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Ali Gedik hocamız Hak'ka yürüdü !
Đslam'ın gökkubbesinden bir yıldız daha kaydı...Ali Gedik Hocamız Hakk'a yürüdü.
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Vekili, önceki Genel Başkanı, büyük ‘ilim, fikir ve gönül adamı,
Đslam’ın yılmaz dava adamı, binlerce genci yetiştiren büyük eğitimci Ali Gedik Hocamız, önceki gece
fecr saatinde dar-ı bekaya hicret ederek Rabb’ine kavuştu
Hak ve millete hizmet yolunda mücadele içinde geçen bir ömür
Aylardır mücadele verdiği ‘amansız hastalık’ neticesinde Hakk’a yürüyen Ali Gedik Hocamız, 1945
yılında Gümüşhane’de doğdu. Erzurum Đmam Hatip Lisesi’nin ardından Kayseri Yüksek Đslam
Enstitüsü’nü bitiren ve burada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ile ‘derin
dostluğunu ve gönül birlikteliğini pekiştiren’ Ali Gedik Hocamız, ardından Türk Gençliğini eğitmek
üzere kutlu yolculuğuna başladı. Türkiye’nin dört bir köşesinde binlerce gence “Türk genç modeli”nin
aşılayan Ali Gedik Hocamız, öğretmenlik hayatını Đstanbul Gaziosmanpaşa Đmam - Hatip Lisesi’nde
noktalayarak, ‘mürebbilik vazifesi’ni yazılarıyla, ‘ahlak, bilgi, irfan’ dolu unutulmaz sohbetleriyle devam
ettirdi. Yayın hayatına 1982’de başlayan, bir döneme damgasını vuran ve vurmaya devam eden Đcmal
dergisine ‘maneviyat, ilim, fikir ve gönül dolu’ yazılar yazdı, hastalığı dayanılmaz hal alıncaya kadar
2aydınlatıcı ve ufuk açıcı’ yazılarına devam etti. Ardından Öğüt Dergisinde yazı hayatını sürdürdü.
Yüzlerce üniversiteli gencin katıldığı ‘doyumsuz’ sohbetleriyle bir nesli yetiştirdi.
Siyasette de ‘farklı bir nefes’ oldu
25 Eylül 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve Genel
Başkan Yardımcılığı geörevini üstlendi. Đlk Genel Başkan Ata Selçuk’un ardından Genel Başkanlık
görevine seçilen Ali Gedik Hocamız, bu görevini Ağustos 2002’de Bağımsız Türkiye Partisi Genel
Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’a devretti. Ali Gedik Hocamız, 2002 ve 2007 yıllarındaki milletvekilliği
seçimlerinden Đstanbul’dan aday oldu. Ali Gedik Hocamız, son nefesine kadar Bağımsız Türkiye Partisi
Genel Başkan Vekilliğini yürüttü.
Hakk’a yürüyüşün kutlu olsun...
ALĐ GEDĐK HOCAMIZA YÜCE ALLAHTAN RAHMET, TÜM YAKINLARI VE SEVENLERĐNE
SABIRLAR DĐLĐYORUZ.
HEPĐMĐZĐN BAŞI SAĞ OLSUN.
Hicretin mübarek olsun
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Vekili, Bağımsız Türkiye Partisi’nin Đkinci Genel Başkanı,
büyük ilim, fikir ve gönül adamı; gönlü yüce kalem erbab-ı, Hakk dostu, gençliğin yılmaz mürebbisi,
Đslam davasının yeri doldurulması zor mücadelecisi Ali Gedik Hocamız, fani alemdeki yolculuğunu

itmam ederek Yüce Mevla’ya kavuştu. Ali Gedik Hocamız, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı
Prof. Dr. Haydar Baş’la birlikte 50 yılı aşkın ‘dava, gönül ve fikir dostluğu’ içindeydi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9243
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Đşte AKP temayül sonuçları !
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan Şükrü Karatepe 734 oyla 62 aday adayı arasında en çok oyu alan isim
oldu.
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AK Parti Kayseri Đl Teşkilatı'nın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirdiği
Temayül Yoklaması'nda sonuçlar belli oldu.
AK Parti'de 62 aday adayı için Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Temayül Yoklaması'nda
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan Şükrü Karatepe 734 oy aldı.
Temayül Yoklaması'nda diğer adayların aldığı oy şu şekilde açıklandı:

MURAT CAHĐD CINGI 644
ERKAN KAYA 461
HAKAN BAYRAKTAR 454
HACI ALĐ ÇAKICI 428
OKTAY KILIÇ 420
HAVA TALAY ÇALIŞ 405
SEYFULLAH KAPLAN 395
KEMAL ŞAHĐN 389
ALĐ HASETÇĐ 380
ÖMRE ÇELĐK 379
NURAY BAŞAR 375
NĐYAZĐ ÖZCAN 369
MUSTAFA AKSU 356
ALĐM HAYRAN 354
RECEP ÇERÇĐ 343
ABDULKADĐR
ATLIOĞLU 305
ALĐ FUAT YILDIZ 292
ĐSMAĐL TAMER 290
RABĐA HAYVALI 275
MUSTAFA DURU 262
ALĐ VERAL 261
MĐNE ÇĐFTÇĐ 257

ÇAĞLAR SOYSARAÇ 242
MUSTAFA TÜTÜNCÜ 239
GÜL SOYDAN 235
MERAL DURAN 234
BAHADDĐN AKBULUT 225
FAYSAL AFŞAR 225
DEMET KONAK 224
SEREN YILDIZ
ÖZTÜRK 193
LEYUZE KARACALAR 180
ŞENEL GÜNGÖR 172
HÜSEYĐN ARIK 170
MEHMET ADIGÜZEL 169
MUSTAFA CAMCI 167
NAZIM MARAŞLI 154
ABDULKERĐM ĐÇME 149
HACI AHMET CEREN 148
AYŞE NESLĐHAN
ÖZGÜL 143
HASAN HÜSEYĐN
UZKÜLEKCĐ 143
NURAN CAN 141
PELĐN GÜNDEŞ BAKIR 135

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9244
Erişim Tarihi: 22.03.2011

MEHMET FARUK
BÜRÜNGÜZ 134
NESĐHAN YÜKSEL 134
MEHMET
HÜSREVOĞLU 130
MÜNĐP KARAKILIÇ 118
TÜLAY
TACETTĐNOĞLU 115
NEVĐN ŞĐMŞEK 107
SĐBEL KUMLU DELEN 103
FĐRDEVS AKCA 102
OSMAN KILIÇ 98
HÜSEYĐN CÖNGER 97
ĐCLAL ÖZHAN 91
MEHMET SAYIN 72
ÖZCAN AKINCI 65
ŞEVKĐYE ŞEYMA
ADIGÜZEL 62
NECMĐYE
KUZUGÜDENLĐOĞLU 59
EYÜP RUHLUSARAÇ 46

2 Katlı bina çöktü !
Terk edilmiş 2 katlı binada arkadaşlarıyla oynarken çöken binanın altında kalan çocuk kurtarıldı.
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Kayseri'de terk edilmiş 2 katlı binada arkadaşlarıyla oynarken çöken binanın altında kalan çocuk,
itfaiye ve sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Caferbey Mahallesi Đskan Geçidi'ndeki terk edilmiş 2 katlı binada 3 arkadaşı ile
birlikte oyun oynayan 14 yaşındaki O.G., yağmurun etkisiyle binanın yıkılması sonucu göçük altında
kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sivil savunma ekipleri, göçük altında kalan çocuğu
kurtardı. Göçüğün altından çıkarılan O.G., 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Yetkililer, O.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9245
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Ali Gedik Hoca'ya veda !
Binlerce vatandaşın katıldığı cenazeden sonra Gedik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderildi.
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Pazar gecesi tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi Genelbaşkan yardımcısı
Ali Gedik için ilk cenaze töreni Đstanbul Bayrampaşa'da düzenlendi.
Gedik için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Binlerce vatandaşın katıldığı cenazeden sonra Gedik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Trabzon'a
gönderildi.
BTP Genelbaşkan yardımcısı Ali Gedik Salı günü Trabzon Akçaabat'ta öğle namazının ardından
toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9246
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Uluslarası Nevruz kutlaması
Mustafa Germirli Anadolu Đmam - Hatip Lisesi tarafından organize edilen nevruz kutlamalarına 45 Ülkeden 490
öğrenci katıldı.
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Kayseri Mustafa Germirli Anadolu Đmam - Hatip Lisesi
tarafından organize edilen nevruz kutlamalarına 45 Ülkeden 490 öğrenci katıldı.
Nevruz kutlamalarına Vali Yardımcısı Halil Đbrahim Çomaktekin, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya ve öğrenciler katıldı. Nevruz kutlamaları mehter marşı ve nevruz duasıyla başladı. Vali
Yardımcısı Đbrahim Çomaktekin ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya nevruz ateşinde
atlayarak demir dövdü. Çeşitli Ülkelerden gelen öğrencilerde nevruz ateşinden atlayarak demir dövdü.
Kırgızistandan gelen Kubat Saparbek "Nevruz bizim için çok değişik bir bayram bizde har yıl
kutluyoruz bizim ülkemizde nevruz bayramı olduğu zaman herkes kendi kıyafetlerini giyer kendi
şarkılarını söyler" dedi. Afrikadan gelen Yusuf Murael'de," 20 Mart bizim orada yılbaşı gibi kutlanır.
Nevruzun bahar anlamına geldiğini biliyoruz" diye konuştu.
Program "Avrupa Birliği Yolunda Uluslararası Halı Saha turnuvasında ilk 3'e giren Kosova, Gana,
Kenya'ya kupaları verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9247
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Haçlı liderlerinin resimlerini yaktılar
Nevruz kutlamasında Nevruz ateşi Obama, Berlusconi ve Sarkozy'nin fotoğrafları ile yakıldı.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında Nevruz ateşi, ABD
Başkanı Barack Obama, Đtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin
fotoğrafları ile yakıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamasında konuşan Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube
Başkanı Ali Đhsan Öztürk, Irak'ta yaşanan üzücü olayların Libya'da da yaşandığını ve Müslümanların
kanının döküldüğünü belirterek, "BOP Başkanlarına sesleniyorum, Irak'ta yaşananların Libya'da da
yaşanmamasını sağlayın. Artık Müslümanların kanının dökülmesini durdurun" dedi.
Ali Đhsan Öztürk'ün konuşmasından sonra, kağıtlardan oluşturulan Nevruz ateşi, ABD Başkanı Barack

