiği eniştesinin evinde bıçakla yaralandı.
Boşanmak isteyen eşinin dönmesini isteyen öfkeli damadın kızını korumak isteyen kayınvalidesini av
tüfeğiyle yaralamasının ardından olaylar alevlendi. Annesinin yaralanmasını hazmedemeyen 18
yaşındaki T.A., arkadaşlarını toplayarak eniştesi F.Ş.'nin evine gitti. Burada eniştesinin kardeşi ile
tartışmaya başlayan T.A., olayın kavgaya dönüşmesinin ardından 3 yerinden bıçaklandı. C.Ş.
tarafından sırt ve sol karın boşluğundan bıçakla yaralandığı iddia edilen T.A., arkadaşları tarafından
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil müdahaleye alınan C.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, her iki ailenin
evinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9541
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kayserispor Arjantin'li kaleci aldı
Nicolas Navarro Kayserispor kalesinde .Đşte transferin ayrıntısı.
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ARJANTĐNLĐ KALECĐ ĐLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Kayserispor yönetimi Arjantin'in Argentinos Juniors takımında forma giyen 25 yaşındaki kaleci Nicolas
Navarro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla lig sıralamasında
istediği yerde tutunamayan sarı-kırmızılı takım, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdi
ve Argentinos Juniors'un 25 yaşındaki genç Arjantinli file bekçisiyle ön anlaşma sağladı. Gelecek hafta
bu futbolcunun Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray ile oynayacakları lig maçı öncesinde
sakatlıklar nedenimle takım kadrosu kurmakta zorlanıyor. Şota, PAF takımından 3 futbolcuyu A
takımla birlikte idmanlara aldı.
Kayserispor, bir günlük izinden sonra Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Tesislerdeki idmana
uzun zamandır sakat olan Cangele de katıldı. Takımın durumu ve Galatasaray maçı ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan Şota Arveladze, sakat oyuncu sayısının artması nedeniyle kadro
kurmakta zorlandıklarını açıkladı. Genç çalıştırıcı, eksik oyuncular için şunları söyledi:
"Eksiklerimiz var. Son haftalarda eksiklerimiz daha çok arttı. Son maçta Emir Kujoviç ve Önder
sakatlandı. Bu işin zor tarafı. Biz lig başında da söyledik. Şimdide söylüyoruz. Ligde mücadele zor. Zor
geçecekti ki öyle oldu. Bu iş çok zor. Eksikler nedeniyle Paf takımından oyuncular aldık. Bir iki kişi
şuan takımla birlikte çalışıyor. "
Şota Arveladze, rakipleri Galatasaray'ın zor dönem geçirdiğini ama iyi bir kadrosu olduğunu belirterek,
"Rakibimiz güçlü. Oyuncu kalitesi yüksek. Çok iyi oyuncular ve zor geçecek bir maç" dedi.
Avrupa kupaları hedefinden tamamen uzaklaştıkları yönündeki soru üzerine Şota, şu açıklamayı yaptı:
"Avrupa kupaları hedefinden uzaklaşmış değiliz. Halen şansımız var. Bir maçtan sonra çıkış yakalarız.
Son 6 maçta istediğimizi yapamadık ve beceremedik. Bir gazetede okudum ve maçlarla ilgili
değerlendirme olmuş. Sakatlar dile getirilmiş. Ama bunlar bizim için bir bahane değil. Bunun arkasına
sığınamayız. Sahada idmanda kim var, ben onların en iyi şekilde maçta mücadele etmelerini sağlamak
zorundayım. O şekilde hazırlamam şart. "
Şota Arveladze, Emir Kujoviç'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını ve ameliyat olacağını dile
getirdi. Genç hoca, Önder'in durumunun netlik kazanmadığını ama durumunun kritik olduğunu söyledi.
Kaleci transferi ile ilgili soruyu da cevaplandıran Şota, "Yeni bir kaleci aldık. Đyi bir kaleci. Kendisini
araştırdık ve çok iyi olduğunu bilerek aldık. Yeni oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Bu oyuncuların
kim olduğunu biliyoruz. Takımlarını biliyoruz. Bu konuda görüşmeler var" dedi.
FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERĐ
Kayserispor'un başarılı futbolcusu Selim Teber de, yaşanan kötü gidişatın nedenini kimsenin
bilmediğini ve anlayamadıklarını ifade etti. Selim Teber, "Đdmanlarda en iyisini veriyoruz. Maçlarda çok
iyi olmak istiyoruz. Ama istediğimizi uygulamıyor ve sahaya yansıtamıyoruz. Umarım bu maç iyi
olacak" şeklinde konuştu.
Takımdaki değişikliklere de dikkat çeken Selim, "Takımda değişiklik oldu. Lig başında bu sayı çok
fazla idi. Arada bir değişiklik daha yaşadık. Ama futbolda olan şeyler. Biri olmazsa diğer arkadaş iyisini
yapmak zorunda. Bunu beceremedik. Amacımız Galatasaray maçından üç puanla dönmek" dedi.

Hasan Ali Kaldırım da, çok kötü haftalar yaşadıklarını belirterek, "Đlk yarıdaki performansı ikinci yarıya
yansıtamadık. Sakat olan futbolcu arkadaşlarımız vardı. Bunlarda bir bahane ama bahanede bir yere
kadar. Geniş bir kadroya sahibiz. Ama performans iyi değil. Mutlu değiliz. Hiç kimse mutlu değil.
Taraftar ve camia mutlu değil. 5 hafta kaldı. Kalan haftalarda çok iyi olmalıyız. Galatasaray son maçta
3 puan aldı ve moral buldular. Zor geçecek bir maç. Bizde puan alamadık. Biz büyük takımlara karşı iyi
motive oluyoruz. Bunu sahaya yansıtırsak 3 puan alırız" dedi.
Kayserispor'da sakat olan kaleci Souleymanou, Serdar, Önder, Emir Kujoviç, Morıtz idmanlara
katılmadı.
EKLEYEN : FOTO MUHABĐRĐ- KAMERAMAN : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9542
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kayserispor-Galatasaray maçına doğru
Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi son durum.
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile sahasında oynayacağı
maçın hazırlılarına bir günlük iznin ardından başladı. Kasık ağrısı olan Harry Kewell ile gıda
zehirlenmesi geçiren Milan Baros tedaviye alındı.
Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı
gerçekleştirilen ve 1, 5 saat süren antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 ve
kondisyon çalışmaları yaptıkları öğrenildi. Antrenmanın son bölümünde ise Oyuncuların dar alanda çift
kale maç oynadıkları bildirildi.
Atrenmanda, tedavisi devam eden Hakan Balta ve Cem Sultan'ın, kondisyoner eşliğinde çalıştığı,
fizyoterapist nezaretinde koşu ve salon çalışması yapan Yekta'nın ise tedavisine devam edildiği
belirtildi.
Kasık ağrısı olan Harry Kewell ile gıda zehirlenmesi geçiren Milan Baros'un tedaviye alındığı, Arda'ya
ise bireysel antrenman çalışması uygulandığı ifade edildi.
Kalan maçlarda forma giymeyeceği açıklanan Pino'nun ise takımdan ayrı özel çalışma yaptığı
kaydedildi.
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını saat 11. 00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına
açık, taraftara kapalı antrenmanla sürdürecek.
FOTO MUHABĐRĐ- KAMERAMAN: ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9543
Erişim Tarihi:25.04.2011

Yahyalı'da intihar girişimi
Çavdaruşağı köyünde nişanlısıyla telefonda tartışan şahıs intihara kalkıştı.
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Kayseri’de meydana gelen olayda nişanlısıyla tartışan bir
kişi intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre Çavdaruşağı köyünde meydana gelen olayda, Ö.O.’nun nişanlısıyla telefonda
tartıştıktan sonra çalıştığı şantiyenin odasında 20 adet hap içerek intihara kalkıştığı öğrenildi.
Ö.O.’nun Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9544
Erişim Tarihi:25.04.2011

Yaşlı kadın ölü bulundu
Kayseri'de yalnız yaşayan 79 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu.
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Kayseri'de yalnız yaşayan 79 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Küçük Mustafa Mahallesi Taşkılıç Caddesi'nde bulunan Bak Gör
Apartmanı'nda yalnız yaşayan 79 yaşındaki Behice Tokatlıo evinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Behice Tokatlıo'ya telefonla ulaşamayan yakınlarının şüphe etmesi
üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9545
Erişim Tarihi:25.04.2011

6 metre yüksekten düştü !
Bir inşaatta kalıp yapan inşaat ustası, ayağı kayınca 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
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Kayseri'de bir inşaatta kalıp yapan inşaat ustası, ayağı kayınca 6 metre yükseklikten düşerek ağır
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Erkilet Camii Kebir Mahallesi'nde kalıp çakmak için bir inşaatın en üst katına
çıkan S.Y. (39), ayağı kayınca 6 metre yükseklikten düştü. Kazada ağır yaralanan S.Y., 112 Acil
Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y.'nin
sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9546
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kafası giyotinle kesilse bile..!
Öldürülmüş olarak bulunan Ahmet ve Dilruba Tekin ile Türkan Ay'ın katil zanlısına öfke dinmiyor.
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Kayseri'de iki yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için evden çıkan ve öldürülmüş olarak
bulunan Ahmet ve Dilruba Tekin ile Türkan Ay'ın katil zanlısına öfke dinmiyor. Sosyal paylaşım sitesi
Facebook'ta kurulan gruba katılanlar idamın geri gelmesini isterken, bir kişi, "Kafası giyotinle kesilse
acımız dinmez" yorumunu yaptı.
Ankara'dan gelen özel ekip tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, Ahmet ve Dilruba Tekin ile
Türkan Ay'ın cesetlerinin bulunması, olayı takip edenleri üzüntüye boğdu. Katil zanlısı Uğur Veli G.'nin
asılmasını isteyenler, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta grup kurdu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı
grupta katil zanlısına büyük öfke duyulduğu gözlenirken, idamın geri getirilmesi ve katil zanlısının
asılması yönünde yorumlar yapıldı.