Obama, Đtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin fotoğrafları ile
yakıldı.
Türk Eğitim-Sen üyeleri, Nevruz ateşinin üzerinden atladıktan sonra sessiz bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9248
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Kaleiçi'nde yıkım !
Tarihi Kayseri Kalesi'nin içinde bulunan barakalardaki esnaflara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen süre
doldu.
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Tarihi Kayseri Kalesi'nin içinde bulunan barakalardaki esnaflara Büyükşehir Belediyesi tarafından
verilen süre doldu. Kale içinde barakaların yıkımına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin esnaflara verdiği sürenin dolmasıyla birlikte, sabah saatlerinde kale içinde
ve dışında, zabıta ile polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Đş makineleri tarafından barakaların yıkımına başlandı ve sabah saatlerinden itibaren, kale içindeki
birçok baraka yıkıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Hunat Mahallesi'nde yapılan Hunat Çarşısı'nda da esnafları taşınma
telaşı sardı. Verilen süre öncesinde bir çok esnaf, Hunat Çarşısı'nda tadilatlara ve mallarını taşımaya
başladı.
Tarihi Kayseri Kalesi'nin içindeki esnafların taşınma işlemlerinin ve barakaları temizleme işlemlerinin
tamamlanması sonrasında, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje için çalışmalara başlanacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin projesi tamamlandıktan sonra, tarihi Kayseri Kalesi, Kayseri kültürünün
yaşatılacağı kültür ve turizm merkezi haline dönüştürülecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9249
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Erciyesspor taraftarına çirkin saldırı
Bolu deplasmanından dönüşü taş yağmuruna tutuldu. Taraftarları taşıyan otobüsün camları kırılırken, olayda
yaralanan olmadı.
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Kayseri Erciyesspor taraftarları, Bolu deplasmanından dönüşü taş yağmuruna tutuldu. Taraftarları
taşıyan otobüsün camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı.
Boluspor-Kayseri Erciyesspor karşılaşmasını izlemek amacıyla Bolu’ya giden Erciyesspor’lu
taraftarlar, otoban çıkışında taşlı saldırıya maruz kaldı. Bolu’daki karşılaşmanın 1-0 Erciyesspor lehine
sonuçlanmasının ardından, Erciyesspor taraftarları gruplar halinde geldikleri otobüs ile stattan ayrıldı.
Bolu emniyeti tarafından Erciyessporlu taraftarlara otoban girişine kadar eşlik edildi.
Aralarında Kayseri Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası yönetiminin de bulunduğu 48 kişilik taraftar
kafilesini taşıyan otobüs, otoban çıkışında bir grup tarafından taşlı saldırıya maruz kaldı. Saldırıda
yaralanan olmazken, otobüsün camlarının kırıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9250
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Protokol Nevruzu kutladı
Kayseri Valiliği ile Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı.
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Kayseri Valiliği ile Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi önünde başlayan törende konuşan Vali Mevlüt Bilici, Orta
Asya'dan Balkan'lara kadar Türklerin bulunduğu her yörede kutlanan Nevruz'un, sevgiyi, barışı
coşkuyu, umudu, kardeşliği benzer duyguları içeren güzel bir bayram olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Vali Mevlüt Bilici ile ERÜ Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur tarafından
Nevruz ateşi yakıldı. Yakılan ateşin üzerinden atlayan protokol, daha sonra örste demir dövdü.
Protokol ve öğrenciler, daha sonra Türk Cumhuriyetleri'nden gelen öğrencilerin geleneksel
yemeklerinden yedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9251
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Otobüs devrildi : 9 yaralı
Kayseri-Malatya karayolunda freni patlayan yolcu otobüsü devrildi.
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Kayseri-Malatya karayolunda freni patlayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 9 kişi,
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 72. kilometresinde yaşandı. Đstanbul-Muş
seferini yapan H.M.'nin (32) kullandığı 34 LLE 49 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, freninin
patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola devrildi. Kazada sürücü H.M.
ile yolculardan Ayşe D. (55), Nefise B. (43) ile oğlu Ahmet B. (9), Zafer U. (32), Marifet U. (41), Gülay
D. (19), Bilgeşan D. (13) ve Abdullah S. (19) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye
kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından yola devrilen otobüs, bulunduğu yerden kaldırılırken kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9252
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Göğsüne top çarpıp öldü !
Doğum gününde ölen gencin cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi.
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Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla oynadığı halı
saha maçında topun göğsüne çarpmasıyla hayatını kaybetti. Doğum gününde ölen gencin cenazesi
memleketi Trabzon'a gönderildi.
Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Barış
Dudioğlu (19), arkadaşlarıyla üniversite içerisinde halı saha maçına gitti. Kaleci olarak oynadığı maçta
rakip oyuncunun kaleye gönderdiği topun direğe çarpıp göğüsüne gelmesiyle yere yığılan Dudioğlu,
kaldırıldığı hastaneden Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken hayatını kaybetti.
Doğum gününde hayatını kaybeden gencin cenazesi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9253
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Erciyes Ergünle 3'te 3 yaptı !
Bank Asya 1. Lig'de Boluspor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'a 1-0 mağlup oldu.
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Bank Asya 1. Lig'de Boluspor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'a 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR
10. dakikada, Özgür'ün Boluspor ceza sahasına kafa ile gönderdiği topla buluşan Bikoko'nun sert
şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Boluspor tehlikeli geldi. Erciyesspor kale sahasına gelen topta Yaseri'n aşırtma
vuruşunda top kaleci Yavuz'da kaldı. 65. dakikada Kayseri Erciyesspor'un sağ kanattan tehlikeli
geldi. Özgür'ün sert ortasında Bikoko topu kafa vuruşuyla kale direğinin üzerinden dışarıya attı.
86. dakikada Yaser'in sert vuruşunda Erciyesspor kalecisi Yavuz topu son anda kornere çeldi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yunus Yıldırım xx, Volkan Akçit xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
BOLUSPOR: Ferhat xx, Erdem xx, Özgür xx, Murat Önür x (Sefa dk. 57 x), Cemil xx, Ramazan xx,
Caner xx (Peev dk. 35 xx) (Oltan dk. 76 x), Ferhat xx, Landry xx, Fabiano xx, Yaser xx
YEDEKLER: Atacan, Ömer, Oltan, Ahmet Gökhan Güney, Alp
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Eriş
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Đbrahim xx, Veli xx, Zafer xx, Kemal xx, Muhammet xx
(Mehmet Ayaz dk. 71 x), Emre, Özgür xx, Köksal xx (Aytek dk. 85 x), Bikoko xx, Emrah xx (Yusuf
Şimşek dk. 79 x)
YEDEKLER: Ali, Fatih, Taner, Yusuf Kurtuluş
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ergün Pembe
GOL: Bikoko (dk. 10)
SARI KARTLAR: Erdem, Ahmet Gökhan Güney (Boluspor) Emre, Emrah, Özgür (Kayseri
Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9254
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Felahiye Belediyesi Çalışıyor
Felahiye Đlçesinde belediye tarafından bahar temizliği başlatıldı.
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, belediye ekipleri tarafından 8 park ve 2 mezarlıkta bahar temizliği
başlatıldı. Felahiye'deki park ve bahçeler ile yol kenarlarında Dikili ağaçlar için bakım çalışmasının
yanı sıra mezarlıklarda da bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Felahiye Belediye Başkanı Đsmet
Gürsel Kısır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ağaçların budama, ilaçlama ve diğer bakım işleri için
Fen Đşleri Müdürlüğü bünyesinde bir ekip oluşturduklarını, bakım ve temizlik çalışmalarının bir hafta
boyunca devam edeceğini bildirdi. Đlçe merkezinde bulunan parklarda ve diğer bölgelerde genel
temizlik çalışmalarının yaklaşık 2 ay süreceğini ifade eden Kısır, "8 parkta 7 personel ile alışmalarımızı
sürdürüyoruz. Geçen yıl 2 bin 500 fidan dikme hedefine ulaştık. Bu yıl da aynı sayıda fidanı toprakla
buluşturmayı planlıyoruz" dedi.
Haber-Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ- 0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9255
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Bünyan'lı Kurtulan MHP'den aday adayı
Muğla'da turizm işletmeciliği yapan Bünyan'lı Yavuz Kurtulan MHP'den aday adaylığını açıkladı
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Marmaris’te turizm sektöründe çeşitli iş dalları ile uğraşan 43 yaşındaki aslen Kayseri Bünyan'lı
olduğunu açıklayanYavuz Kurtulan sürpriz bir kararla MHP’den Muğla’da Milletvekili aday adayı
olduğunu açıkladı.
MHP’nin 2011 seçimlerinde önemli bir atak yaparak iktidarı alacağını belirten Kurtulan, MHP’lilerin
yapması gereken tek şeyin oylarına ve sandığa sahip çıkmasıdır, dedi.
Hükümet olduklarında turizm sektöründeki bilgi ve deneyimlerini ülke turizmine kazandıracağını
söyleyen Kurtulan, Türkiye’de turizm sektörü daha iyi yerlere gelebilecekken bu hükümet tarafından
sanki yok edilmek isteniyormuş gibi gelmektedir, açıklamasında bulundu.
Muğla’da bulunan MHP’lilerin ve turizmcilerin oylarını istediğini söyleyen Kurtulan tüm MHP’lileri
partilerine sahip çıkmalarını çakma partilerle bu ülkenin yönetilemeyeceğini belirtti.
Haber-Foto Muhabiri-Kameraman
Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9256
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Kayserispor Volkan Babacan'ı kovdu
Fener'den kiralık olarak alınan kaleci Volkan Babacan sezonun bitmesine iki ay kala gönderildi.
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KAYSERĐSPOR, Fener’den kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Volkan Babacan’ı sezonun
bitmesine iki ay kala gönderdi.
Souleymanou’nun sakatlığı döneminde kaleyi devralan genç kaleci özellikle F.Bahçe ile Kayseri
arasında Saracoğlu Stadı’nda oynanan maçta gösterdiği performans ile Trabzonspor Başkanı Sadri
Şener’in hedefi haline gelmiş ve bu olay Kayserispor Kulübü ile Trabzonspor Kulübü’nün arasını
açmıştı. Fenerbahçe’nin oyuncusu olan Volkan Babacan’ın önümüzdeki günlerde yeniden SarıLacivertli takımın antrenmanlarına çıkması beklenirken, Kayserispor’un da yeni sezon için kaleci
arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9259
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Đşte Ali Gedik Hoca'nın cenaze resimleri
BTP Genelbaşkan yardımcısı Ali Gedik Hoca'nın Đstanbul Bayrampaşa'da kılınan cenaze namazınından
fotoğraflar.
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BTP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALĐ GEDĐK HOCA'NIN ĐSTANBUL BAYRAMPAŞA'DA KILINAN
CENAZE NAMAZININDAN FOTOĞRAFLAR ĐÇĐN TIKLAYINIZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9260
Erişim Tarihi: 22.03.2011

Zincirleme trafik kazası
Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
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Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana gelen kazada plakası ve kimliği
belirlenemeyen bir otomobilin ilk olarak 38 HH 766 plakalı otomobile çarptığı öğrenildi. Kazada

çarpmanın etkisiyle 38 PD 672 plakalı otomobil de önünde bulunan 38 UU 512 plakalı otomobile
çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, plakası alınamayan otomobili yaşı küçük bir çocuğun kullandığını, kaza
sonrasında ters yönden olay yerinden kaçtığını söyledi.
Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9261
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Sahte MĐT mensupları tutuklandı
Kendilerini MĐT mensubu olarak tanıtan ve 14 bin TL para dolandıran 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 87
: 22 Mart 2011 19:02

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendilerini MĐT
mensubu olarak tanıtan ve 14 bin TL para dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de kendilerini MĐT mensubu olarak tanıtan 2 kişinin, Asayiş Şube
Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındığı
öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, iş bulma vaadiyle 14 bin TL civarında da dolandırıcılık
yaptıklarının belirlendiği bildirildi.
Yetkililer, yapılan sorgulamaları sonrasında mahkemeye çıkarılan 2 kişinin tutuklanarak ceza evine
gönderildiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9262
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Küstah harekete tepki !
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy ve Türk Eğitim-Sen 2 nolu Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk'ten açıklama.
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Nevruz kutlamaları nedeniyle yaşanan olayları değerlendirerek,
hükümeti duyarlı olmaya çağırdı.
Gülsoy, “21 Mart Nevruz kutlamalarında yaşanan bazı olayları, ülke yöneticilerinin doğru
değerlendirmesi gerekir” diyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Silopi'de ve Batman'da BDP milletvekillerinin izlediği tutum hem ibret, hem de kaygı vericidir.
AK Parti iktidarı ülkemizin sorunlarına çözüm bulmak yerine, Libya ve Mısır'ın iç işleri ile ilgilenmeyi
yeğlemektedir.
BDP'li bir milletvekilinin emniyet güçlerine tokat sallaması, bir başka milletvekilinin elinde taşla sokağa
çıkması belleklerden silinmeyecek izler bırakmıştır. Bu tehlikeli gelişmeler karşısında sessizliğini
koruyan Sayın Başbakan'ın muhalefet partilerine çatma konusunda oldukça hızlı ve atak davrandığı
bilinmektedir.
Sayın Başbakan'ın Ortadoğu ülkelerine karşı taşıdığı duyarlı tutumu hiç değilse 12 Haziran
seçimlerine kadar yurttaşlarımıza da göstermesini diliyoruz.
Çünkü 12 Haziran'da AKP yönetimi tüm yanlış politikaların hesabını verecek; hak ettiği cevabı
sandıktan alacaktır.”
- TÜRK EĞĐTĐM-SEN 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI ALĐ ĐHSAN ÖZTÜRK:
- “TÜRK DEVLETĐ ONURU ĐLE OYNANMASINA ASLA ĐZĐN VERMEZ”
Türk Eğitim-Sen 2 nolu Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, yaptığı açıklamasında, nevruz kutlamalarında
yaşanan olayları değerlendirdi.
“Eşkıya sürüsü 21 Mart Türk Milletinin Diriliş Bayramı olan Nevruz'da, Türk Devletine isyan
provasından sonra kudurmuşçasına devletin kolluk kuvvetlerine taşlar, sopalar, tekme ve tokatla
saldırdılar” diyen Öztürk, “Bu millet her şeye susabilir, sessiz kalabilir. Ancak Türk Devletinin
aşağılanmasına ve onun onuru ile oynanmasına asla izin vermez” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9263
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Kayserispor hedefinden vazgeçmeyecek
Kayserispor Teknik Direktörü Şota: Artık önümüzde kalan maçlara adapte olarak ligi istediğimiz yerde
bitireceğimize inanıyorum.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş maçında iyi oynayamadıklarını belirterek,
"Artık önümüzde kalan maçlara adapte olarak ligi istediğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum" dedi.
Milli takımlara giden oyuncuların çokluğu nedeniyle 10 kişi ile idmana çıkan Kayserispor Teknik
Direktörü Şota Arveladze, deplasmanda 4-2 kaybedilen Beşiktaş maçını değerlendirdi. Beşiktaş
maçında iyi oynamadıklarının altını çizen Gürcü teknik adam, "Karşılaşma sırasında top tutamadık.
Ota sahada çok sabit toplar kaybettik. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren birçok hatalar yaptık"
diye konuştu.
Zirvede kalmanın çok kolay olmadığını hatırlatan Şota, "Daha iyi olabilmek ve ligi istediğimiz yerde
bitirebilme adına çok çalışacağız" şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılı takımda, Serdar (A Milli), Savaş, Furkan (Ümit Milli), Ömer, Hasan Ali ve Abdullah (A2

Milli Takım), Ziani, Troisi ve Amrabat (Milli Takımlarda) yer alırken, sakatlıkları süren Cangele, Eren
Güngör ile hasta olan Hamza ve ülkesinde olan Zalayeta idmana katılmadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9264
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Çocuklarını görmek için intihara kalktı
Boşandığı eşinin 2 çocuğunu kendisine göstermemesi nedeniyle Kale surlarına çıkan şahıs, yeğeni tarafından
ikna edildi.
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Boşandığı eşinin 2 çocuğunu kendisine göstermemesi nedeniyle tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına
çıkan şahıs, yeğeni tarafından ikna edildi.
Tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına çıkıp bıçakla bileğini kesen Yusuf Đzzet Yüksel için polis, 112 ve
itfaiye ekipleri önlem alırken, meraklı vatandaşlar da olay yerinde toplandı. Polis ekiplerinin tüm
uğraşlarına rağmen yanına kimseyi yaklaştırmayan Yüksel, "Bana çocuklarımı getirin" diye bağırdı.
Konuşmayı reddeden Yüksel'i ikna etmek için olay yerine akrabaları çağrıldı.
"Tamam sana çocuklarını göstereceğiz. Polis ekiplerine güven. Elindeki bıçağı bırak da yere in" diyen
yeğeni Hakkı Yüksel'e de uzun süre direnip bileklerini kesmeye çalışan şahıs, bir süre sonra bıçağı
atarak polise teslim oldu. Bileğinde kesik bulunan Yüksel, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin
ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Yusuf Đzzet Yüksel'in boşandığı eşinin çocuklarını görmesine izin vermemesi nedeniyle intihara
kalkıştığı, ayrıca psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9265
Erişim Tarihi: 24.03.2011

MHP Kayseri'den 5 vekil bekliyor
Faruk Çolak, 27 kişinin aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu söyleyerek, &#8220;Kayseri'den 5 milletvekilliği
hedefliyoruz&#8221; dedi.
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24. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Aday Adaylığını düzenlediği basın toplantısı ile açıklayan eğitimci
Faruk Çolak, 27 kişinin aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu söyleyerek, “Kayseri'den 5
milletvekilliği hedefliyoruz” dedi.
MHP Đl binasında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Merkezi'ne şu ana kadar 27 kişinin
aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu söyleyen Çolak, “Bizim için 1. sıra veya 27. sıra önemli
değil. Arkadaşlarımız kaçıncı sırada olursa olsun çok iyi çalışacaktır” dedi.
Seçime en hazır partinin MHP olduğunu söyleyen Çolak, “Bu nedenle ve AK Parti'nin giderek ilgi
kaybetmesi nedeniyle, Kayseri'den 5 milletvekili çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Çolak, 12 Haziran seçimlerinin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan en önemli seçim olduğunu ifade
ederek, “En geniş noktada toplumsal mutabakatı sağlayacak, terörle müzakere değil mücadele
edecek, üstün zekalı öğrencilere özel eğitim imkanı sağlayacak kadroların MHP'de olduğuna
inandığım için milletvekili aday adaylığı müracaatımı yaptım” ifadesinde bulundu.
Kayseri'nin Bünyan ilçesi doğumlu olan Faruk Çolak, eğitimci ve 2 çocuk sahibi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9266
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Boluspor taraftarına teşekkür
Kayseri Erciyesspor'un Grup 38 Taraftarlar Derneği, basın açıklaması yaparak Boluspor taraftarına teşekkür
ettiler.
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Bank Asya 1.Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor'un Grup 38 Taraftarlar Derneği, basın açıklaması
yaparak Boluspor taraftarına teşekkür ettiler.
Dernek üyeleri adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan, Bolu deplasmanında
kendilerini misafirperverce karşılayan 1965 Boluspor Taraftar Derneği ve Yarenler Taraftarlar Derneği
üyelerine teşekkür etti. Đncialan, açıklamasında, "Pazar günü oynanan Boluspor- Erciyesspor maçı
sonrasında meydana gelen ve birkaç kişinin Bolu şehir dışında yapmış olduğu hareket bizleri
üzdüğünden daha fazla Bolu halkını üzmüştür" dedi.
Đncialan, "Kafilemiz Bolu'ya ulaştığı andan itibaren Bolu taraftarları tarafından yoğun bir ilgiyle
karşılandık. Bizi derneklerinde misafir edebilmek için 2 taraftar derneği emniyetten gerekli izni aldılar.
Hep birlikte maç saatine kadar çok eğlenceli vakit geçirdik. Gerek Yarenler ve gerekse 1965 taraftar
dernekleri tarafından çok güzel şekilde ağırlandık. Bolu Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü sayın
Mehmet Serin tarafından kafilemize öğle yemeği ikram edildi. Maç içerisinde ve bitiminde hiçbir
olumsuz durum olmadı. Yine Bolulu taraftarlar tarafından uğurlandık" diye konuştu.
Otoban çıkışında kendini bilmez bir kaç taraftar tarafından otobüslerinin taşlandığını söyleyen
Mehmet Đncialan, "Ancak otoban çıkışında polis eskortu ayrıldıktan sonra kendini bilmez 2-3 kişilik bir
grup yol kenarından taş fırlatarak kafilemizde bulunan Elektronikçiler ve Elektrikçiler odasına ait
otobüsümüze isabet etmiş ve bir camı kırılmıştır. Yaralanma olmaması bizim için sevindiricidir.
Dünden itibaren Bolu Taraftarlar derneklerinden arkadaşlarımız telefonla bizi arayarak üzüntülerini
bildirmişlerdir. Hiçbir münferit olay bu yaşadığımız güzelliklerin önüne geçemez. Bu çirkinliği Tüm Bolu
halkına mal edemeyiz. Yapanları kınıyoruz. Bize yapılan güzellikler için tüm Bolu halkına ve Emniyet

Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyor taraftarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9267
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Haftaya önemli belgeler açıklayacağım !
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nde ki rüşvet iddialarıyla ilgili konuştu.
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CHP Grup toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan olaylara da konuşmasının
sonunda yer veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın rüşvet iddiaları
konusunda sessiz kaldığını ancak CHP'li Belediyelere müfettiş göndermekten çekinmediğini savundu.
Kılıçdaroğlu, "Akşam müfettiş sabah müfettiş gönder göndermezsen namertsin. Önümüzdeki Salı
günü grup toplantısında maskenizi bir kez daha düşüreceğim. Önemli belgeler açıklayacağım" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9268
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Türkiye haçlı seferinde ABD koruması mı ?
ABD: Türkiye Libya'da ABD'nin koruyucu gücü olmayı kabul etti. Fransız Bakan: Libya operasyonu bir haçlı seferi.
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Başbakan eerdoğan libya halkına silah doğrultmayız dedi ancak Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role
ilişkin çok çarpıcı açıklamalar geldi.
Açıklamalar abd cephesinden geldi.
Özeti ise şu: Türkiye Libya'da ABD'nin koruyucusu olacak.
Yani Türkiye Libya halkına silah doğrultmayacak ama , Libyalıların tepesine bomba yağdıran ABD'ye
korumalık yapacak.
Đlk açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'den geldi.
Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyonda gazetecilere konuşan Ricciardone
"ABD’nin çıkarlarını koruması için Türkiye hami devlet olacak. Henüz resmi açıklama gelmedi.