Yapılan yorumların birçoğunda katil zanlısının idam edilmesi gerektiği ortak karar olurken, "Kafası
giyotinle kesilse acımız dinmez. Ölüm kurtuluş olur, bu tür kişilerin hayatta bin defa ölmesi sağlanmalı.
Đdam edilmesin, halkın eline verilsin" yorumları yapıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9547
Erişim Tarihi:25.04.2011

YSK'nın kararı hukuka uygun !
Kayseri Barosu Başkanı Murat Şirvanlı YSK'nın bağımsız milletvekillerine yönelik kararını değerlendirdi.
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Kayseri Barosu Başkanı Murat Şirvanlı, yüksek mahkeme niteliğindeki Yüksek Seçim Kurulu'nun
(YSK) bağımsız milletvekillerine yönelik kararının hukuka uygun olduğunu söyledi.
YSK'nın geçtiğimiz günlerde seçimlerde bağımsız milletvekillerine yönelik 'veto' kararı almasının
yankıları sürüyor. ĐHA muhabirine konu hakkında açıklamada bulunan Kayseri Barosu Başkanı Avukat
Murat Şirvanlı, bu kararın bir veto olmadığını, iptal kararı olduğunu belirtti. Şirvanlı, "YSK'nın tüm
belgeler elinde olması nedeniyle durumu en iyi inceleyen, irdeleyen kurul olması icap eder. Kurul da
öyle zannediyorum ki bu incelemeleri yapıp buna göre bir karar vermiştir. Alınan bu iptal kararı,
Anayasa'mızın 76 maddesine istinat etmektedir. Ayrıca Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. ve 21.
maddelerine izafeten alınmış bir karardır" dedi.Şirvanlı, YSK'nın bir yüksek mahkeme niteliğinde
olduğunu söyleyerek, alınan bu kararın da hukuka uygun bulunmak zorunda olduğunu sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9548
Erişim Tarihi:25.04.2011

Avrupa hedefi devam ediyor !
Sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, kötü gidişi Galatasaray maçında pozitif yönde çevirmeyi istiyor.
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Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, kötü gidişi Galatasaray maçında pozitif
yönde çevirmeyi istiyor.
Kayserispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, sakat 8 oyuncunun bulunduğu, ancak 7 haftadır
yaşanan şansızlığı Galatasaray maçında kırmayı amaçladıklarını ifade etti. Şota, "Eksikler var tabi,
son maçta Önder ile Emir de sakatlandı. Galatasaray'ın kaliteli oyuncuları var. Zor bir maç olacak" diye
konuştu.
Avrupa Kupaları hedefinden uzaklaştıklarının sorulması üzerine ise Şota, "O kadar da uzak değiliz, bir
maçtan alacağımızı galibiyetin ardından kalan maçlara da o motiveyle çevirebiliriz" cevabını verdi. Öte
yandan Arjantinli yıldız oyuncu Cangele ise takımla birlikte idmana çıktı.
Bu arada genel menajer Süleyman Hurma, yeni sezon için Arjantinli kaleci Nicolas Navarro ile anlaştı.
25 yaşındaki kaleci Navarro hakkında konuşan Şota, "Çok iyi bir kaleci aldık. Takip ettiğimiz bir
oyuncuydu. Umarım beklediğimizin üstünde bir performans sergiler" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9549
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kılıçdaroğlu aday olabilir mi dilekçesi !
Kayseri'de bir gazeteci Đl Seçim Kurulu'na Anayasa'nın geçici 16. maddesi ile alakalı dilekçe verdi.
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Kayseri'de bir gazeteci, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılmak üzere Đl Seçim Kurulu'na
Anayasa'nın geçici 16. maddesi ile alakalı dilekçe verdi.
Gazeteci Đlter Sağırsoy, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile BDP ve birçok milletvekili adayını ilgilendiren 1982 Anayasası'nın geçici 16. maddesindeki hükmün
açığa kavuşturulması için YSK'ya ulaştırılmak üzere Kayseri Đl Seçim Kurulu'na dilekçe verdiğini
söyledi.
Sağırsoy, "Anayasa'nın Geçici 16. maddesi aynen şöyle diyor: 'Anayasa'nın halkoylamasına ilişkin oy
verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili
herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasa'nın halkoylamasını takip
eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına
katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.' Burada yer alan hükmün açıklığa kavuşturulmasını istedim.
Bu hükmün genel seçimlerde uygulanıp uygulanmayacağı yönünde bilgi istedim. Oy kullanmayan
adaylarla birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bile riske sokan hükmün
aydınlatılmasını talep ediyorum" dedi.
Geçici maddede herhangi bir sürenin belirtilmediğine işaret eden Sağırsoy, "Yani bu seçimde kimler
aday olup olamayacak veya kimler oy kullanıp kullanamayacak belli değil. Bütün bu soru işaretlerinin
giderilmesi için YSK'dan bir cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9550
Erişim Tarihi:25.04.2011

YSK kararının bizimle ilgisi yok !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, YSK'nın bağımsız adaylar konusunda aldığı kararı değerlendirdi.
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Kayseri'de AK Parti Đl Başkanlığını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, YSK'nın bağımsız adaylar konusunda aldığı kararı değerlendirerek, "Birkaç yerde,
'AK Parti bu kararın bir parçası mı?' diye soruldu. AK Parti bu kararın bir parçası değildir.
Bunun altını çizmemiz lazım" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti
Đl Başkanı Ömer Dengiz tarafından karşılandı. Đl Başkanlığında basın mensuplarının
sorusunu yanıtlayan Bakan Yıldız, YSK'nın bağımsız milletvekili adayları konusunda aldığı
iptal kararı hakkında, "Birkaç yerde, 'AK Parti'nin bu kararın bir parçası mı?' diye soruldu.
Tabii ki AK Parti bu kararın bir parçası değil. Bunun altını çizmemiz lazım. Yargının almış
olduğu bir karar. Yargı, hukuk ve yasamanın aldığı kararı ayrı ayrı raflarda
değerlendirmek
lazım. Ama biz, demokratik ortamda bu tercihlerin yapılmasından yanayız. O açıdan bu
konudaki karar önümüzdeki süreçte netleşecek" diye konuştu.
12 Haziran seçimleri için her kadronun çalışacağını bildiren Taner Yıldız, Kayseri'nin ülke
istikrarına en yüksek oy oranı ile katılımda bulunacağını söyledi. Seçimlerin seviyeli ve
demokratik bir ortamda geçmesi dileğinde bulunan Yıldız, "Bu seçimlerde de tercihler yine
doğrudan ve gerçekten yana olacaktır. Biz yaptığımız faaliyetleri tek tek dolaşarak
vatandaşımıza anlatacağız. Bu çalışmalarımız 12 Haziran akşamına kadar devam
edecektir" dedi.
13 Haziran sabahı Türkiye'nin özlediği istikrar ortamını yeniden yakalayacağını söyleyen
Bakan Yıldız, "Biz Seçim Koordinasyon Merkezi'mizin verdiği programı harfiyen
uygulayacağız" ifadesini kullandı.Kayseri'deki diğer partilerin 4 milletvekili hedeflediğinin
sorulması üzerine Bakan Yıldız, "Bu tür hedeflerin insan sağlığına zararı yok. Ama
seçimlerde gerçeklerin farklı olduğunu hep beraber göreceğiz. Türkiye geldiği bu
noktadan itibaren yakaladığı istikrardan geri dönemez" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9551
Erişim Tarihi:25.04.2011

Bunlar müslüman olamaz !
Ali Yavuz: Bu olayları çıkaranlar demek ki Müslüman değil. Müslüman olsalar bunu yapmazlar.
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Van'da
YSK'nın kararı protesto ederek camiye sığınanların öğle namazının kaç rekat olduğunu bilmemelerini
değerlendirdi. Ali Yavuz, "Bu olayları çıkaranlar demek ki Müslüman değil. Müslüman olsalar bunu
yapmazlar" dedi.
YSK'nın kararı sonrasında çıkan olaylara tepki gösteren ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığı
kınayan Ali Yavuz, "Bütün vatandaşlara, emniyet güçlerine zarar veriyorlar. Bu güçleri ve cesareti
nereden alıyorlar?" diye konuştu.
Yavuz, "Adayları reddedilince Türkiye'de ortalığı karıştırdılar. Bunların elebaşları yakalanarak cezaları
verilmeli. Ancak bununla ilgili bir adım bile atılmıyor. Diyarbakır'da Türk bayrağını indirmeye çalıştılar.
Türk bayrağının gölgesi altında yaşadıklarını unutuyorlar. Rengini nereden aldığını biliyorlar ama
bilmezlikten geliyorlar. Atatürk'ün büstüne saldırıda bulunuyorlar. Bu yaşananlar çok üzücü. Türkiye
Cumhuriyeti'ni sokağa dökmek ve iç savaş çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Amaçlarına
ulaşamayacaklar. Türk halkını sağduyuya davet ediyorum" diye konuştu.
Devletin gerekeni yaparak huzuru sağlamasını istediklerini bildiren Ali Yavuz, konuşmasına şu şekilde
devam etti:
"Bunların önüne geçilmesi için devlet kurumları gereken adımı atmalıdır. Artık Türk halkının ve
Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların huzur içinde olmasını istiyoruz. Gerekirse idam yasasının
çıkarılmasını istiyoruz. Terör örgütünün yandaşı olanlar zaman zaman dağa çıkmakla tehdit ediyor
veya açık açık terörist olduklarını söylüyor. Buna da kimse sesini çıkarmıyor ve Meclis'te beraber
oturuyorlar. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ne, bayrağa hakaret ediyorlar, özerklikten bahsediyorlar. Bu
cesareti de oradaki milletvekilleri veriyor. Camiye kaçıp da sığınan gençleri tutuyor ve öğle namazının
kaç rekat olduğunu soruyor. Bu soruyu da bilemiyorlar. Demek ki bunlar Müslüman değil. Müslüman
olsalar bunları yapmazlar. Bunda da polislerimize tepki gösterilmesi çok yanlış. Polisler onların huzuru
ve güvenliği için mücadele ediyor. Kendi çocuklarını yaralıyorlar ama polisin üzerine suç atıyorlar.
Başları sıkışınca yine polisimizin kanatları altında güven buluyorlar. Durumları ağır olanlar devletin
helikopteri ve araçlarıile hastanelere taşınıyor. Bunlar, bu büyük nimetin faydasını bilmiyorlar. Biz şehit
aileleri olarak son yaşanan olaylardan çok büyük bir huzursuzluk duyuyoruz. Çünkü şehitlerimizin
kemikleri sızlıyor, şehit babaları burada kan ağlıyor. Bunların cezasının verilmesi için gereken
yapılsın."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9552
Erişim Tarihi:25.04.2011

Şeker'de işten çıkarma dönemi !
Kayseri Şeker Fabrikası'ndan çıkarılan işçiler, işten çıkarılmalarını yaptıkları açıklama ile eleştirdi.
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Kayseri Şeker Fabrikası'ndan çıkarılan işçiler, fabrika önünde basın açıklaması yaparak, işten
çıkarılmalarını yaptıkları açıklama ile eleştirdi. Đşçiler adına konuşan Sinan Erdemir, “Yüzde bin 500
büyüme sağlayan fabrikada finansal sıkıntı nedeniyle işçi çıkarıldığını söylüyorlar” dedi.
“Bizler kayseri şeker fabrikasında yıllardır çalışan işçileriz. Bizlere yönetim kurulu 68 sayılı yönetim
kurulu kararıyla ek bilgi gönderdiler. Çalışan sözleşmeli işçilerin, mevsimlik işçi statüsüne geçirilmesi
tarafımıza iletildi ve alınan bu kararı kabul edip etmediğimiz bize bildirilmiştir” diyen Erdemir, “Bizler
anayasada yer alan verilen hak geri alınamaz ilkesine dayanarak bu kararı kabul etmedik. Verilen hak