Ayrıntıları üzerinde çalışılıyor ama bu prensip olarak vardı ve ‘de facto’ olarak uygulandı.” dedi.
Türkiye'nin Libya'da Amerikan koruması olacağına dair resmi açıklama ise Washington'dan geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, "Türkiye’nin ABD’nin "koruyucu güç/hami devleti"
olmayı kabul ettiğini söyledi.
Bu rolü kabul ettiği için Türkiye’ye "çok müteşekkir" olduklarını belirten Toner, bunun yanında
Türkiye’nin New York Times gazetecilerinin serbest bırakılması ve güvenli şekilde ülkeden
ayrılmasındaki çabalarından dolayı da "son derece minnettar" olduklarını kaydetti.
"Koruyucu güç/hami devlet" rolü kapsamında, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, ülkedeki ABD
vatandaşlarını temsilen "konsolosluk ofisi" olarak hareket etmeyi de içerecek şekilde Libya’da
ABD’yi "temsil edecek".
HAÇLI SEFERĐ !
Türkiye Libya'da ABD'nin hamisi olacak peki bu operasyon hangi kapsamda yapılıyor.
Bu açıklama ise saldırının öncü gücü olan Fransa'dan geldi.
Fransa Đçişleri Bakanı Claude Gueant, koalisyon güçlerinin Libya operasyonunu “Haçlı seferi” olarak
adlandırdı.
Gueant, “Tanrıya şükür ki Cumhurbaşkanımız, Haçlı Seferi’nin önderliğini yaparak önce BM’yi,
ardından da Arap Birliği ve Afrika Birliği’ni harekete geçirdi” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9269
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Şehit Babasının gurur günü...
Kayserili şehidimiz Piyade Astsubay Serkan CĐDDĐOĞLU'nun babasının guru günü.
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Şehit Piyade Astsubay Serkan CĐDDĐOĞLU Đlköğretim Okuluna yapmış olduğu katkılarından dolayı
okul idaresi bir vefa örneği göstererek şehidin babası Hasan CĐDDĐOĞLU’na bir teşekkür plaketi
verdi.Hasan CĐDDĐOĞLU plaket töreni sırasında, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında ise eğitim
ve öğretimleri için güzel temennilerde bulundu. Şehit Piyade Astsubay Serkan CĐDDĐOĞLU Đlköğretimi
idaresi ise bundan sonrada okula ilgi ve alakalarının devamı tavsiyesinde bulunmuştur.
Şehit Piyade Astsubay Serkan CĐDDĐOĞLU Đlköğretim Okulu
http://serkanciddiogluio.meb.k12.tr/
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9270
Erişim Tarihi: 24.03.2011

CHP'ye tekzip tepkisi !
Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin Başkan Özhaseki'ye yönelik iddialarla ilgili tekzip metnini yayınlamamasına
tepkili.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin Başkan Özhaseki'ye yönelik iddialarla ilgili tekzip metnini
yayınlamayarak mahkeme kararını yok saydığını ileri sürdü.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında CHP'nin
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 'yolsuzluk yapıldığı' iddiasını gündeme taşıdığı hatırlatılarak asılsız
iddialar gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonucu tekzip yayınlaması gereken
CHP'nin bunu yapmadığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'ni diline dolayarak kendisini yandaşlarına alkışlatadursun, mahkeme kararları birer birer
aleyhinde çıkmaya devam ediyor. Son olarak yine CHP'nin internet sitesinde yayınlanan bir 'iftira' için
tekzip metni yayınlanmasına karar verildi. Ayrıca bir başka mahkeme tarafından da 'yayının tedbiren
durdurulması' kararı alındı. Yaklaşık 3 ay önce TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye yönelik asılsız ve iftira dolu açıklamalarda
bulunarak 'baltayı taşa vuran' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aradan geçen bunca zaman içerisinde
ortaya çıkan tüm gerçeklere, belgelere ve mahkeme kararlarına karşın 'kulağının üstüne yatarak' kendi
çalıp kendi söylemeye devam ediyor. Partisinin grup toplantılarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni
diline dolayarak yandaşlarının gözünde pirim yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, mahkeme kararlarından
ve adaletten kaçış olmadığını görmek zorunda. Sanki yeni bir belge ortaya çıkmışçasına bir hava
vererek eski iddiaları tekrarlamaya devam ediyor. Olayın başından bugüne kadar gerek kendi internet
sitesindeki yayınlar gerekse de yandaş medyada yayınlanan haber ve yorumlar için onlarca tekzip
kararı alınmışken bunları yok sayarak parti grup toplantılarında şov yapmaya kalkmak, bir genel
başkan için acınacak bir durum olsa gerek. Sayın Kılıçdaroğlu, istediği kadar bu mahkeme kararlarını
yok saysın, istediği kadar namuslu, dürüst insanlara iftira atmaya devam etsin, istediği kadar insanları
töhmet altında bırakmaya gayret etsin sonuçta mahkeme kararlarından ve adaletten kaçış olmadığını
görecektir. Her fırsatta 'hukuka saygı'dan bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, mahkeme tarafından alınan
'tekzip kararı'nı sitesinde yayınlamayarak hem gerçeklerle yüzleşmekten kaçmaktadır hem de
hukuksuzluğa meydan vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu unutmamalıdır ki, adalet eninde sonunda tecelli
edecektir ve kendisi attığı iftiraların altında kalacaktır."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9271
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Kayserispor taraftarı uyutuyor !
Grup38 Taraftarlar Derneği : Son dört sezondur aynı senaryo sahneye konarak taraftar uyutuluyor.
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Grup38 Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Yaldızlı, Spor Toto Süper Lig'te mücadele eden
Kayserispor'un son dört sezondur aynı senaryoyu sahneye koyarak taraftarlarını uyutma politikasını
sürdürdüğünü ileri sürdü.
Yaldızlı, yaptığı açıklamada, tarihinin en büyük başarısını yakalayarak tüm taraftarlarını heyecan ve
sevince boğan Kayserispor'un son üç haftada klasik ikinci yarı neticelerini almaya ve hızla irtifa
kaybetmeye başladığını söyledi.
Kayserispor'da yaşananlara bir anlam veremediğini belirten Yaldızlı, "9 puan gerideki Gaziantepspor
takımı bizi geçmiş ve iki takımın daha nefesi ensemize gelmiştir. Trabzon maçındaki oyunla Kayseri'ye
mi, yoksa başkalarına mı hizmet edilmiştir? Bu futbolun devamı nerdedir? Peki ne oluyor da
Kayserispor birden bire ligin ikinci yarılarında bu düşüşü yaşıyor? Bize göre bu takım sırf Recep
Mamur ve Süleyman Hurma'nın şahsi egosunu tatmin etmek için tüccar zihniyetle yönetiliyor. Burda
amaç kısa bir müddet
sportif başarı yakalamak, taraftarın ağzına bir parmak bal çalmak ve uygun bir kılıf bularak takımın
yıldız oyuncularını bir şekilde ve açıklanamayan miktarda gelir olduğu iddia edilerek satmak ve
sonuçta 'uyu ve uyut' politikası yürütmektir. Takımın parlayan yıldızı Amisulashvili kaç paraya ve
neden gönderilmiştir? Bu paranın ne kadarı Kayserispor kasasına, ne kadarı da birilerinin cebine
girmiştir? Şota'nın kardeşi Arçil'in bu futbolcuya menajerlik yaptığı doğru mudur? Siz kamu hizmeti
yapıyorsunuz. Bütün
bunları şeffaf olarak açıklamak zorundasınız. Biz sizden kendi özel şirketinizin hesabını sormuyoruz.
Tüm Kayseri halkı bu hesabı öğrenme hakkına sahiptir. Avrupa kaybedildiği takdirde, maddi kaybı
hesaplamak imkansız olacaktır. Ama bu kulübün sahibi olduğunu iddia eden kişi acaba ne kazandı?
Bu taraftarı enayi yerine koymayın. Elbet sizden hesap soracak birileri olacaktır.
Sivas'ta Kayserispor taraftarı yanlış ta yapmış olsa onlarla ilgilenmeniz gerekirdi. Maçın 10.
dakikasında taraftarımız zorla stad dışına çıkarılıyor, coplanıyor. Siz sadece seyrediyorsunuz.
Hiçbiriniz (acaba neler oluyor?) demiyor ve rahatınızı bozmuyorsunuz. Bu davranış sizin için çok
normal. Geçen yıl taraftarımıza dayak atan Sivas polisine teşekkür açıklaması yapıp aynı dayağın
Kayseri'de neden atılmadığı konusunda Kayseri Emniyeti'ne sitemde bulunmadınız mı? Kalkmış bir de
taraftarı yanınızda görmek
istiyorsunuz. Siz kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz. Biz bu senaryoları çok izledik. Sadece kendinizi
kandırırsınız. Bakalım bu saatten sonra bugün ki taraftarı bulabilecek misiniz? Taraftarımızı
uyuttuğunuzu zannetmeyin" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9272
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Altın çilek yok satıyor !
Başbakan Erdoğan'ın tükettiğinin öğrenilmesinin ardından son zamanların en popüler meyvesi oldu.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tükettiğinin öğrenilmesinin ardından son zamanların en popüler
meyvesi olan altın çilek, Kayseri'de yok satıyor.
Özellikle doğum sonrası alınan kilolardan kurtulma gibi zengin lif oranına sahip olması nedeniyle
birçok faydası bulunan altın çileğin satışları Kayseri'de arttı. Meyve Park Manavı sahibi Atilla Yıldız,
kilosu 25 TL'den satışa sunulan altın çileğin satışının son zamanlarda attığını söyleyerek, "Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın tükettiğinin öğrenilmesiyle halkın dikkatini çeken altın çilek tüketimi arttı.
Müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla artık ürünlerin faydalarını öğrenmemiz gerekiyor. Gelen
müşterilere altın çileğin faydalarını saydığımızda çok dikkatini çekiyor. Bağırsak sisteminde parazit
oluşumunu önlemeye yarayan altın çilek, yağların vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor. Özellikle
doğum sonrası alınan kiloları vermeye yardımcı olan altın çileğin şu anki satışlarından memnunuz"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9273
Erişim Tarihi: 24.03.2011

5 yıldır oğlunu arıyor !
Anne Meral Çavuş evladının bulunması için hergün Allah'a dua ediyor.
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Kayseri'de anne Meral Çavuş, 5 yıl önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan
evladının bulunması için hergün Allah'a dua ediyor.
48 yaşındaki Ahmet Çavuş, işten ayrıldıktan sonra bir daha yeni bir iş bulamadı. Evde bunalıma giren
Çavuş, 5 yıl önce çıktığı eve bir daha dönmedi. Annesinin bilgi vermesiyle arama çalışmalarına
başlayan polis, eve dönmeyen 48 yaşındaki Çavuş'u her yerde aradı.
Gözyaşları içerisinde olayı anlatan anne Meral Çavuş, "5 yıl önce evden çıkan evladımın bir tek izine
dahi rastlayamadık. Engelli kardeşi kendisinden bunalarak evden kaçtığını düşünerek hasta oldu.

Hergün Allah'a dua ediyorum çocuğumun bulunması için. Yetkililere yalvarıyorum, ne olur evladımı
bulun" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9274
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Yeni bir intihar vakası !
59 yaşındaki M.D. binanın bodrum katına kendisini asarak intihar etti.
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Kayseri'de psikolojik bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi intihar etti.
Belsin Kocatepe Mahallesi Toprak Sitesi Erkam Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 59 yaşındaki
M.D. binanın bodrum katına kendisini asarak intihar etti. M.D.'nin cansız bedenini fark eden komşuları,
112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında M.D.'nin cesedi Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.D.'nin girdiği bunalım sonrasında intihar ettiği iddia edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9275
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Eraslan : Yıpratılmak isteniyorum !
MHP MYK üyesi Mustafa Eraslan "Yaklaşan seçimler öncesinde tarafım, yıpratmaya çalışılıyor" dedi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 105
: 23 Mart 2011 16:43

MHP MYK üyesi Mustafa Eraslan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırıda bulunarak
tutuklanan kişinin daha önce kendisi ile çekilmiş fotoğraflarının basın yayın kuruluşlarına dağıtıldığını
anımsatarak, "Yaklaşan seçimler öncesinde tarafım, yıpratmaya çalışılıyor" dedi.
Eraslan, yaptığı açıklamada, bir süre önce Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırıda bulunduğu için
tutuklanan Ali B. ile iki ayrı ortamda yaklaşık 8 ay önce çekilmiş fotoğraflarının bazı kötü niyetli
çevreler tarafından internet ortamında çoğaltılarak basın-yayın kuruluşlarına gönderildiğini hatırlattı.

Eraslan, "Söz konusu şahsı 8 ay önce bir hemşerimin ısrarlı talebiyle ilk kez tanıdım ve birkaç kez aynı
ortamda bulunduk. Kötü niyetli olduklarına emin olduğum bazı çevrelerin, bu şahsın sosyal paylaşım
sitesinde kendi sayfasına koyduğu fotoğrafları internet ortamında çeşitli yerlere göndererek yaklaşan
seçimler öncesinde tarafımı yıpratmaya çalıştığını üzüntü ile müşahede ediyorum. Bir iki kez
görüşmenin ötesinde hiçbir ilişkim olmayan zanlının düzenlediği ve asla tasvip etmediğim silahlı saldırı
ile tarafımı ilişkilendirmeye çalışmaları beyhudedir. Sağduyu sahibi hemşerilerimin bu çabalara itibar
etmeyeceğine olan inancım tamdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9276
Erişim Tarihi: 24.03.2011

MHP aday adayından korkunç iddia
Dağcı:Đstanbul'da bazı semtlerde evler etnik gruplara göre işaretlendi,yeri geldiğinde bunlar yakılacak.
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Önümüzdeki genel seçimlerde Kayseri milletvekili aday adayı olan Türk Parlamenterler Birliği Genel
Sekreteri Mustafa Dağcı, korkunç bir iddia ortaya attı. Dağcı, Đstanbul'da bazı semtlerde evlerin etnik
gruplara göre işaretlendiğini ve yeri geldiğinde bunların yakılacağını ileri sürdü. Dağcı, bu bilgilerin
devletin gizli arşivlerinde rapor halinde bulunduğunu da iddia etti.
Kayseri'den milletvekili aday adayı olan Mustafa Dağcı, MHP Đl Başkanlığında basın toplantısı
düzenledi. 12 Haziran seçimlerini Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olarak gördüğünü ifade eden
Dağcı, "Dünyada ve Türkiye'de olup bitenler, bu seçimlerin önemini daha da artırmakta" dedi.
"Đşsizliğin önlenmesi, üretimin artması, dış borçların bitmesi, kendi başımıza ayakta durabilmemiz için
bu iktidarın gitmesi gerekiyor" diyen Dağcı, "Đşsizliği sıfıra indireceğiz" vaadinde bulunduğu
konuşmasında şu ifadeleri öne sürdü:
"Hiçbir insanımızı dışlamadan, etnik yapısına bakmadan, siyasi görüşüne bakmadan, partizanlık
yapmadan hepsini Allah'ın kutsal bir emaneti gibi kucaklayacağız. 'Türkiye iyi yönetilmiyor' derken
sadece ekonomik olaylar açısından söylemiyoruz. Daha dün hiçbir etnik ayrım yapmadan kardeşçe
yaşadığımız Kürt kökenli kardeşlerimizle aramız açılmak isteniyor. Bizi bölmek, parçalamak isteyen
bebek katilleri korunuyor. Hapishanede iken milletvekili adayı yapılan ve seçilen bir hanımefendi,
hanım olduğu için öyle söylüyorum ve hanım adına utanıyorum, devleti temsil eden memurunu izinsiz
gösteride tokatlayabilmiştir. Bu şunu gösteriyor bize: Eğer bu bölücülere yüz vermeye devam edilirse
sokakta yürüyemeyiz, okulumuza gidemeyiz. Devletin üst düzey yöneticilerinden aldığım gizli bir
raporda, Đstanbul'da belli semtlerde çeşitli evlerin işaretlendiği, içinde yaşayanların ırklarına göre
ayrıldığı, yeri geldiğinde bunların yakılacağı gizli raporlarla devletin arşivine konulmuş. Đyiye
gitmiyoruz. Eğer böyle giderse korkarım ki iç çatışma kaçınılmaz olacaktır. 'Türk' demek suç hale
getirildi."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9277
Erişim Tarihi: 24.03.2011

ÇANAKKALE ve ŞEHĐTLERĐ Anma Gecesi
Đncesu/Süksün Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ''ÇANAKKALE ve ŞEHĐTLERĐNĐ ANMA gecesi düzenliyor.
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Süksün Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenleyeceği ÇANAKKALE ve ŞEHĐTLERĐ ANMA
GECESĐ'' 26.03.2011 Cumartesi Günü Đncesu Süksün'de gerçekleştirilecek.
Program ile ilgili Sitemizi bilgilendiren Dernek Başkanı Bayram OKÇU ''Bu anlamlı programa,başta
basın kuruluşlarımızın yanı sıra, Đlimiz Kayseri'den de çok sayıda katılımcı olacaktır'' dedi. Daha sonra
şu ifadeleri ekledi;
''Dünya Küresi üzerinde Devlet ve Millet olma onurunu bizlere yaşatan aziz Şehitlerimzin ve
Dünya'dan ahirete intikal etmiş Gazilerimiz onuruna yapacağımız programa tüm hemşerilerimizi davet
ediyoruz''
Programdan bir günce,25.03.2011,Cuma günü Cuma vaktinden önce yukarı camide Hatim ve
Mevlid-Đ şerif okutulacak 13:00 da ise Şehit Ali KIVANÇ'ın aile evinde yemek verilecektir.
PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•
•

Açılış
Saygı Duruşu ve Đstiklal Marşı
Protokol Konuşması
Sinevizyon Gösterisi
Đstiklal Marşı'nın tamamının okunması
Çanakkale Şiirinin Okunması
Çanakkale'den Havadis Var (piyes)
Ödüllerin Verilmesi

Hazırlayan : Bayram OKÇU,HAlil OKÇU
Sunum
: Asuman YĐĞĐTOĞLU
Tarih

: 26.03.2011

Yer
: Kayseri/Đncesu Süksün Kültür
Evi
Saat
: 19:30
Đrtibat Tel : 05374772313

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9278
Erişim Tarihi: 24.03.2011

1 Nisan Sirki
1-10 NĐSAN tarihleri arasında Bercelona Sirki Kayseri de olacak.
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Sevimli kahramanlar Bugs Bunny ve arkadaşları, Ülker Smartt sponsorluğunda, dünyanın en ünlü
sirklerinden Barselona Sirki'yle birlikte Đstanbul, Bursa, Đzmir ve Ankara'dan sonra 1-10 Nisan 2011
tarihleri arasında Kayseri'de olacak.
Đstanbul, Bursa, Đzmir ve Ankaralı çocukları ağırlayan gösteri, 1-10 Nisan 2011 tarihleri arasında
Kayserili çocukları Đpeksaray Alışveriş Merkezi'nin yanına kurulacak sirk çadırında misafir edecek.
Sirk, sonraki günlerde Adana ve Mersin'e giderek Türkiye turunu tamamlayacak.
Sirkte çocukların çok sevdiği ve izlemekten keyif aldığı hayvanlar bir araya getirildi. Papağanlar, atlar,
köpekler ve maymunlar, kaplanlar… Akrobasi grubu, denge gösterisi, jonglör ve palyaço, şaşırtan,
güldüren, eğlendiren muhteşem gösteriler Bugs Bunny, Tweety, Sylvester, Tazmanya Canavarı ve
Daffy Duck'ın katkıları ile daha da unutulmaz olacak. Çocuklar evlerine unutulmaz anılarla dönecek.
7 ĐLDE 163 GÖSTERĐ 2009 yılında "Bugs Bunny Buzda", 2010 yılında "Bugs Bunny ve arkadaşları
Basket Show" ile çocukların yarı yıl tatilini renklendiren Ülker Smartt, bu sene de daha uzun bir süreyi
ve daha fazla ili kapsayacak şekilde 28 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında 7 ilde 163 gösteri ile
çocuklara ulaşıyor. Ülker Smartt'ın ana sponsorluğunda Türkiye'ye gelen Bugs Bunny ve Arkadaşları
Sirkte gösterisinde, 3.5 ay boyunca çocuklar aileleriyle birlikte bambaşka bir dünyada yolculuğa
çıkıyor. Gösterinin biletleri Đpeksaray Alışveriş Merkezi'nin yanında kurulacak sirk çadırının gişesinde,
30 Mart akşamından itibaren satışa çıkacak.
Ekleyen:Foto Muhabiri kameraman Öner Çalış - 0538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9279
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Türkiye haçlı safında yer alamaz !
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, AKP hükümetinin Libya kararını değerlendirdi.
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “AKP hükümeti, maalesef Türkiye’yi,
Irak ve Afganistan’da yaptığı gibi, Libya operasyonunda da Müslümanların vatanını işgal ederek
kaynaklarına çöreklenmek isteyen ve işgallerini açıkça Haçlı seferi diye niteleyen ABD ve Avrupa’nın
kapı kulu ve Haçlı emir eri pozisyonuna sürüklüyor. Fransa Dışişleri Bakanı, Libya işgalini bu bir Haçlı
seferidir, diye ilan ediyor. Rusya Başbakan’ı Putin bile, Batı’nın bu gayr-ı meşru ve vahşi Haçlı seferine
karşı çıkıyor. Vaziyet bu iken; AKP hükümetinin, Afganistan ve Irak’ta yaptığı bu yanlışı, bugün Libya
bağlamında üçüncü kez tekrar etmeye hakkı yoktur. Türk milleti, tarihten bugüne hiçbir zaman
Haçlı’nın safından yer almamıştır; bilakis Haçlı seferleri, Türk milletinin şahsında bütün bir Đslam
dünyası üzerine yapılmış, Türk milleti şanlı tarihini işgalci Haçlı ordularına karşı verdiği yüce mücadele
ile yazmıştır.
Haçlı ordularına karşı Çanakkale mahşerinin destanını hatırladığımız bugünlerde, ne hükümet, ne de
ona destek veren çevreler, Haçlı safında yer almak gibi tarihi bir yanlışın altından kalkamazlar. Türk
milleti, bunun hesabını, AKP’yi sandığa gömerek elbette soracaktır. Tarih ise böyle bir Haçlı
yandaşlığını asla affetmeyecektir” dedi.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, “AKP hükümeti, Türkiye’nin NATO üyeliğini, Haçlı’nın emir erliğine
soyunmaya bahane gösteremez. Çünkü NATO konsepti, sadece NATO üyesi devletlere yapılacak
tecavüzlere karşı bir savunma konseptidir. Libya, hangi NATO üyesine tecavüz etmiştir?! O halde bu
operasyon gayr-ı meşru bir işgaldir, Libya halkının topraklarına ve kaynaklarına çöreklenme
operasyonudur. AKP hükümeti, Türkiye’yi böylesine gayr-ı meşru bir işgalin hamisi, yandaşı ve uşağı
pozisyonuna sürükleyemez” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9280
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Panküp Şeker - BJK :Cuma 17: 30 da
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde playoff çeyrek final maçları başlıyor.
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Galatasaray Medical Park'ın 20 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 42 puanla lider olarak tamamladığı 22
haftalık normal sezonun ardından Burhaniye Belediye ve Alanya Belediye, Türkiye Kadınlar Basketbol
Đkinci Ligi'ne düştü. Normal sezon sonunda puan tablosunun ilk 8 basamağında yer alan Galatasaray
Medical Park, Fenerbahçe, Tarsus Belediye, Panküp Kayseri Şeker, Beşiktaş Cola Turka, Botaş,
Samsun Basketbol ve Mersin Büyükşehir Belediyesi şampiyonluk için playoffta mücadele etmeye hak
kazandılar. Yarın yapılacak Panküp Kayseri Şeker - Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Medical Park
- Mersin BŞB maçlarıyla start alacak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Playoff Çeyrek Finalleri'nin maç
programı şöyle:
25 Mart Cuma
17:30 Panküp Kayseri Şeker - Beşiktaş Cola Turka (Kadir Has Spor Salonu)
28 Mart Pazartesi
17:30 Beşiktaş Cola Turka - Panküp Kayseri Şeker (Beşiktaş C.T. Arena)
31 Mart Perşembe (Gerekirse)
Panküp Kayseri Şeker - Beşiktaş Cola Turka (Kadir Has Spor Salonu)
Öte yandan Playoff Çeyrek Finalleri'nde eşleştikleri rakipleriyle normal sezonda yaptıkları maçlarda
Panküp Kayseri Şeker ile Beşiktaş Cola Turka arasındaki seri ise iki takım birbirlerine karşı normal
sezonda birer galibiyet aldıkları için 1-1'lik eşitlikle start atacak. Ayrıca serilerin ilk maçları ligi
rakibinden üstte bitiren takımların sahasında yapılacak.
haber :FOTO MUHABĐRĐ KAMERAMAN : öner ÇALIŞ 0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9281
Erişim Tarihi: 24.03.2011