geri alınamaz. Bizlerin bu statü değişikliğini kabul etmememiz nedeniyle yeniden bir yazı gönderildi ve
şirketin bazı ünitelerinin daraltılmasından söz edilmiştir. Ama fabrika 2001 yılındaki yönetim değişikliği
ile şaha kalkmıştı. Şirketler yüzde bin 500 büyüme sağlamıştı. Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye'nin en
büyük sanayi kuruluşlarından biri olmuştur. Kayseri'de bulunan fabrikanın tek sahibi olan çiftçilerimiz
ve esnaflarımız maddi açıdan faydalanmaktadır” ifadesinde bulundu.
Kimsenin adamı olmadıklarının altını çizen Erdemir, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Bu açıklamanın ardından belki birileri bunlar birilerinin adamı diyebilir. Biz kimsenin adamı değil biz
ekmeğimizin adamıyız. Vedat Ali Özışık döneminde işe giren arkadaşlarımız da var 27 yıl çalışan
arkadaşlarımız da vardır.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü tarafından sunulan fesih yazısında işçi istihdamı konusunda
bilgiler verilmekte, işçilerin şahsından dolayı değil finansal sıkıntılardan dolayı toplu işten çıkarmalar
gerekmektedir deniyor.
Şu an sayımız 45 ve giderek artıyor. Bu şirkette yüksek ücrette çalışan kaç tane mühendis, kaç tane
müdür var? Bu kararı alırken yapılan ödemeleri göz önüne aldılar mı acaba?
Eğer ortada bir başarı varsa yöneticilere, başarısızlık varsa işçilere fatura kesiliyor. 45 işçinin
devamında yakında kadrolu, sözleşmeli ve mevsimlik işçilerin de çıkarılması devam edecektir.
Şu anki yönetimde bazı partilerde aday olan insanlar yönetimde bulunuyor. Çiftçilik yapmayan ve bu
şirkette çalışmayan insanlar çiftçilere ne yarar sağlar bunu bilmek istiyoruz. Bunların yanında işini
yapan insanlarda bulunuyor.
Ama bu karışıklıklar sanki bilerek isteyerek, siyasi çatışma içinde olduklarını düşünmekteyiz.
Fabrikada yaşanan olaylarla bizlerin yakından uzaktan ilişkisi yoktur.
Şu an şirkete kayyumun gelmesi ile birlikte şirkete yeni işçilerin de alındığı söyleniyor. Bizler gece
gündüz demeden çalışarak, şirkete bağlı olduk. Aramızda çiftçi çocuğu olan da var olmayanda. Ama
çalışan bütün personeller bir aile ortamı içinde çalışıyor. Bizler bu fabrikada alnımızın akıyla,
şerefimizle çalışmak istiyoruz. Bin TL'nin üzerinde olan maaşlarımız net 850 TL'ye çekilmiştir. Eğer
bizler birilerinin adamı olsaydık şu anda bu fabrikada 2 bin TL'ye çalışıyor olabilirdik.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9553
Erişim Tarihi:25.04.2011

Bağımsız aday Karapaça çekildi
Mehmet Emin Karapaça bağımsız adaylıktan çekindi.
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Kayseri'de 12 Haziran milletvekilliği genel seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıklayan
KAYSERĐ ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM ŞUBE MÜDÜRÜ eğitimci - öğretmen Muhammet Emin Karapaça
adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Karapaça, yaptığı yazılı basın açıklamasında, gördüğü lüzum üzerine 21. 04. 2011 tarihi itibariyle
bağımsız milletvekilliği adaylığı müracaatını geri çektiğini bildirdi.
Bu durumda Kayseri'den sadece Hasan Parkan bağımsız aday olarak seçimlere girecek.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ KAYSERĐ-0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9554
Erişim Tarihi:25.04.2011

Tatlıses bağımsız adaylıktan çekildi
Ünlü sanatçı Şanlıurfa bağımsız adayı olmuştu.Bu akşam haber geldi.Çekiliyorum.
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12 Haziran Genel Seçimleri'ne AK Parti'den Şanlıurfa
milletvekili aday adayı olan türkücü
Đbrahim Tatlıses aday gösterilmeyince bağımsız milletvekili adayı olmuştu.
Ancak uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan ve halen Almanya'da tedavi altında tutulan ünlü
türkücü bağımsız adaylıktan çekildi.
ĐZOL AŞĐRETĐ ĐKĐYE BÖLÜNDÜ
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar Đzol yeniden aday gösterilmediği için partisinden istifa ederek
bağımsız vekil adaylığını ilan etmişti.
Ancak Đzol Aşireti AK Parti'ye desteklerinin devam edeceğini açıklayınca Đzol yanlız kaldı. Şimdilerde
aşiret ikiye bölünmüş durumda.
haber:öner çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9555
Erişim Tarihi:25.04.2011

Son kötülüğü amcasına yaptı
32 yaşındaki şahıs çok kötülük yaptım diyerek, amcasına ait ticari araca benzin döküp kendisini yaktı.
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Kayseri'de intihar etmek isteyen 32 yaşındaki şahıs, amcasına ait ticari araca benzin döküp kendisini
yaktı. "Çok kötülük ettim, ölmek istiyorum" diyen şahsın hayati tehlikesi sürüyor.
Erkilet Mahallesi Hıdırellez Tepesi'nde yoldan geçen otomobil sürücüleri, bir aracın yandığını görerek
durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Đsminin M.K. (32) olduğu öğrenilen şahsın aracına
benzin dökerek kendini yakmak istediği, sonradan acıya dayanamayarak kendisini dışarı attığı
öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı kısa sürede söndürürken, sağlık
ekipleri ise M.K.'ye müdahale etti. Konuşmakta güçlük çeken M.K.'nin polislere, "Bu hayatta çok
kötülük ettim. Kendi cezamı kendim veriyorum" dediği öğrenildi.

Vücudunun tamamı yanan M.K.'nın intihar etmek istediği öğrenilirken, sağlık ekipleri şahsı Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9556
Erişim Tarihi:25.04.2011

Pazar günü elektrik kesintisi var
24 Nisan Pazar günü bazı yerleşim birimleri ve fabrikalara 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. tarafından yapılacak zorunlu bakım onarım çalışması nedeniyle 24
Nisan Pazar günü bazı yerleşim birimleri ve fabrikalara 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceği
bildirildi.
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada, Erciyes 1 indirici merkezinde yapılacak olan
zorunlu bakım onarım çalışması nedeniyle bazı yerleşim birimleri ve fabrikalara 6 saat süreyle elektrik
verilemeyeceği belirtildi.
Buna göre, 24 Nisan 2011 Pazar günü 09.00-15.00 saatleri arasında, Çandır, Hacısaki ve Kazım
Karabekir mahalleleri, Yeni Sanayinin D.S.Đ.’den Ihlamur köprüsüne kadar olan bölümü, D.S.Đ. ,
Halıcılar kooperatifi ve Đstanbul caddesi, Eski Sanayi , Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orta
Sanayi, Birlik Mensucat, Orta Anadolu Mensucat, Değirmencilik, Sarıyıldız, Eskay, Yuvam, Ulubaş,
Asya Emaye, Isısan, Anatamir fabrikası, T.M.O. , Küçük Mustafa ve Aydınlıkevler mahallelerinin bir
bölümüne enerji verilemeyecek.
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9557
Erişim Tarihi:25.04.2011

9 adaydan 6'sı gelmedi !
Millet Partisi'nin 6 milletvekili adayının tanıtım toplantısına katılmaması dikkat çekerken, 3 aday kamuoyuna
tanıtıldı.
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Kayseri'de Millet Partisi'nin 6 milletvekili adayının tanıtım toplantısına katılmaması dikkat çekerken, 3
aday kamuoyuna tanıtıldı.
Millet Partisi Đl Başkanı Ahmet Çelik, düzenlediği basın toplantısı ile partinin milletvekili adaylarını
tanıttı. Ülke problemlerinin çözüm adresinin Millet Partisi olduğunu ileri süren Çelik, daha sonra
adayları tanıttı. Sadece ilk 3 sıra adayı Mustafa Đdiz, Mustafa Temizer ve Süleyman Özhan'ın
bulunduğu basın toplantısına 6 milletvekili adayının katılmaması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9558
Erişim Tarihi:25.04.2011

YSK'dan jet geri adım !
YSK Hatip Dicle, Leyla Zana, Ertuğrul Kürkçü, Gülten Kışanak, Salih Yıldız ve Sebahat Tuncel'in seçime
girebileceğine karar verdi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayı için verdiği seçime giremezler kararıyla
ilgili bugün Ankara'da kritik bir toplantı yaptı.
7’si BDP’nin desteklediği adaylar için YSK adaylıkların iptali kararını vermiş ancak eksik evrakların
tamamlanması halinde bu kararın gözden geçirileceği söylenmişti. Bunun üzerine bağımsız adaylar
mahkemeden gerekli belgeleri alarak YSK’ya ulaştırdı ve YSK sabah 10.00’da karara itirazları yeniden
gözden geçirmeye başladı.
8 saat süren toplantı saat 18.15 sularında sona erdi ve Ankara'yı hareketlendiren karar çıktı. YSK,
Hatip Dicle, Leyla Zana, Ertuğrul Kürkçü, Gülten Kışanak, Salih Yıldız ve Sebahat Tuncel'in seçime
girebileceğine karar verdi.
YSK, BDP'nin desteklediği adaylardan yalnızca Đsa Gürbüz'ün seçime giremeyeceğine hükmetti.
YSK Başkanı, kararların oy birliğiyle alındığını duyurdu.
Veto yiyen diğer bağımsız adaylardan Harun Özcan da seçime girme hakkı kazandı. Çanakkale'den
bağımsız adaylığını koyan Harun Özcan, 2007 seçimlerinde de Genç Parti'den aday olmuştu.
Karabük'te ticari bir anlaşmazlık yüzünden 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Harun Özcan'ın davası
Yargıtay'da olduğu için YSK başvuruyu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün yaptığı açıklamada, “Gerekli evraklar tamamlandıysa herhangi
bir problem olmaması gerekir” demişti.
YSK, BDP destekli Ertuğrul Kürkçü, Salih Yıldız, Đsa Gürbüz, Gültan Kışanak, Leyla Zana, Hatip Dicle
ve Sebehat Tuncel'in adaylıklarını hafta başında iptal etmiş ve karar Ankara'da deprem etkisi
yaratmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9559
Erişim Tarihi:25.04.2011