''Götürüm''e 15 Bin TL tazminat
Özhaseki eski MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz'dan 15 Bin lira tazminat kazandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP eski Đl Başkanı Süleyman Korkmaz'a
karşı açtığı davayı kazandı. Süleyman Korkmaz 15 bin TL ödemeye mahkum oldu.
Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, MHP eski Đl Başkanı Süleyman Korkmaz ve
Büyükşehir Beblediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin avukatları katıldı. Yapılan duruşma sonrasında
MHP eski il Başkanı Süleyman Korkmaz'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye,
“Stadyum ve Kadir Has'ta götürüm yaptığı yerleri Başbakan'a açtırıyor” dediği için 15 bin TL
ödemesine karar verildi.
Süleyman Korkmaz ve avukatının kararı Yargıtay'a götüreceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9282
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Kayseri'ye Meryem'den 2 böbrek
Hatay'ın Đskenderun Đlçesinde kocası tarafından öldürülen Meryem Yılmaz'ın organları üç ilde, üç hastaya hayat
verecek.
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Dörtyol ilçesinde yaşayan ve eşi Serkan Yılmaz ile boşanma aşamasına gelen Meryem Yılmaz
yaklaşık iki ay önce, Aşağı Kepirce Köyü'ndeki baba evine sığınarak boşanma davası açmıştı. Üç gün
önce köye gelip eşi Meryem Yılmaz'ı rehin alan Serkan Yılmaz, tüm ikna çabalarına rağmen önce
karısını vurmuş, daha sonra da kafasına sıktığı kurşunla intihar etmişti. Ağır yaralanan genç kadın,
olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Đskenderun
Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Hastane yoğun bakımında yaşam savaşı veren
Meryem Yılmaz'ın önceki gece beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI 3 ĐLDE HAYAT VERECEK
Durumu öğrenen genç kadının yakınları, Meryem Yılmaz'ın organlarını bağışladı. Bu haber üzerine
Organ Nakil Merkezi ile bilgi alışverişi yapılarak organ dokusu tutan hastalar tarandı. Yapılan
araştırmalarda genç kadının organlarının uyum sağladığı 3 hasta belirlendi. Đstanbul, Kayseri ve
Gaziantep'ten gelen 3 uzman ekip başarılı bir operasyonla genç kadının kalbi, karaciğeri ve
böbreklerini aldı.
Ameliyathanede operasyonun son aşamasına kadar kapı önünde bekleyen Meryem Yılmaz'ın amcası
Ahmet Kormaz, göz hariç kullanılabilen bütün organlarını bağışladıklarını belirterek "Đnşallah gidecek
kişiye hayırlı olur. Organları başka bir insanda yaşaması bana mutluluk verir" dedi.
Đskenderun'da ilk kez organ bağışı ile nakil operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Devlet Hastanesi
Başhekimi Dr. Mete Burakçin, "Bir yandan üzüntü, bir yandan sevinç durumu var. Herkes için olumlu
bir davranış diye düşünüyorum. Böyle bir durum kişinin başına geldiğinde aklıselim hareket etmesi
sonuçta da uygun bir karar vererek geride kalan insanlara şifa dağıtması adına önemli bir durum.
Alınan iki böbrek Kayseri'ye gidecek. Tek hasta mı, iki hasta mı olduğu şu anda net değil. Karaciğer
Đstanbul'a gidiyor. Kalp ise Gaziantep'e yola çıktı" diye konuştu.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ KAMERAMAN ÖNER ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9283
Erişim Tarihi: 24.03.2011

ERCĐYES te Kar Kalınlığı 2.5 Metre
Son yağışla kayak merkezinde kar kalınlığı arttı.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığının 2 metre 50 santimetre dolayında
olduğu bildirildi.
Erciyes Kayakevi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kayakseverleri tercih ettiği merkezlerde olan ve
toz karıyla bilinen Erciyes'te kar kalınlığı 2 metre 50 santimetre dolayında bulunuyor.
Telesiyej ve teleski tesislerinin faal olduğu merkezde, bazı spor kulüplerinin verdiği kayak
eğitimlerinin sürdüğü, kayakseverlerle günü birlik piknikçilerin merkeze ilgi gösterdiği belirtildi.
Ekleyen:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN: ÖNER ÇALIŞ 0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9284
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Besyo Gecesi başlıyor
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Cuma Akşamı gece düzenleyecek.
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Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9285
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Öğrencilerden örnek davranış
Adnan Menderes Đlköğretim Okulu öğrencileri atık yağ ve pil toplama kampanyasında elde edilen atıkları
belediyeye teslim etti.
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Melikgazi sınırları içerisinde yer alan ve Mimarsinan Demokrasi Mahallesi’nde yer alan Adnan
Menderes Đlköğretim Okulu öğrencileri, başlatmış oldukları atık yağ ve pil toplama kampanyasında
elde edilen atıkları belediye yetkililerine teslim etti.
Adnan Menderes Đlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Kulübü’nde görevli öğrencilerin, TOKĐ Bölgesinde
yer alan daireleri tek tek gezerek, topladıkları atıkları belediyeye teslim ettiklerini belirten Okul Müdürü
Niyazi Kılıç, öğrencilerin 4 ay içerisinde 3211 adet kullanılmış pil ile 100 litre atık yağ topladıklarını
söyledi.
Öğrencilerin bu çalışmasının takdir ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç da, bu
öğrencilerin yaptığı bu çalışma ile hem çevre kirlenmesini önlediklerini, hem ekonomiye katkı
sağladıklarını, daha da önemlisi geleceklerine sahip çıktıklarını kaydetti.
Büyükkılıç, etkinliği katılan öğrencilere, Erciyes Spor Kulübü’nün birer atkı ve formasını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9286
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Avrupa Hentbol Şampiyonasına adayız
Avrupa Hentbol Federasyonu Müsabakalar Komisyonu Başkanı Jan Tuik, Kadir Has'ı inceledi.
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Avrupa Hentbol Federasyonu Müsabakalar Komisyonu
Başkanı Jan Tuik, 2014 Bayanlar Hentbol Avrupa Şampiyonası'nın aday şehirlerinden birisi olan Kadir
Has Kongre ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda yaptırdığı spor tesisleri, ulusal ve uluslararası
organizasyonları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Her türlü ayrıntı düşünülerek modern bir
şekilde tasarlanan Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi ile Kayseri, şimdi de 2014 Bayanlar Hentbol
Avrupa Şampiyonası'nın aday şehirlerinden birisi oldu. Bu kapsamda Avrupa Hentbol Federasyonu
Müsabakalar Komisyonu Başkanı Jan Tuik, Kayseri'ye gelerek Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde
incelemelerde bulundu.
Yetkililerden tesisler hakkında bilgiler alan Tuik, bugüne kadar gezdiği salonlar içerisinde en güzel
olanın, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi olduğunu söyledi.
Daha önce birçok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaparak bu organizasyonlardan tam not alan
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin çok yönlü oluşuna vurgu yapan Tuik, "Kullanım, personel ve
çalışma yaklaşımı açısından en üst düzey tesis burası" dedi.
2014 Bayanlar Hentbol Avrupa Şampiyonası'nın nerede yapılacağı Nisan ayı içerisinde belli olacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9287
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Tazminat davası başladı
Özhaseki'nin,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 100 bin ve 30 bin TL'lik tazminat davası başladı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na açtığı 100 bin ve 30 bin TL'lik tazminat davası bugün başladı.
Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu'nun avukatları Olcayto Özhan ve Şükrü Evrim Ünal ile Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk hazır bulundu.
Davada, Başkan Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun
avukatlarına 3 dosya içerisinde bulunan deliller sunuldu. Delillerde, CHP Genel Başkanı'nın TBMM'de
yaptığı konuşmalar ile StarTV'de yayınlanan Arena programında yaptığı konuşmalar yer alıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları delillerin incelenmesi için süre talep ederken, avukat Olcayto
Özhan, "Başkanın kendisine yapılmış direkt bir hakaret yok. Bu nedenle aktif dava ehliyeti
bulunmamaktadır. Bu durumun da gözden geçirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.
Dava, delillerin incelenmesi için verilen süre nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından açılan davada, CHP Kayseri milletvekili
Şevki Kulkuloğlu'nun ortaya attığı yolsuzluk iddiaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmalar için 100 bin TL, StarTV'de yayınlanan Arena
programında yaptığı konuşmalar için ise 30 bin TL tazminat talep ediliyor.
Ayrıca, yolsuzluk iddialarında adı geçen belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, belediye
meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 50 kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı
tazminat davası da başladı. 50 kişinin açtığı davalarda 10 bin ile 20 bin TL arasında tazminat talep
ediliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9288
Erişim Tarihi: 24.03.2011

Direksiyon başında kalp krizi
Kalp krizi geçiren sürücü, başka kazaya sebebiyet vermemek için kalan gücünü aracını kenara çekmek için
kullandı.
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Kayseri'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, başka kazaya sebebiyet vermemek için kalan
gücünü aracını kenara çekmek için kullandı. Hastanede kalp masajıyla tekrar hayata dönen sürücü,
yoğun bakımda tedavisi sürerken hayati tehlikesinin devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, 38 E 0266 plakalı minibüs sürücüsü Mehmet A. halsizleşmesiyle yol üzerinde
sağlık ocağına gitti. Tansiyonunun ölçülmesinin ardından hastaneye gitmesi önerilen Mehmet A.
Çevreyolunda seyir halindeyken bir anda kalp krizi geçirdi. Bir yandan nefes almakta zorluk çekerken
diğer yandan başka kazaya sebebiyet vermemek adına kalan gücünü aracını sağa çekmek için
kullanan Mehmet A. aracın içerisindeki yolcuları da korkuttu.
"HASTANEDE YAŞAMA DÖNDÜ"
Aracını kenara çektikten sonra yeteri kadar oksijen alamayarak hayatını kaybeden Mehmet A., olay
yerine gelen ambulansla hemen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil müdahaleye
alınan Mehmet A., kalp masajıyla tekrar yaşama dönerken yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü
bildirildi.
Olay anında Mehmet A.'nın yanında bulunan akrabası, "Yolda gelirken direksiyon başında fenalaştı.
Yolumuzun üstünde bulunan sağlık ocağına uğradık ve tansiyonunu ölçtürdük. Bize hastaneye
gitmemiz söylendi. Hastaneye gelirken kalp krizi geçirdi. Kazaya sebebiyet vermemek için aracı yol
kenarına çekti ve bayıldı" diyerek olayı anlattı.

Polis ekipleri ise, yaptığı incelemenin ardından aracı bulunduğu yerden kaldırırken, Mehmet A.'nın
hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9289
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Kristal Erciyes ödülleri !
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edilen ''3.Kristal Erciyes'' ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini
buldu.
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Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edilen ''3.Kristal Erciyes'' ödülleri, düzenlenen
törenle sahiplerini buldu.
Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Medya Takip Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen '3. Kristal
Erciyes' ödülleri çerçevesinde, 10 ayrı dalda birincilik elde edenlere ödülleri verildi. Đl Özel Đdaresi
Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, Vali Mevlüt Bilici, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın,
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Gençlik Spor Đl Müdürü Yahya Şahan,
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan, davetliler, veliler ve
öğrenciler katıldı.
Programda bir konuşma yapan Okul Müdürü Mustafa Kışan, ödüle layık görülenlerin öğrenciler
tarafından belirlendiğini belirterek, okulun bu tür çalışmalara daha çok ağırlık vereceğini söyledi.
Törende öğrenciler tarafından, Herkes Đçin Spor Federasyonu, Show TV ve Akşam Gazetesi Kayseri
Đl Temsilcisi ve Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın Sözcüsü Davut Güleç ‘Yılın Muhabiri ve
Habercisi’ ödülünü alırken, Đmdat Avşar ‘Yılın Yazarı’, Yusuf Özkan ‘Yılın Çevrecisi’, Feyyaz Gözaçık
‘Yılın Sporcusu’, Şafak Çivici ‘Yılın Girişimcisi’, Turgay Soy ‘Yılın Fotoğrafçısı’, Prof. Dr. Derviş
Karaboğa ‘Yılın Akademisyeni’, Op. Dr. Kemal Tekden ‘Yılın Kültür Gönüllüsü’, Osman Ulubaş ‘Yılın
Hayırseveri’, Ahmet Şerif Đzgören ‘Yılın Eğitim Gönüllüsü’ ödüllerine layık görüldü.
Törende, ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Nail Şahan, Avukat Mehmet Dinç, Ahmet Mercan, Kilim Mobilya yönetim kurulu
başkanı Mehmet Yayla, Savaş Yılmaz’a ‘Vefa ödülleri’, Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali
Yavuz ile Kayseri’nin son şehidi Duran Bayram’ın ağabeyine de ‘Onur ödülleri’ verildi.
Törende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nda da bulunan Davut Güleç, bir
sürpriz yaparak ‘Çanakkale içinde vurdular beni’ parçasını seslendirdi. Ödüllerin sahiplerini bulmasının
ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9290
Erişim Tarihi: 28.03.2011

TÜSĐAD yalakalık yapıyor
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, TÜSĐAD Başkanı Ümit Boyner'in Anayasa'da değişiklik istediği
konuları değerlendirdi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, TÜSĐAD Başkanı Ümit Boyner'in
Anayasa'da değişiklik istediği konuları değerlendirdi. Taleplere sert tepki gösteren Başkan Kilci, "Bazı
yerlere sıcak mesaj vererek yalakalık yaptıklarını göstermek istiyorlar" dedi.
TÜSĐAD'ın kuruluş itibarıyla 'zenginler kulübü' olarak bilindiğinin altını çizen KTO Başkanı Hasan Ali
Kilci, "Ülke ekonomisini elinde bulunduranların üye olduğu bir kuruluştur. Buranın başkanları da çok
önem arz ediyor. TÜSĐAD'a dönemler içinde çok ciddi başkanlar geldi. Ancak son dönemlerde,
özellikle de bayan başkan Ümit Boyner zaman zaman milletimizin değerleri ile örtüşmeyen saçma
sapan sözler sarf etmeye başladı. Geçmişte de böyle işgüzarlık yaparak Doğu ve Güneydoğu ile ilgili
raporlar hazırlayan bir kuruluş" dedi.
Taleplerin Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri konusunda olduğunun altını çizen Başkan Kilci,
"Milletimizin hoşgörüsüne bile sığınamayacak haddini aşan laflar ettiler" diyerek, "Gerek milletimizin
büyük bir çoğunluğunun gerek hükümetin de bu konuda tepki verdiğini düşünüyorum. Tabii ki
Anayasa'nın değiştirilemeyecek maddeleri değiştirilmemeli. Özellikle bazı yerlere sıcak mesajlar
vererek oralara yalakalık yaptıklarını da göstermek istiyorlar. Bunlar doğru değil. Bizim milletimizin çok
önemli hasletlerivar. Bunların ayaklar altına alınması, toplum tarafından ciddi değerler olarak
bilinenlerin birilerinin üzerinden oyunlar oynanmasına izin vermezler diye düşünüyorum.
Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak Ümit Boyner'in saçma sapan beyanatlarının kabul edilecek tarafı
olmadığını düşünüyoruz. Doğru dürüst işlere baksınlar. Türkiye'nin gelişmesi ile ilgili, krizden çıkma
dönemine girdiğimiz dönemde nasıl yeni iş alanları açılır, Türkiye'nin kaymağını yiyen insanlar olarak
bunlara kendilerini adapte etmeleri lazım. Çünkü halen milletimizin ekonomik alanda sıkıntıları var.
Sosyal alanda görüşler belirtilir ama milletimizi rahatsız etmeyecek konularda olmalı. Ama asıl iş
siyasetçilerin, siyasi partilerin konusu olduğu zaman onlara biraz dikkatli yaklaşmamız gerekiyor.
Đnşallah TÜSĐAD bu tepkilerden nasibini fazlasıyla alacaktır" diye konuştu.
BDP'li milletvekili Sebahat Tuncel'in polis memuruna tokat atmasını da değerlendiren Başkan Kilci,
"Maalesef her geçen gün gördükleri tavizlerden dolayı süreç içerisinde çok ciddi cesaretler bularak bir
Türk polisine tokat atabilecek kadar aşağılık olan mahlukların TBMM'de ve siyasi partilerde görev
almamaları gerekir" dedi. Türk polisi ve silahlı kuvvetlerinin rencide edilmemesi gerektiğinin altını çizen
Kilci, "Bunların şahsiyetlerinin korunmasının teminatlarımız olduğunu kabul etmezsek ileride
bunlarla ilgili sıkıntılar olur. Görev yaptıracak polis bulamazsınız. Bazı şeyler parayla pulla yapılamaz.
Çok ciddi olarak herkesin bu konuda tepki göstermeli lazım. Cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.
Milletvekilliği ve dokunulmazlıklar konusunda kanunların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini bildiren
Kilci, "Bulaşık adamlar var. Birçok karanlık işleri olanlar var ve bunlar aday adayı oluyor. Birçoğu da
korunmak için aday oluyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusu ve seçim kanunu ile siyasi parti
kanunu gözden geçirilmeli. Đktidara gelecek olanlar, bunları gündeme alarak kanunlaştırmalı. Yapılan
işlerin kabul edilecek tarafı yok. KTO olarak bu tür konularda çok hassasiyetimiz var. Ama bunu sanki
böyle birden olmuş, aniden gelişmiş bir olay olarak görmeyelim. Bu tokadın çok daha fevkinde hakaret
gören polislerimiz var. Meclis'te bile hakaret ediyorlar ama bunlarla ilgili bir şey yapılmıyor. Sadece
dokunulmazlık olanlar değil, sempatizanları bile milletimize, devletimize sövüyor ancak yetkililer ve

ilgililer seyredip birkaç cümlelik laflarla geçiştiriyor. Daha fazla ileri gitmemeleri için ceza almaları
gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9291
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Yusuf Halaçoğlu MHP'den aday
MHP Kayseri Đl Teşkilatı tarafından 24. dönem milletvekilliği seçimi için başvuruda bulunanların isim listeleri
açıklandı.
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MHP Kayseri Đl Teşkilatı tarafından 24. dönem milletvekilliği seçimi için başvuruda bulunanların isim
listeleri açıklandı. Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, MHP MYK Üyesi Mustafa
Eraslan ve eski vali Nihat Canpolat, MHP'den aday adayı oldu.
MHP Kayseri Đl Başkanlığı tarafından açıklanan milletvekili aday adaylarının isimleri ve meslekleri şu
şekilde:
"Ahmet Kılıç (ihtisasçı), Ahmet Muhtaroğlu (enerji uzmanı), Ayfer Solak (diş hekimi), Faruk Çolak
(öğretmen), Hüseyin Tekin (nakliyeci-petrolcü), Levent Livdumlu (şehir planlamacısı), Mazhar Gündoğ
(makine mühendisi), Mehmet Üçok (avukat), Metin Soylu (inşaat mühendisi), Mustafa Dağcı (eski
milletvekili), Mustafa Eraslan (işadamı), Nevzat Arık (emekli subay), Osman Ceyhan (öğretim üyesi),
Perihan Efeoğlu (tıbbi teknolog), Salih Erciyes (endüstri mühendisi), Sami Eker (elektrik mühendisi),
Ünal Polat (doktor), Veli Kılıç (eğitimci-yönetici), Yusuf Halaçoğlu (öğretim üyesi), Mehmet Gönen
(maliyeci-bankacı), Nihat Canpolat (vali)"
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9292
Erişim Tarihi: 28.03.2011