Bölünmeye karşı milli ittifak !
Demokrat Partinin milletvekili adayları, genel merkezde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
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DP'nin milletvekili adayları, genel merkezde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya, DP'den
milletvekili adayı olan Bağımsız Türkiye Partisi'nin eski Genel Başkanı Haydar Baş da
katıldı.Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, seçim ittifakı için MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşebilseydi kendisine Alparslan Türkeş'in bastonunu hediye etmeyi
planladığını belirterek, “Maalesef, Bahçeli böyle bir hediyeye layık değilmiş. Bir yanda partisini Refah
Partisi çatısı altında ittifaka götürmekten çekinmeyen bir Alparslan Türkeş, diğer yanda kendi partisinin
çatısı altına gelmek isteyen dev gibi DP'yi kabul etmeyen bir Devlet Bahçeli. Şimdi bu baston
Alparslan Türkeş'in elinde olsaydı ne yapardı” dedi. Türkiye'nin “alıştıra alıştıra” bölünmeye
sürüklendiğini öne süren Zeybek, 57. hükümet döneminde terörist elebaşı için ceza kanunun
değiştirildiğini, bunun Türkiye'nin psikolojik savaşı kaybetmesine neden olduğunu iddia etti. Zeybek,
“MHP'li kardeşlerime bir şey demiyorum. Başlarına getirilen o zata bir çift sözüm var. 'Kanunu
değiştirin, bizi karıştırmayın' dedi. Böyle vatanseverlik, böyle milliyetçilik olur mu? Bu milliyetçi
geçinmek, milliyetçilikten geçinmektir” diye konuştu.
Meclisteki siyasi tabloyu değiştirmek üzere, MHP ve bazı diğer partilerin katılımıyla bir ittifak
yapılmasını istediklerini anımsatan Zeybek, şunları söyledi:
“Teşkilatın sesine kulak verdim, Sayın Bahçeli'ye, 'Seninle görüşmek istiyorum' dedim, randevu
istedim, hala cevap yok. Görüşmemizde, rahmetli Alparslan Türkeş'in bana hediye ettiği bastonu
kendisine hediye edecektim. Sapı geyik boynuzundan, ahlat işi bir baston. Bunu söylediğimde, bazı
arkadaşlar, 'Yanlış anlar, sen yürüyemiyorsun, parti yürüyemiyor, Alparslan Türkeş'in bastonuyla yürü'
diye anlar dediler ama benim öyle bir niyetim yok.
Bu baston koleksiyonumun değerli bir parçasıydı. Maalesef Bahçeli böyle bir hediyeye layık değilmiş.
Bir yanda partisini Refah çatısı altında ittifaka götürmekten çekinmeyen bir Alparslan Türkeş, diğer
taraftan kendi partisinin çatısı altına gelmek isteyen dev gibi DP'yi kabul etmeyen bir Devlet Bahçeli.
Şimdi bu baston Alparslan Türkeş'in elinde olsaydı ne yapardı? Cevabı vicdanınıza bırakıyorum.”
Zeybek, Türkiye üzerinde oynanan oyunda Başbakan'ın ve iktidar partisinin bilinçsizce hareket ettiğini
öne sürerek, “Hain demiyorum, gafil diyorum” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun da meydanlarda “Benim adım Kemal” diyerek dolaştığını belirten Zeybek, “Benim
adım da Kemal. Ama o önce Hıdır, sonra Kemal. Đktidara gelirse Kemal'i unutacak. Adım Hıdır,
elimden gelen budur diyecek” dedi.
“BU ARKADAŞLARI TANIMAMIŞIM”
Bağımsız Türkiye Partisi'nin eski Genel Başkanı Haydar Baş da DP'nin, Türkiye'nin köklü partisi
olduğunu, Türkiye'yi bugünlere getiren birçok hizmette imzası bulunduğunu söyledi.
“Şimdi ben de dedemin, babamın, amcalarımın partisinden oldum. Gönüldaşlarım da DP'li olmaya
karar verdiler” diyen Baş, DP'yi iktidara taşımak için gayret göstereceklerini ifade etti.
Ak Parti icraatlarını eleştiren Baş, “Đktidar partisinden görüştüklerim var, ancak icraatlarına baktığımda
bu arkadaşları tanımamışım diye düşünüyorum” dedi.
Đktidarın, Türkiye'nin sınırlarını tartışma konusu haline getirdiğini öne süren Baş, bunu kabul
etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
Baş, Ak Parti'ye yönelik, “Yanlış kulvarda, yanlış yolda gidiyorsunuz, ülkenin parçalanması

meselesinde NATO karargahlarında haritalar dağıtılıyor. Buna nasıl razı olursunuz? Bu gidişe DP
çatısı altında 'dur' diyoruz” dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9560
Erişim Tarihi:25.04.2011

Sevgilisiyle tartıştı, kafasına sıktı !
Eşyaları dışarı fırlatırken evi ateşe veren genç, daha sonra tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.
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Kayseri'de sevgilisi ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen 22 yaşındaki genç, kendisini eve kilitledi. Eşyaları
dışarı fırlatırken evi ateşe veren genç, daha sonra tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Talas ilçesi Mevlana mahallesi Anayurt Sağlık Ocağı karşısındaki Kali
Evleri'nin 1. katındaki dairede yaşandı. Bina sakinleri, 1. kattaki A.Ç.'nin (22) evinde tabancayla ateş
edildiği ve camının kırıldığını görerek durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, kız
arkadaşı ile sorun yaşadığı ileri sürülen şahsı ikna edip evden çıkarmak istedi. Polis, kilitlediği kapıyı
açmak istemeyen A.Ç.'yi saatlerce ikna etmeye çalıştı.
Olay yerine özel hareket timi gelerek önlem alırken, Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri de hazır
bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınan bölgede meraklı vatandaşlar olan biteni uzaktan
seyretti. A.Ç. camı kırarak eşyaları fırlatırken, evi de ateşe verdi. Đtfaiye ekipleri, şahsın silahlı
olduğunu göz önünde bulundurarak yangına merdiven kurmadan müdahale etmeye çalıştı.
Söndürülen yangın sonrasında A.Ç. tekrar evi ateşe verirken, kız arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi
polis ekipleri tarafından olay yerine getirildi. Bir süre kapıda görüşmesi sağlanan kız, polis otosuna
bindirilerek olay yerinden ayrıldı.
Silah sesini duyan polis, çilingir ile kapıyı açarak içeri girdiğinde A.Ç.'nin kafasına ateş ederek
kendisini yaraladığını gördü. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
acil servisine kaldırılan A.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili
geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9561
Erişim Tarihi:25.04.2011

AKP Kayseri'de adaylarını tanıttı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: Türkiye, 2023 yılında 100. Yıl Marşının hem güftesini hem
bestesini yapacak.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Türkiye, 2023 yılında 100. Yıl Marşının hem güftesini
hem bestesini yapacak" dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti Grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya , milletvekili
adayları ile çok sayıda partili katıldı.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, milletin yalan ve dolana
inanmadan partilerini destekleyeceğine inandığını belirterek, ezici bir çoğunlukla iktidara gireceklerini
savundu. 8.5 yıl boyunca milletin yüzünü karartacak hiçbir icraatın içinde olmadıklarını ifade eden
Dengiz, o nedenle rahatlıkla milletin içine karışabildiklerini belirterek, "Đlk günden daha kararlı bir
şekilde halkımız teveccühte bulunuyor. Çünkü AK Parti'yi halkımız kurdu" dedi. Kayseri'de 9
milletvekilini hedeflediklerini bildiren Dengiz, bunun boş bir hayal olmadığını söyleyerek, "Yapılan
anketler bizi doğrulamaktadır" diye konuştu.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'in konuşması sonrasında milletvekili adayları tek tek kürsüye gelerek
konuşma yaptı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, 8.5 yıla 80 yılda yapılanı sığdırdıklarını söyleyerek,
"Bundan önce adaylar yapılacakları sayardı. Ama şimdi 8.5 yılda yaptığımızı anlatan 185 sayfalık kitap
hazırlandı" dedi. AK Parti iktidarında yapılan çalışmaları tek tek anlatan Mustafa Elitaş, "8.5 yıl önce
yapacaklarımızı anlatsaydık insanlar inanmazdı ve 'Senin adın Kemal mi' diye sorarlardı" diye konuştu
ve Kayseri'den 9 vekil çıkaracaklarını söyledi.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, hedeflerinin 12 Haziran seçimleri olmadığını söyleyerek, "Bizim asıl
hedefimiz 2023 yılıdır" diye konuştu. TOKĐ'nin yaptığı evlere büyük talep olduğunu söyleyen Yakut,
"Geçtiğimiz hafta 830 evin kurası çekildi, ancak 21 bin müracaat oldu. Geçen hafta TOKĐ ile yapılan
görüşmelerde şehit yakınlarına, üzerinde mal varlığı olmayan gariplere bin 830 ev yapma kararı aldık"
dedi. Partilerinin güdümlü ve ısmarlama kişilerden oluşan değil, millet ile kader birliği yapan
insanlardan oluştuğunu ifade eden Yakut, 2002 tarihinden itibaren yapılan seçimlerden birinci parti
olarak çıktıklarının altını çizerek, "12 Haziran seçimlerinde rüyalarımızı gerçekleştirmek için öncelikle
Kayseri'de ve sonra Türkiye'de birinci parti olacağız. Biz iktidar olmanın gücünü kullanıyoruz ve iş
yapıyoruz. Bundan sonra da iktidarın gücünü kullanarak icraatlar yapacağız. Toplumsal muhalefetin
sözcüsü konumundayız. Ne sağımızdaki, ne solumuzdaki partilerle toplumsal sözcülük yapan kimse
bulunmuyor. Kadrolarımız toplumun milli ve manevi değerleriyle örtüyor. Güneşe arkasını dönenler
gölgesinin peşinde giderler" diye konuştu.
Kürsüye son gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, mezralardan başlayıp gidilmedik köy
bırakmayacaklarını söyleyerek, "Tek bir hedef doğrultusunda çalışacağız. Đl Başkanımız ve seçim
koordinasyon merkezimizin emrindeyiz. Bizim mesafe yol gibi mazeretimiz olamaz. Çünkü Türkiye'deki
istikrarın kalıcı olabilmesi için çaba göstereceğiz. Bizler bütün insanlarımızın AK Parti'ye oy veren
vermeyen bütün insanlarımızın refahı için çalışmak zorundayız" diye konuştu.
"Bu seçim sırasında muhalefet partilerinden üslubunu aşan kelimeler duyduk. Bunlara cevap
vermeyeceğiz. Ama bilsinler ki, bu cevap veremediğimizden değil, nezaketimizden kaynaklanacak"
diye devam eden Taner Yıldız, herkesin bu üslubuna dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin
dünyadan daha hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Taner Yıldız, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Bütün sektörlerde daha fazla ve daha hızlı büyümek zorundayız. O yüzden biz her zaman doğru
yapmak zorundayız. AK Parti, inşallah 2023 yılında 100. yıl marşının hem güftesini hem bestesini
yapacak. Güftesi yenilenmiş, bestesi yenilenmiş 100. yıl marşı ile Türkiye daha büyük adımlar atacak."
AK Parti'nin Kayseri milletvekili aday sıralaması şu şekilde:
"Taner Yıldız, Sadık Yakut, Mustafa Elitaş, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır, Ahmet
Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Murat Cahit Cıngı, Mehmet Adıgüzel."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9562
Erişim Tarihi:25.04.2011

Denizci kadınlar Đstanbulda toplanıyor.
Akdeniz'de Denizcilik sektöründe çeşitli görevlerde bulunan 50'yi aşkın kadın denizci WISTA Türkiye'nin misafiri
olarak, 13-14 Mayıs'ta Đstanbul'a gelecek.
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Tüm dünyadaki kadın denizcileri çatısı altında toplayan WISTA’nın Türkiye oluşumu 2009 yılında 20
kadar Türk Kadın denizcinin katılımı ile kuruldu ve su an 48 uyesi mevcut. Nuvara Uslu Erdönmez’in
başkanlığını üstlendiği WISTA Türkiye, Mayıs ayında Akdenizli Kadın Denizcileri Đstanbul’da misafir
edecek.
Akdeniz’de Denizcilik sektöründe çeşitli görevlerde bulunan 50’yi aşkın kadın denizci WISTA
Türkiye’nin misafiri olarak, 13-14 Mayıs’ta Đstanbul’a gelecek.
WISTA Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu organizasyon için derneğin 48 kadın üyesi birçok ayrıntıyı
değerlendirerek hassasiyetle çalışıyor. Bu organizasyon içinde birçok konuşmacının yer alacağı
seminer yer alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldem Cerit, Gemi
Brokerları Derneği Başkan Yardımcısı Bahadır Tonguç, WISTA Đsveç eski Başkanı Berit Blomqvist
seminere konuşmacı olarak katılacak değerli isimlerden bazıları.
Ayrıca WISTA Türkiye üyeleri kadın titizliği ile Türk misafirperverliğini konuklarına sergilemeyi
hedefliyorlar. Bu nedenle seminer sonrası Đstanbul’un en gözde yerlerinde geziler düzenlenecek. Bu
geziler içinde en önemli yeri Kapalıçarşı oluşturuyor. Wista Med Konferansı katılımcıları burada
eğlenceli bir alışveriş turu yapacaklar.
Haber /ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9563
Erişim Tarihi:25.04.2011

Pancar paraları ödeniyor
Kayseri Şeker Fabrikası 159 milyon liralık pancar bedellerini, çiftçisine ödemeye başladı.
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Kayseri Şeker Fabrikası, 2009-2010 Pancar alım Kampanyası dönemine ait 159 milyon liralık pancar
bedellerini, çiftçisine ödemeye başladı. Bugün itibariyle 12 bölge ve 30 kantarda ödemesine başlanan
159 milyon liralık pancar bedelleri ile birlikte bu rakam toplamda 301 milyon liraya ulaştı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
pancar bedellerini gününden önce ödemek için çiftçiye söz verdiklerini kaydederek, bugün yapılan
ödemenin söz verilen günden daha önce olduğunu söyledi. Akay, personel tasarrufu noktasında da
mümkün olduğu kadar az kişiyle yollarını ayırmak için mücadele ettiklerini de belirterek, müfettişlerin
ve bakanlığın hazırladığı rapor doğrultusunda planlanan personel tasarrufunun şu an sayıca çok
altında oldukları belirtti. Akay, bu tür önlemlerin alınmasındaki zaruretin kendilerinden
kaynaklanmadığını da belirterek, şirketi bu hale kendilerinin getirmediğini, görev aldıkları günden
itibaren tuttukları her dalın ellerinde kaldığını ve buna rağmen bu durumu düzeltmek için ellerinden
gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Akay, “Gerek, 28.01.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul ile Şeker Fabrikası Yönetim Kuruluna
seçildiğimiz günden itibaren, gerekse de bu tarihten önceki süreçte, kamuoyuna ve basına yansıyan
olumsuz gelişmeleri hep birlikte takip etmiş bulunmaktayız. Görev aldığımız gün itibariyle karşımıza,
kurumsal yapısı bozulmuş, mali tablolarda finansman sıkıntısı yaşayan, banka ve faktörün şirketlerine
yüksek oranda faiz ödeyen ve borç batağı içerisinde yüzen bir şirket çıktı. Ve bununla birlikte, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan bir rapor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
yürütülmekte olan bir de soruşturma. Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde yönetim kurulumuz,
şirketin geleceği için bir dizi kararlar alıp, şirketin kurtuluşu için çözüm yolları araştırmıştır. Bunlar
pancar kota uygulamaları, şeker satışları, uygun finans kredisi ve personel politikalarının yeniden
yapılandırılmasıydı. Öncelikle pancar kota uygulamalarında şeker kurumunun şirketimize verdiği
kotanın çiftçilerimiz arasında adil ve prensipler doğrultusunda dağılımı sağlanmıştır. Şeker satışlarında
C şekeri 800 dolar gibi yüksek bir rakamla satılmış A şekeri indirim oranları yüzde 10 ve 12'lerden,
yüzde 2 ve 3 seviyelerine çekilerek şirkete ciddi bir kar getirisi olmuştur. Bunun yanında bankalarla
yapılan görüşmelerde finansman sıkıntısı çeken şirketimize kredi anlaşması yapılarak önü açılmış ve
çiftçilerimize zamanında ödeme yapılması planlanmıştır. Personel politikaları yeniden yapılandırılmaya
gidilmiştir. Öncelikle şirketimizden ayrılmak isteyen personelimize şirket iç genelgesi ile özlük hakları
ödenerek karşılıklı anlaşma yolu ile ayrılmaları imkanı sağlanmıştır. Daha sonraki aşamada emekliliği
gelen personelin özlük hakları korunarak, SGK kurumunun kıstaslarına göre hak etmiş
personellerimizin ayrılması sağlanmıştır. Bu nedenle, şirkette görev aldığımız ilk gün karşılaştığımız
tablo karşısında planladığımız personel tasarrufu noktasında, bu durumu en az sayıyla düzeltebilmek
için büyük çabalar harcamış bulunmaktayız. Fakat fabrikanın işleyişini sürdürebilmesi adına, istihdamı
zaruri olan diğer personellerin görevlerinde kalabilmesi ve ileride bu istihdam alanlarının yeniden
arttırılabilmesi adına bugünkü personel tedbirlerini almak bir zaruret halini almıştır. Hepimiz iyi biliyoruz
ki, bu fabrikayı bu hale bizler getirmedik. Emin olun ki görev aldığımız ilk günden bu yana, tuttuğumuz
her dal elimizde kalıyordu. Ama bugün itibariyle Allah'a şükürler olsun ki hayli yol kat ettik.
Borçlarımızın büyük bölümünü ya ödedik ya da uzun vade ve düşük faizle yeniden yapılandırdık.
Yapılan kredi anlaşması ile borcumuzun üstüne borç katmadık. Bu kredi ile kısa vade ve yüksek faizle
ödememiz gereken borçları, uzun vadeye yayıp, en düşük faizle ödeme yoluna gittik. Üreticimizin
bekleyen pancar bedellerini gününden önce ödedik. Personellerimizin kalan alacaklarını ödeyip,
onlara daha huzurlu bir istihdam alanı belirledik. Şirket için gerekli tasarruf tedbirlerini hayata geçirip,
minimum harcama ile maksimum iş gücüne yükseldik. Đşte bu noktada personelimizin, kamuoyunun ve
halkımızın bizim adımıza empati yaparak, bizi anlayışla karşılayacağını umut ediyoruz. Bu arada
şirketimiz, 2009-2010 Pancar Alım Kampanyası döneminde alımını gerçekleştirdiği 2 milyon 509 bin
719 ton pancar karşılığında çiftçimize ödenmesi planlanan yaklaşık 301 milyon 668 bin 400 TL'nin 142
milyon 500 bin 800 TL'sini ayni ve nakdi avans olarak ödemiş bulunmakta ve geride kalan 159 milyon
167 bin 600 TL'lik bölümünü de bugün itibariyle çiftçimize ödemeye başlamış bulunmaktayız. Bu
paranın çiftçimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, yeni kampanya döneminde çiftçimize
bol hasatlı, bereketli ve hayırlı bir kampanya dönemi dileriz."

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Konaç ve Hurşit Dede ise aynı saatlerde
Boğazlıyan'daki pancar bedelleri ödeme törenine katıldı. Burada çiftçiler ile uzun uzun sohbet eden
Konaç ve Dede, çiftçilerin sorunlarını not edip, karşılıklı çözüm yolları aradılar. Burada bir konuşma
yapan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu başkan vekili Fevzi Konaç, çiftçilere, hizmet
noktasında çok adil davranacaklarının altını çizerek, yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen,
ilerleyen günlerde çiftçi adına önemli adımların atılacağını ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın yeniden
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerini alacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9564
Erişim Tarihi:25.04.2011

Uyarıya bıçaklı cevap !
Kayseri'de bir polis memuru, hızlı araç kullandığı için uyardığı sürücü tarafından bıçakla yaralandı.
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Kayseri'de bir polis memuru, hızlı araç kullandığı için uyardığı sürücü
tarafından bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi TOKĐ bölgesinde, hızlı araç kullandığı
ileri sürülen 22 yaşındaki A.T. polis memuru B.K. tarafından uyarıldı. Çıkan
tartışmada 52 yaşındaki B.K.'yı karın bölgesinden bıçaklayarak kaçan A.T.
kısa sürede yakalandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan B.K.'nın sağlık
durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9565
Erişim Tarihi:25.04.2011

Özhaseki koltuğunu devretti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Özhaseki'nin koltuğuna Đlköğretim Okulu öğrencisi Duygu
Peköz oturdu.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin

geleneksel bir parçası olan makam devrinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin koltuğuna bu yıl Mehmet Akif Ersoy Đlköğretim Okulu öğrencisi Duygu Peköz oturdu.
Mehmet Akif Ersoy Đlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Katırcılar, okul öğretmeni Semra Sazak ve okul
arkadaşlarıyla birlikte belediyeye gelerek makam koltuğuna oturan Duygu Peköz, "Başarılı çalışmalara
imza atmış olan Başkanımız Mehmet Özhaseki'den görevi devraldığım için çok mutluyum. Ben de
Kayseri halkına hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
Hazırladıkları mini skeçle okullarının sorunlarını dile getiren Peköz ve arkadaşlarının mesajını aldığını
ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, koltuklarını geçici de olsa
çocuklara bırakmanın sembolik bir olay olmaktan öte onları da yönetime katmak anlamında önemli bir
işleve sahip olduğuna inandığını belirterek, "Bu vesileyle çocuklarımız hem bir taraftan yönetim tarzını
anlamaya çalışırken diğer taraftan, isteklerini dile getiriyorlar. Bu oldukça güzel bir seremoni. Pazartesi
gününden itibaren talepleri doğrultusunda okullarının eksiklerini tespit ederek bunları gidermeye
çalışacağız'' dedi.
Başkan Mehmet Özhaseki daha sonra öğrencilere içinde eşofman bulunan birer spor çantası hediye
etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9566
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kayseri'ye emeklerini esirgemediler !
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki AKP Kayseri Milletvekili adaylarını değerlendirdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yaklaşan 24. Dönem Milletvekili Genel
Seçimleri öncesi AK Parti Kayseri Milletvekili adaylarını değerlendirdi.
Başkanlık makamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mehmet Özhaseki, AK Parti
Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Sadık Yakut, Ahmet Öksüzkaya ve Yaşar Karayel'in
önümüzdeki seçimde tekrar aday gösterilmesini, "Milletvekillerimiz görevlerinin gereğini en iyi şekilde
yerine getirdiler. Hiçbir zaman kendi özel işleri nedeniyle meclis toplantılarını ihmal etmediler ve
Kayseri söz konusu olduğunda hiçbir emeklerini esirgemediler. Bir belediye başkanı olarak ben ya da
diğer belediye başkanı arkadaşlarım kendilerini ne zaman arasak hep karşımızda bulduk. Kayseri için
önemli çalışmalara imza attılar. Bu nedenle bu arkadaşlarımız yeniden aday gösterildi" şeklinde
değerlendirdi.
Kayseri'nin milletvekili sayısının 9'a yükseltildiğini belirten Başkan Özhaseki, "Aday gösterilen diğer 4
arkadaşımız kendi alanlarında başarılı çalışmalara imza atarak kendilerini kanıtlamış kardeşlerimiz.
Bizim çok şöhretli ama içi boş kişilere ihyacımız yok. Kayseri için fedakarlık yapacak, gecesini
gündüze katacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımızın bu şehir için hiçbir fedakarlıktan
kaçınmayacaklarına inanıyorum. Herbiri meclise yeni bir can, yeni bir soluk getirecekleri" dedi.
Đktidar partisi ile belediyenin aynı partiden olmasının Kayseri'nin menfaatleri açısından büyük önem
taşıdığını kaydeden Başkan Özhaseki, geçmiş dönemlerde yaşadıkları zorlukları hatırlatarak
"Önümüzdeki dönemde büyük projelerimiz var. Geçmişte önümüze sürekli engeller çıkarılıyordu.
Üstelik bunları şikayet ettiğimizde bizi cezalandırmak için müfettişler gönderiyorlardı. Bunları herkes
biliyor. Şimdi kapılar açık, işlerimiz daha kolay yürüyor. Seçimlerden sonra da milletvekili
arkadaşlarımızla kol kola yolumuza devam edeceğiz. Ben Kayserili vatandaşlarımızın oy kullanırken

kim iş yapar, kim yapmaz bunları da değerlendireceğine inanıyorum" diye konuştu.
MHP ve CHP Kayseri milletvekili adaylarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Başkan
Özhaseki, konunun değerlendirmesini Kayseri halkına bırakarak, "Halkımız feraset sahibidir. Kim
dürüst, kim değil, kim dolandırıcı, kim değil, kim insanlara faydalı olur, kim olmaz onları halkımız çok iyi
değerlendirir. Kayseri insanının zekası oy kullanırken de ortaya çıkar. Bu açıdan bir belediye başkanı
olarak başka partilerin adayları için değerlendirme yapmam hiç yakışık almaz" dedi.
Diğer siyasi partilerden seçilecek milletvekillerinin de bu şehrin vekili olacağını ifade eden Başkan
Özhaseki parti ayrımı yapmadan Kayseri'ye hizmet etmenin çabası içinde olacaklarını da sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9567
Erişim Tarihi:25.04.2011

Acil intihar !
Daha önce defalarca intihar girişiminde bulunan 34 yaşındaki şahıs, bu kez Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisini tercih etti.
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Kayseri'de daha önce defalarca intihar girişiminde bulunan 34 yaşındaki şahıs, bu kez Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisi binasının çatısına çıkıp atlamak istedi.
Akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi binasının çatı katına çıkan birinin intihar
girişiminde bulunduğu ihbarını alan polis alarma geçti. Daha önce defalarca maddi sıkıntılar nedeniyle
intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen 34 yaşındaki D.D., polis ekipleri tarafından ikna edilmeye
çalışıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.D., yarım saatlik çabanın ardından ikna edildi. Polis
ifadesini almak üzere D.D.'yi emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9568
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kayseri Lisesi'ne Bölge 1.liği
''Bazı Atasözlerinin olumsuz anlam ifade etmesinin toplumsal hayata uyumu güçleştirmesi'' konusu ile Sosyolojik
alanda Kayseri Bölge birinciliği ve Mobil Teknoloji Destekli Eğitim Sistemi adlı Bilgisayar projesi ile de Cemal
Budak ve Danışman Hocası Mehmet Altıngöz bölge ikincisi oldu.
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TÜBĐTAK-BĐDEB birimi tarafından her yıl düzenlenen,Ortaöğretimler arası araştırma projeleri bu yıl
kendi bölgesi merkezi olan Đlimiz Kayseri’de yapıldı.
Kayseri.Sivas,Yozgat,Aksaray,Niğde,Nevşehir,Kırşehir illerinden Ortaöğretim öğrencileri arasında
gerçekleştirilen yarışmada,Kayseri Lisesi öğrencisi Mehmet YIRTICI ve Danışman hocası Meliha
ÇADIR tarafından hazırlanan, Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı Mete TAŞTAN’ın
‘’Hayatımıza son veren sözler ‘’ Makalesinden esinlenerek ‘’Bazı Atasözlerinin olumsuz anlam
ifade etmesinin toplumsal hayata uyumu güçleştirmesi’’ konusu ile Sosyolojik alanda Kayseri
Bölge birinciliği ve Mobil Teknoloji Destekli Eğitim Sistemi adlı Bilgisayar projesi ile de Cemal Budak
ve Danışman Hocası Mehmet Altıngöz bölge ikincisi oldu.
Kayseri Lisesi,2009 yılında da Tarih alanında Kayseri Bölge birinciliği ve Türkiye birinciliğini
kazanmışlardı.
Ayrıca,Daha önceki yıllarda Erciyes Üniversitesinin koordinatörlüğünü üstlendiği yarışmayı bu yıl
Melikşah Üniversitesi üstlendi.
Projenin amacı ise; Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında
çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda
bulunmak, TÜBĐTAK-Bilim Đnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik (Temel
Fizik, Uygulamalı Fizik), Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih dallarında ORTAÖĞRETĐM
ÖĞRENCĐLERĐ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERĐ YARIŞMASI düzenlenmektedir.
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9569
Erişim Tarihi:25.04.2011

Yazarımızın Makalesi Ödül Kazandırdı
''Hayatımıza son veren sözler''makalesi, TÜBĐTAK-BĐDEB ortaöğretimler arası, genç bilim adamları yetiştirmeyi
amaçlayan proje yarışmasına fikir babalığı yaparak,yarışmada Kayseri Lisesi'ne bölge birinciliği kazandırmıştır.
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Sitemiz Köşe Yazarı,Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı,şair,fikir ve düşünce adamı Mete
TAŞTAN’ın kaleme aldığı ve sitemizde, köşesinde de yer verdiği ’’Hayatımıza son veren sözler ‘’
makalesi, TÜBĐTAK-BĐDEB ortaöğretimler arası, genç bilim adamları yetiştirmeyi amaçlayan proje
yarışmasına fikir babalığı yaparak,yarışmada Kayseri Lisesi’ne bölge birinciliği kazandırmıştır.
Mete TAŞTAN Makalesinde’’ “Her koyun kendi bacağından asılır”mış diyerek sorumluluk kültürünü
ezer geçeriz. Bu nasıl bir anlayıştır. Ya da “Bal tutan parmağını yalar” sözüyle rüşveti, vurgunu,
soygunu, talanı doğru bir şeymiş gibi servis yaparız. Bal tutanı parmağını yalamazsa bir de onu
ahmaklıkla suçlarız.
Bir diğerinde ise;
“Faydasız evliyanın kubbesi başına yıkılsın” deriz. Deriz ki yakınlarımızdan biri hatırı sayılır bir
makama yükseldiğinde milletin çıkarlarını değil de kendi çıkarlarımızı gütsün isteriz. Bize faydası
yoksa makamı üstüne örtülsün bedduası ile dünyanın merkezini kendimiz yaparız. Devleti, milleti
düşünmek hak getire... gibi Atasözlerine atıfta bulunarak açıklık getirmişti.
Mete TAŞTAN bu gibi etkinliklere verdiği desteğin dışında,sürekli eğitimin içinde bulunduğu
için,onlarca Kurum ve Özel şirketlere yüzlerce Seminerler verip,Eğitim Danışmanlıklarında
bulunmuştur.

Ayrıca yazarımızın; Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ders kitabı olarak okutulan’’Sigorta Acenteliği’’
Uluslararası Đlişkiler alanında ''Ekopolitik'' kitabı ve ‘’Benimle Gel’’ adlı yayınlanmış bir de şiir kitabı
bulunmaktadır.
Sitemiz Kayseri Net Tr ailesi olarak, bu gibi yarışmalara ihtiyacımız olduğu şu günlerde,bilim ve bilim
adamlarını yetiştirmeye yönelik proje yarışmasına katkılarından dolayı Mete TAŞTAN'a çok teşekkür
ediyoruz.
Đşte yazarımızın o makalesi
http://www.kayseri.net.tr/yazar.asp?yaziID=7533
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9570
Erişim Tarihi:25.04.2011

Maraş ta korkunç olay
4 Kardeş kendini aynı anda astı.Olay aynı ilde daha öncede yaşanmışmıydı.
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Türkiye'yi sarsan 4 kardeşin toplu intiharı dün akşam Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı Dereli Köyü
Alıçsekisi mevkiindeki bağevinde meydana geldi. Đddiaya göre, bu hazin öykü şöyle yaşandı:Kentin
tanınmış simalarından Kahramanmaraş Barosu'na üye 64 yaşındaki Av. Necdet Sağocak ile ikinci
evliliğini yapan 63 yaşındaki heykeltıraş Neyran Sağocak'ın bu evlilikten 2'si kız 4 çocukları oldu. Daha
önceki evliliğinden de 2 çocuğu bulunan Neyran Sağocak ile eşi Necdet Sağocak, tarih, felsefe ve
mitolojiye düşkünlükleri nedeniyle çocuklarına Raden, Beraris, Rulin ve Sajen adlarını verdiler. Sosyal
çevreden uzak büyüyen ve hayatta tek bağları anneleri olan 4 kardeşten Beraris ile Raden Üniversite
eğitimi aldı. Diğerleri de üniversiteye hazırlanırken geçtiğimiz ocak ayında astıma bağlı nefes darlığı
rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan anneleri Neyran Sağocak, tedavi için Đstanbul'a götürüldü. 5 ayrı
hastanede kontrol edilen Neyran Sağocak, tedavisi için Đstanbul'da kaldı, çocukları da Đstanbul'a gidip
annelerini yalnız bırakmadı. Annelerinin durumunun ağır olmasından etkilenen 31 yaşındaki Raden,
26 yaşındaki Beraris ile kız kardeşleri 30 yaşındaki Rulin ve 27 yaşındaki Sajen Sağocak, iletişimleri
zayıf olduğu babalarına "Annemiz ölürse biz de ölürüz" dedi. Hastalık derecesinde düşkün oldukları
annelerinin rahatsızlığının artması üzerine psikolojileri bozulan 4 kardeş, 15 Nisan'da annelerinin
ölümüyle yıkıldı. Neyran Sağocak'ın ailesinin Đstanbul'da yaşaması nedeniyle cenazesi de
Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ĐLK ĐNTĐHAR GĐRĐŞĐMĐ Đstanbul'DA
Hayattaki tek varlıklarını kaybeden 4 kardeş, annelerini toprağa verdikten sonra aynı gün, Đstanbul'da
konakladıkları otel odasında alkolle birlikte çok sayıda uyku ilacı içti. Yaklaşık 10 saat sonra uyanan 4
kardeş, gittikleri ormanlık alanda da intihar etmek isteyince annelerinin ilk eşinden olan üvey ablaları
Berja tarafından ikna edildi. Gelişmelerden haberdar edilen baba Necdet Sağocak, tanıdık bir psikolog
ile görüşerek ne yapması gerektiğini sordu. Psikolog tavsiyesi ile sakinleştirici ilaç alıp, çocuklarının
içtiği kolalı içeceklere attı. Đlaçların etkisiyle sık sık uyuyan çocuklar, birkaç gün sonra bu durumu fark
edince babalarının verdiği içecekleri içmemeye başladı. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra 4
kardeş, babaları ile birlikte Kahramanmaraş'a döndü, ancak, çocukların "Bu evde annemizin hatırası
var burada kalamayız" sözü üzerine aile, girişinde aslan heykeli olan bağ evine yerleşti. Baba Necdet
Sağocak, çocuklarının intihar eğilimi nedeniyle evdeki ruhsatlı tabancayı gizleyip, intihar edebilecekleri
malzemeleri de ortadan kaldırdı. Baba Sağocak, işte olduğu sırada sık sık bağ evinin bekçisi Hayri

Tepebaşılı'dan çocuklarını takip ettirip durumlarını sordu, olay günü de çocuklarından birinin cep
telefonuna "Đntihar ederseniz işte o zaman anneniz ölür" diye mesaj attı.
O GÜNÜN SON MEJAJI
Bu mesaja öfkelendiği anlaşılan 4 kardeşin 3'ü cep telefonlarını kırıp, attı. Dün akşam üzeri bağevinde
yemek yiyen 4 kardeş, bağ evine birlikte geldikleri Beraris'e ait 34 BER 49 plakalı otomobilin kapılarını
açıp yüksek sesle müzik dinlemeye başladı, ardından 4 kardeşten kız olan Sajen, evin arka tarafında
bulunan kulübede, erkek olan Beraris, evin giriş bölümündeki holde, Đstanbul Beykoz'da kısa dönem
askerlik yapıp, annesinin ölümü nedeniyle izin alan Raden evin sağ tarafında bulunan küçük kulübede
ve kız olan Rulin de evin girişinde iple kendini astı. Bu arada baba Necdet Sağocak, görevli Hayri
Tepebaşılı'yı arayarak çocukları kontrol etmesini istedi. Eve gelen Tepebaşılı, girişte ilk cesedi
ardından da diğerlerini görünce şoka girdi ve durumu önce jandarmaya, sonra babaya bildirdi. Olay
yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından 4 kardeşin cesetleri
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evde yapılan incelemede kardeşlerin evin ön
kısmındaki terasta oturdukları, alkolsüz içecek içip çerez yedikleri ve çok çok miktarda sigara içtikleri
dikkat çekti. Terasta ayrıca yere düşen sigara paketleri ile kırık soda şişeleri görüldü. Evin içinin da
dağınık olduğu da gözden kaçmadı. Bağ evinin önünde park edilmiş, Beraris'e ait otomobilin içinde de
yiyecek içecek artıkları bulunduğu görüldü.
YAN YANA DEFNEDĐLDĐLER
Yapılan otopsinin ardından 4 kardeşin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Ulucami'de kılınan cenaze
namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülen cenazeler, yan yana açılan mezarlarda toprağa
verildi. Baba Necdet Sağocak'ın katılmadığı cenaze töreninde, asker olan Raden Sağocak'ın
cenazesini askerler taşıdı.
Adlarının anlamı ne?
Özellikle ticari ve Sulh hukuk davalarına bakan ve yüksek ücret alan ve dini inancı zayıf olduğu ileri
sürülen Necdet Sağocak, çocuklarına adlarını eski öz Türkçe'den yararlanarak verdiklerini söyledi.
Çocuklarının nüfus kayıtlarını yaptırırken, adları konusunda memur ile uzun süre tartıştığını belirten
Sağocak, "Siz kaydedin isimler Türkçe değil ise Cumhuriyet Savcısı dava açsın" diyerek işlem
yaptırdığını anlattı. Sağocak, çocukların adlarının özel anlamlar taşıdığını belirterek, anlamları ve
eğitim durumları hakkında şu bilgileri verdi:
Beraris Sağocak: Temiz kalp anlamını taşıyor. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nde bilgisayar ve
elektronik eğitimi gördü. Çok iyi bilgisayar kullanıyor.
Raden Sağocak : Eski Mısır'da Adalet Tanrısı'nın adı. Đktisat eğitimi aldı. Đstanbul Beykoz'da askerlik
görevini yapıyordu ve terhis olmasına iki ayı kalmıştı.
Rulin Sağocak : Değişim anlamını taşıyor. Resim eğitimi için son YGS'ye girdi.
Sajen Sağocak: Sa'sı Sağocak soyadından geliyor. Jen ise 'gen' anlamında olduğu için Sağocak
ailesinin neslini devam ettirecek anlamında. Bolu Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu'nda bina
tasarımı bölümü öğrencis i4 kız kardeş toplu intihar etmişti
Kahramanmaraş'ta daha önce de buna benzer bir toplu intihar olayı yaşanmıştı. 3 Ekim 2009'da
Binevler Semti'nde oturan 16 yaşlarındaki ikizler Ayşe ve Asiye ile ablası 23 yaşındaki Hamide ve 12
yaşındaki Emine Karaağaç, Kayseri Yolu üzerindeki Kılavuzlu Baraj Gölü'nde intihar etmişti. Sır
perdesi aralanamayan olayda, görgü tanığının bulunmaması ve geride herhangi bir not bırakılmaması
4 kardeşin intihar ettiği görüşünü güçlendirmişti. Cesetlerin yanında çantaları bulunan, hepsi de siyah
kıyafetli olan 4 kardeşten birini suya düştüğü diğerlerinin de onu kurtarmak için suya girmeleri
nedeniyle boğulmuş olabileceği de savunulmuştu
Ekleyen: FOTO MUHABĐRĐ -KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-0 533 235 81 25-KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9571
Erişim Tarihi:25.04.2011

Akgündüz Diyarbakırspor'u gönderiyor
Pazar Günü Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Diyarbakırspor'un deplasman masrafını Fadıl Akgündüz
karşılıyor.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor'da 35 personelin 17 gün önce maaşları
ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi sona erdi.
Bank Asya 1'inci Lig'de küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen ve içerisinde bulunduğu maddi
sıkıntılar nedeniyle kulüp personellerinin iş bırakma eylemi nedeniyle koşullar oluşmadığı için geçen
Haftaki Denizlispor maçına çıkmayan Diyarbakırspor, yarınki Kayseri Erciyes maçına çıkma kararı
aldı.
Bugün saat 12. 30'da Kayseri'ye gitmek üzere kentten ayrılan yeşil kırmızılı kulübün teknik direktörü
Kemal Zeydan, takımın maça çıkması için personelleri ikna ettiklerini kaydetti. Yaklaşık 2 yıldan bu
yana maaşlarını düzenli olarak alamayan kulüp personelleriyle bir araya gelerek maça çıkmama
konusundaki belirsizliği ortadan kaldırdıklarını anlatan Kemal Zeydan, "Kulüp personelleriyle bir karara
vardık ve Diyarbakırspor kulübünün daha fazla zarar görmemesi için bundan sonra kalan maçlarımıza
çıkma kararı aldık. Zaten kulüp personelleri Denizli maçına çıkmamamızla gereken mesajı bütün
Türkiye'ye verdi. Artık bu kulübün asıl sahipleri bu personellerdir. Gelen yönetim de transferlerden
önce bu insanlarla görüşecek ve anlaşacaklar" dedi.
Diyarbakırspor Teknik Direktörü Kemal Zeydan, Kayseri Erciyes maçının deplasman masraflarını eski
kulüp başkanları Adnan Öktüren'in aracılığıyla Siirtli Đşadamı Fadıl Akgündüz'ün karşıladığını
belirterek, kendilerine teşekkür etti.
Kulüp çalışanları yaptıkları ortak yazılı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir maaşlarını alamadıkları
gerekçesiyle başlattıkları eyleme, futbolcuların da destek vererek geçen haftaki Denizlispor maçına
çıkmadığı belirtilerek, eylemi başlatmalarındaki amacın Diyarbakırspor'un içerisinde bulunduğu zor
durumdan kurtarılmasına katkı sunmak olduğu savunuldu.
Ancak eylem süresince kulübe hiç kimsenin sahip çıkmadığı ve adeta kulübün kaderine terk edildiğine
yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
"Kamuoyu olan bitene seyirci kalmış ve ne acıdır ki hiç kimse kulübün içinde bulunulan durumu
düzeltmeye yönelik hiçbir girişimde bulunmamıştır. Bizler, kulüp çalışanları olarak
Diyarbakırsporumuzun kurtuluşu amacına yönelik gündem oluşturmak ve kamuoyunun dikkatini bu
noktaya çekmek istedik. Maalesef Diyarbakırspor gözden çıkarıldığı için haliyle böyle bir kamuoyu da
oluşmadı. Evet, belki kamuoyu oluşturmada başarılı olamadık ama neyi başardık biliyor musunuz?
Diyarbakırspor'un sahipsizliğini, gözden çıkarıldığını, hiç kimse için bir değer taşımadığını ortaya
çıkardık. Bunun kamuoyu nezdinde tescilinin yapılmasını sağladık. Bu durum takımın tek sahibinin biz
kulüp çalışanları olduğunu göstermiştir.
Bu eylem futbol takımlarının sadece sahaya çıkan 11 kişiden oluşmadığı, bu işin mutfağında birçok
kişinin çalıştığı gerçeğini ortaya koymuştur. Bu kulübün bugünlere gelmesinde herkesin mutlaka payı
vardır. Kötü yönetenler, sessiz kalanlar, adama göre haber yapan medya, takımı galipken dahi
kulübün ceza görmesi için saha kapamaya sebep olan taraftar ve bunlara sessiz kalan biz personelin
de payı vardır. Aslında halen belki bu kulübün kurtuluşu için bir umut daha vardır. Bu da halen devam
etmekte olan teftişin sonucunda ortaya çıkacak olan tablodur. Biz bu teftişi önemsiyor ve kulübümüz
için bir kurtuluş olarak görüyoruz. "
Açıklamada, kulüp çalışanları olarak kendi aralarında yaptıkları değerlendirme sonucunda,
eylemlerinin Diyarbakırspor'un zihinlerden ve gönüllerden silinmiş olması nedeniyle bu saatten sonra
bir anlam taşımayacağı kanaatine varıldığı ifade edilerek, "Kulübümüze daha fazla zarar vermemek
için başlatmış olduğumuz eylemimize son veriyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz fedakarlık ve

özveriye devam ederek hafta sonunda oynanacak olan Kayseri Erciyesspor ve kalan diğer
müsabakalara takımımızın çıkması için elimizden gelen gayreti gösterme kararı verilmiştir" denildi.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ:KAYSERĐ-0 533 235 81 25a
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9572
Erişim Tarihi:25.04.2011

Çocuk Bayramınınız kutlu olsun
23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramını birlikte kutlarız.
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23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi nin açılış günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı birlikte kutlarız.
Egemenlik yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır. Osmanlı
imparatorluğu döneminde egemenlik padişahta idi. Padişah ülkeyi dilediği gibi yönetirdi.
Đmparatorluğun son yıllarında padişahlar rahatlarını düşündüler. Yurt bakımsız kaldı.
23 Nisan
Ülke sorunları yüzüstü bırakıldı. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı. Savaş 4 yıl sürdü. Bizimle
birlikte olanlar savaşta yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Yurdumuz Đngilizler,
Fransızlar, Yunanlılar, Đtalyanlar tarafından paylaşıldı. Padişah ve yandaşları ülkenin paylaştırılmasına
ses çıkarmadılar.
Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı nı başlatmak için Đstanbul’dan Samsun a 19 Mayıs 1919
günü geldi. Samsun dan Amasya ya, oradan Erzurum a ve Sivas’a gitti. Sivas ve Erzurum da
kongreler topladı. Mustafa Kemal Paşa egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu. Bu inançla «Ulusu
yine ulusun gücü kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir» diyordu. Yurdun
dört bir yanından seçilip gelen temsilciler - milletvekilleri - Ankara da 23 Nisan 1920 günü toplandılar.
Đlk Büyük Millet Meclisi nin toplandığı yapı Ankara da Ulus Alan ından istasyona giden caddenin
başındadır. Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olan bu yapı tek katlıdır. O yıllar ülkemiz yokluk yoksulluk
içindeydi. Milletvekillerinin oturduğu sıralar bir okuldan getirildi. Meclis gaz lambası ile aydınlanıyor,
soba ile ısınıyordu. Top seslerinin Ankara da duyulduğu zamanlarda bile meclis düzenli toplandı.
Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili bütün kararlar bu mecliste alındı. Mustafa Kemal Paşa nın
önderliğinde ulusumuz dünyaya Ulusal Kurtuluş Savaşı dersi verdi. Ezilen uluslara kurtuluş yolunu
açtı. Bağımsızlık savaşının öncüsü olan kurtuluş savaşımız yeryüzünün öteki uluslarına örnek oldu.
23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi mizin toplandığı gündür. 23 Nisan, ulusun yönetme yetkisini
kullanmaya başladığı gündür. Bu gün Milli Egemenlik Bayramı mızdır.
Atatürk ve Çocuk 23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk ün Türk çocuklarına
armağan ettiği bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulusların çocukları da katılmaya
başlamıştır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı.
«Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.» diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere
bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara
bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan da yurdumuz bir bayram alanı olur. Çocuklar
törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar. Gece fener alayları düzenlenir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür.
Çocuk bayramımızdır. Yarının büyükleri olan çocukların bayramıdır.
Haber/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9573
Erişim Tarihi:25.04.2011

Tramvaya 23 Nisan süslemesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem aracını çocuklar için süsleyip sefere koyarak bayram hediyesi verdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem aracını çocuklar için süsleyip sefere koyarak bayram
hediyesi verdi. 'Çocuk Treni' adı verilen araçta ayrıca çocuklara Kayserispor forması, Türk bayrağı,
çikolata ve balon dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından hazırlanan 'Çocuk Treni' içinde iki palyaço şarkılar
eşliğinde çocukları eğlendirirken çocuklara çikolata ve balon hediye etti.
Sabah saat 10.00'da Organize Sanayi Bölgesi'nden seferlerine başlayan çocuklara özel raylı sistem
aracı, 18.00'e kadar çocuklar için sefer yaptı. Çocuklar kadar büyükler tarafından da ilgiyle takip edilen
'Çocuk Treni' ile ilköğretim öğrencileri ücretsiz taşınırken çeşitli okullardan belirlenen, raylı sistem
araçlarına daha önce hiç binmemiş 20'şer öğrenci de yine aynı şekilde gezme imkanı buldu.
Çocukların bir hayli eğlendiği özel raylı sistem aracına binen küçük yürekler çok güzel bir etkinlik
olduğuna vurgu yaparak, "Bugün bizim bayramımız, Büyükşehir Belediyesi, biz çocuklar için güzel bir
bayram hediyesi vermiş oldu. Başkan Özhaseki'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
(MÇ)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9574
Erişim Tarihi:25.04.2011

Soğuk hava kutlamalara engel olmadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri'de soğuk ve yağışlı havaya karşın coşkuyla kutlandı.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri'de soğuk ve yağışlı havaya karşın coşkuyla
kutlandı.
Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali
Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, daire müdürleri ve öğrencilerin katıldığı
törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
Kadir Has Stadı'na geçildi.
Yağmur yağışı sebebiyle kutlamaların spor salonuna alındığı anonsunun yapılmasıyla öğrenciler ve
aileleri salona geçti. Buradan tekrar Kadir Has Stadı'na geçilmesinin uygun görülmesinin ardından
başlayan kutlamalar, yağışa karşın coşku içinde geçti.
Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin halkı selamlamasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Öğrencilerin rengarenk kıyafetlerle yaptığı gösteri, izleyiciler tarafından uzun uzun alkışlandı.
Vali Mevlüt Bilici, tören sonrası yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak,
"Yağışlı hava sebebiyle etkinliği iptal etmeyi düşünüyorduk. Önce spor salonuna aldığımız kutlamayı
aileler ve çocuklarının yoğun isteğiyle tekrar stada aldık. Burada çocuklar kendi bayramlarında hem
eğlendi hem eğlendirdi. Onların bir kez daha bayramlarını kutluyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de tüm çocukların bayramını kutladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9575
Erişim Tarihi:25.04.2011

YGS iptal olsun !
Eğitim-Sen Kayseri Şubesi, YGS mağdurları ve ailelerinden imza toplayarak Başbakan'a gönderdi.
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Eğitim-Sen Kayseri Şubesi, YGS mağdurları ve ailelerinden imza toplayarak Başbakan'a gönderirken,
ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu istifaya çağırdı.
Kayseri'de YGS protestoları devam ediyor. Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, Kayseri Postanesi
önünde toplanarak sağanak yağmur altında YGS'yi protesto etti.
Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, burada yaptığı açıklamada, YGS'nin iptal olması için
imza topladıklarını ve iptal olmadığı sürece hiçbir şeyin kendilerini ikna etmeyeceğini söyleyerek,
"Eğitim sistemi sınav cenderesinden kurtarılamadığı sürece bu cadı kazanı kaynamaya devam
edecek. Bizler sınav sisteminin zulmüne ve eğitim hizmetinin ticarileşmesine karşı, 'Yeter artık' diyerek
geleceğimize sahip çıkan eğitim ve bilim emekçileri, öğrenciler ve velileriz. Bizler biliyoruz ki
sokaklardan gençlerimizin seslerine kulaklarını tıkayanların, bu gençleri görmezden gelerek
saçlarından sürükletenlerin sözü kalmamıştır" şeklinde konuştu.
Daha sonra velilerle öğrencilerden topladıkları imzalardan söz eden Ünsal, "Eğitim-Sen olarak
öğrencilerimiz, velilerimizle ve bizlere desteğini sunan vatandaşlarımızla birlikte asla
kandırılamayacağımızı, ikna olmayacağımızı ifade eden bu imzaları Başbakan'a gönderiyoruz" dedi.
Ünsal, taleplerinin karşılanmaması halinde asla ikna olmayacaklarını ifade ederek, "YGS yok
sayılmalıdır. LYS tüm öğrencilerin katılabileceği şekilde tek basamaklı bir sınav olmalıdır. Eğitim
sistemimiz sınav boyunduruğundan kurtarılmalıdır. ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu görevlerinden istifa etmelidir. Taleplerimiz karşılanana kadar asla ikna olmayacağız"

ifadelerini kullandı.
Protesto, Ünsal'ın toplanan imzaları postaneye teslim etmesi ile olaysız şekilde sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9576
Erişim Tarihi:25.04.2011

Kayseri'de 3 kız çocuğu kayboldu
Hummalı bir arama çalışması başlatan polis ekipleri, bir vatandaşın ihbarı sonucu Talas ilçesinde çocukları sağ
olarak buldu.
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Kayseri'de 3 kız çocuğu kayboldu. Hummalı bir arama çalışması başlatan polis ekipleri, bir vatandaşın
ihbarı sonucu Talas ilçesinde çocukları sağ olarak buldu.
Öğleden sonra Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesindeki evlerinden çıkan ve engelli olduğu ileri
sürülen S.P. (18) ile kardeşi H.P. (5) ve komşularının kızı H.A.'yı (17) aramalara rağmen bulamayan
aileleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, binayı abluka altına alarak
komşuların bilgisine başvurdu. Çevrede soruşturma sürerken, devriye gezen ekipler de sokakları tek
tek taradı. Daha önce Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 3 çocuğun cesetlerinin bulunması, ailelenin
ümitlerini bitme noktasına getirmişken duyarlı bir vatandaşın ihbarı herkesi sevince boğdu. Đhbarı
değerlendiren ve Talas ilçesine giden polis ekipleri, bir parkta çocukları buldu. Polis, çocukları
emniyete götürürken aileleri de rahat bir nefes aldı.
Evlerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Talas ilçesinde bulunan çocukların neden oraya gittiği
konusunun araştırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9577
Erişim Tarihi:25.04.2011

Galatasaray 1-1 Kayserispor
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle
sonuçlandı.
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STAT: TT Arena
HAKEMLER: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
GALATASARAY: Zapata xx, Sabri xx, Servet xx, Gökhan Zan xxx, Insua xx (Çağlar dk. 89 ?), Ayhan
xx, Culio xx, Mustafa Sarp xx (Neill dk. 75 x), Aydın Yılmaz x (Baros dk. 46 xx), Arda Turan xx, Stancu
xx
YEDEKLER: Aykut, Serkan, Emre, Anıl
TEKNĐK DĐREKTÖR: Bülent Ünder
KAYSERĐSPOR: Gökhan Degirmenci xx, Savaş xx, Hamza xx, Önder xx, Hasan Ali Kaldırım xx,
Santana xx, Abdullah xx (Furkan dk. 88 ?), Ziani xx, Semih xx, Troisi xx (Semih dk. 84 x), Amrabat xxx
YEDEKLER: Yusuf, Mehmet Eren, Ali, Ömer, Tolga
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GOLLER: Gökhan Zan (dk. 2) (Galatasaray), Amrabat (dk. 20) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Troisi, Önder, Savaş, Gökhan Degirmenci, Furkan (Kayserispor), Sabri, Arda
(Galatasaray)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9578
Erişim Tarihi:25.04.2011

K.Erciyes 4-0 Diyarbakır
Bank Asya 1. Lig'inde Kayseri Erciyesspor, sahasında Diyarbakırspor'u farklı yendi.
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Bank Asya 1. Lig'inde Kayseri Erciyesspor, sahasında Diyarbakırspor'u farklı yendi. STAT: Kadir Has
Yansaha HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (7), Ayhan Akgöz (6), Serkan Olguncan(6) KAYSERĐ
ERCĐYESSPOR: Ali (6)- Hakan (7), Aytek (7), Zafer (7), Mehmet (6)- Köksal (7), Emre (7) (Dk. 65
Mehmet Ayaz 5), Volkan (7) (Dk. 72 Kemal Okyay 6), Yusuf (5) (DK. 46 Taner 6 ), Bikoko (7), Emrah
(7) DĐYARBAKIRSPOR: Osman (5)- Hasan Đnci (6), Fırat (5), Volkan (5) (Dk. 82 Metin), Gökhan (5)
(Dk. 78 Hikmet )- Suat (6), Ali Aliyev(5) (Dk. 50 Bilal 6), Mehmet Sıttık (5), Vedat (5), Oktay (5),-Cemal
(5) GOLLER: Dk.7 Emrah, Dk.59 Emre Toraman, Dk.62, 81 Bikoko (Kayseri Erciyesspor) SARI
KARTLAR: Özgür Volkan (Kayseri Erciyesspor), Gökhan Solak (Diyarbakırspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9579
Erişim Tarihi:25.04.2011

Đşte PKK ve açılım gerçeği !
Usta Gazeteci Banu AVAR'ın hazırlayıp sunduğu programda bu hafta PKK ve Kürt açılımı işlendi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 247
: 24 Nisan 2011 19:36

Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'da müthiş bir program: Dünya Düzeni. Usta Gazeteci Banu AVAR'ın
hazırlayıp sunduğu programda bu hafta PKK ve Kürt açılımı işlendi.
Đşte Cumartesi akşamları saat: 21:30'da yayınlanan programın son bölümü
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9580
Erişim Tarihi:25.04.2011