AB projelerinde Kayseri 1 numara
Kayseri, Avrupa Birliği'nin sağladığı hibe ve fonlara en çok ilgi gösteren il oldu.
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Projelerine en çok finansman desteği alan illerin başında yer alan şehir, 20 milyon 172 bin 834 euroluk
hibe almayı başardı.
Avrupa Birliği'nin (AB) hibe programları kapsamında işletme ve kurumlara fon sağladığı kredilere
gösterilen ilgi gün geçtikçe artıyor. 8 yıllık süre içinde sosyal içerikli konularda odalar, il özel idareleri,
dernek, vakıf, belediye, kooperatif, Üniversite, sendika ve köye hizmet götürme birlikleri gibi sivil
toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 2 bin 851 projeye finansman sağlandı. Bu projelere verilen
toplam destek ise 360 milyon 725 bin euro.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve Đhale Birimi verilerinde Türkiye'deki AB
projelerinin detayları yer alıyor. AB'nin istihdamdan tarıma, hayvancılıktan kalkınmaya kadar sosyal
içerikli projelere verdiği kredilerin Türkiye'deki dağılımının bulunduğu istatistikte, illerin imzaladıkları
toplam sözleşme sayıları ile ne kadar hibe desteği aldığı da görülüyor. Ayrıca kurum ve kuruluşların
istatistiki verileri de mevcut. Verilerde illerin performans sıralamasında alınan hibe desteklerine
bakıldığında Kayseri'den sonra ikinci sırayı Van (19 milyon 596 bin euro), üçüncü sırayı Konya (17
milyon 245 bin euro) aldı.
AB projelerinden hiçbir pay alamayan şehirler ise Kilis, Bilecik ve Afyon. Verilerde büyükşehirlerin
durumuna bakıldığında Ankara ve Đstanbul en çok pay alan ilk beş şehir arasında yer alırken, Đzmir ise
81 il arasından 39, turizm şehri Antalya ise 43'üncü sırada yer aldı. Doğu ve güneydoğu illerinin AB
projelerinden pay alan şehirler arasında üst sıralarda yer aldığı görülüyor. Van'ın ardından Malatya,
Diyarbakır, Bingöl, Muş, Şanlıurfa ilk 20 il arasında. Ege, Đç Anadolu ve Marmara bölgelerinin bazı
şehirleri ise AB projelerinden pay alan iller arasında son sıralarda bulunuyor.
Kuruluşların aldıkları hibe dağılımında ise ilk sırada belediyeler geliyor. 355 sözleşme imzalayarak 98
milyon 681 bin euroluk hibe alan belediyeleri 654 sözleşme adedi ve 47 milyon 767 bin Euro ile
KOBĐ'ler takip ediyor. Kuruluşlar arasında en az hibeyi anaokulları aldı. 4 sözleşme ve 276 bin Euro
desteği alan anaokullarını yine 4 sözleşme ile 314 bin euroluk destek alan Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri izledi. Kuruluşlar arasında Milli Eğitim'e bağlı kurumların daha az hibe aldığı dikkatleri
çekiyor.
En fazla pay alan kuruluşlar sıralamasında 8. sırada yer alan üniversitelerin 106 projesi ve 16 milyon
746 bin euroluk hibesinin ardından meslek liselerinin 64 projesi ve 8 milyon 232 bin euroluk hibesi
göze çarpıyor. AB'den hibe alanlar arasında 36 muhtarlık projesi de bulunuyor. Muhtarlar, AB'den 5
milyon euronun üzerinde hibe almaya hak kazandı.
Đllerin AB'den aldığı hibe tutarlarının dağılımı şöyle:
Şehir sözleşme adedi hibe tutarı (€)
KAYSERĐ 144 20.172.834 Van 197 19.596.076
Konya 174 17.245.093 Ankara 156 16.900.501 Đstanbul 140 16.509.682 Samsun 128 14.125.605
Trabzon 104 12.484.304
SĐVAS 97 12.337.215
ELAZIĞ 54 10.210.811
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman-ÖNER ÇALIŞ -O 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9293
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Yeşilhisar'da akıllı tahta dönemi
Yeşilhisar ilçesinde 'Her Sınıfa Bir Akıllı Tahta Projesi' kapsamında 140 derslikte artık 'kara tahta' yerine 'akıllı
tahta' kullanılacak.
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 'Her Sınıfa Bir Akıllı Tahta Projesi' kapsamında 140 derslikte artık 'kara
tahta' yerine 'akıllı tahta' kullanılacak.
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilhisar ilçe Kaymakamlığı işbirliği ile 'Her Sınıfa Bir Akıllı Tahta'
projesi tamamlandı. Proje, Yeşilhisar Anadolu Teknik Lisesi'nde gerçekleştirilen bir programla tanıtımı
yapıldı. Programa Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Đl Jandarma Alay Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Đl
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Đl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Basri Arat, Đl Genel Meclis
Başkanı Sadettin Aydın, Develi Kaymakamı Enver Ünlü ve projeyi destekleyen hayırseverler katıldı.
Program Đlköğretim 8.sınıf öğrencisi öğrencilerinin "Akıllı Tahta" üzerinde yaptıkları açıklamalar ve
slayt gösterileri ile başladı. Programda konuşan Vali Mevlüt Bilici, projenin öneminden bahsederek "Bu
projeyi çok önemsedik. Kayseri'de vatandaşlarımız çok hayırsever. Buranın özelliği ise birlik beraberlik
olması. Ben burada çocuklarımız sunum yaparken geleceğin büyük Türkiye'sini gördüm. Türkiye
dünyada çok kısa sürede hak ettiği yeri alacak. Türk devleti ne zaman birlik olmuşsa dünyanın en
büyük devletlerinden olmuştur. Kaymakam bey'e şu ana kadar ki yapmış olduğu çalışmalardan dolayı
teşekkür ediyoruz. Bu projeyi önemli kılan halkın göstermiş olduğu katkılardır" şeklinde konuştu.
Yeşilhisar Kaymakamı Cafer Sönmez ise, 54 hayırseverin destek verdiği projenin maliyetinin 250 bin
lira olduğu bildirirken, bu proje ile 24 okulda 140 derslikte faydalanılacağını söyledi.
Konuşmaların ardından projeye destek veren hayırseverlere plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9294
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Anbar'da kaza: 1 ölü
Anbar Mahallesi Gemlik Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
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Anbar Mahallesi Gemlik Caddesinde, Ş.I. yönetimindeki 38 SF 864 plakalı kamyonet, yolun karşısına
geçmek isteyen Selvet Karaca'ya (68) çarptı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman ÖNER ÇALIŞ -O 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9295
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Kayseri benim Ata yurdum !
MHP Milletvekili Aday Adayı ve TTK Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Đl Başkanı Mete Eke'yi ziyaret etti.
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Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayı ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Halaçoğlu, Đl Başkanı Mete Eke'yi ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Milletvekilli Aday Adaylarının listesini açıklayarak 21
isimin Kayseri'den milletvekili aday adayı olduğunu söyledi. Tüm aday adaylarına çalışmalarında
başarılar dileyen Eke şöyle devam etti:
“Birbirinden değerli ve kamuoyuna mal olmuş kıymetli insanlardan oluşan bir müracaat listemiz var.
Bugünde çok değerli biri olan Yusuf Halaçoğlu Hocamız, buraya gelerek bizi ziyaret ettiler. Partimize
ve hocamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'da ata yurdunun Kayseri
olduğunu ve bu yüzdende Kayseri'den aday olmak isteğini belirterek “bizim hedefimiz siyasi parti
olarak ülkemize hizmet etmektir. Ülkemizin her köşesi bizim için mukaddestir. Kayseri'nin benim ata
yurdum olması ve sık sık birçok programa katıldığım için adaylığımın Kayseri'den olmasını istedim.
Onun içinde Kayseri'den başvurdum. Bizim bütün aday adaylarımızla birlikte kalbimiz yüreğimiz birdir.
Ülkemizin hiç yerindeki hiçbir kimseyle ayrımız gayrımız yoktur. Hepimiz birbirimize her zaman destek
oluruz. Bu anlayış içerisinde hizmet etmek istedik. Takdir edilirde nasip olursa, genel merkezimizin
belirlediği çerçeve içerisinde eğer halkımızda isterse inşallah hizmet etmek nasip olur” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9296
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Đntiharlar çığ gibi !
Bunalıma girdiği iddia edilen bir genç kendini kömürlüğün tavanına asarak intihar etti.
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Kayseri'de, bunalıma girdiği iddia edilen bir genç kendini kömürlüğün tavanına asarak intihar etti.
Gencin cenazesi çıkarıldığı sırada sinir krizleri geçiren yakınları, 112 ekiplerinin önünü keserek,
“Kardeşimi bırakın. Onu götürmeyin” diye feryat etti.
Keykubat Mahallesi Devetaşı Sokağı'nda meydana gelen olayda, 30 yaşındaki B.D. bilinmeyen bir
nedenden dolayı, kömürlüğün tavanına kendini asarak intihar etti. Yakınları, B.D.'yi asılı olduğu yerden
indirerek 112 ekiplerini aradı. Olay yerine de polis ekipleri çağırıldı. Ruhi bunalıma girdiği iddia edilen
B.D.'nin haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında B.D.'nin cesedi, kömürlükten çıkarıldı ve
ambulansa konulmak istendi. Bu sırada B.D.'nin yakınları, 112 ekiplerinin önünü keserek, "Kardeşimi
götürmeyin. Onu ne olur bırakın" diye feryat etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle 112 ekipleri B.D.'nin
cesedini ambulansa koydu.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirirken, B.D.'nin cenazesi Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9297
Erişim Tarihi: 28.03.2011

PFDK'dan Kayserispor'a ceza
PFDK Ceza kesti.Kayserispora 5 Bin TL -BJK ye saha kapatma-Boluspor da zor kurtuldu.
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PFDK CEZALARI
KAYSERĐSPOR Kulübünün, 20.03.2011 tarihinde oynanan BEŞĐKTAŞ A.Ş. - KAYSERĐSPOR Spor
Toto Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren
5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- BEŞĐKTAŞ A.Ş.'nin, 20.03.2011 tarihinde oynanan BEŞĐKTAŞ A.Ş. - KAYSERĐSPOR Spor Toto
Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren
50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞĐKTAŞ A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı
ve çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içerisinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren
1 RESMĐ MÜSABAKAYI KENDĐ SAHASINDA SEYĐRCĐSĐZ OYNAMA CEZASI ve 60.000.-TL PARA
CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞĐKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren
7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BOLUSPOR Kulübü hakkında, 20.03.2011 tarihinde oynanan BOLUSPOR - KAYSERĐ ERCĐYESPOR
Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sevk
yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYĐNĐNE YER OLMADIĞINA,
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman ÖNER ÇALIŞ -O 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9298
Erişim Tarihi: 28.03.2011

1.sınıflara ağız taraması
1.sınıf öğrencilerine yönelik olarak hem diş taraması yapılıyor, hem de ağız ve diş sağlığı konusunda bilgiler
veriliyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kent merkezinde ve köylerde bulunan ilköğretim birinci
sınıf öğrencilerine yönelik olarak hem diş taraması yapılıyor, hem de ağız ve diş sağlığı konusunda
bilgiler veriliyor.
Boydak Đlköğretim Okulu'nda düzenlenen ağız ve diş taramasında konuyla ilgili olarak açıklama yapan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, belediye
öncülüğünde Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş
Hekimleri Odası, Đl Sağlık Müdürlüğü ve Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kent merkezi ve civar
köylerde bulunan ilköğretim 1. sınıf öğrencilerini diş taramasından geçirdiklerini söyledi. Tuzcuoğlu,
"Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'nin direktifleri doğrultusunda Büyükşehir
Belediyesi olarak toplumsal hizmetlerin tamamında bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. Belediye olarak
çok değişik alanlardaki faaliyetlere müdahil oluyor ve organizasyonlarda öncü rol oynuyoruz.
Başlattığımız çalışmayla da 20 bin civarında ilköğretim çağındaki çocuğumuza ulaştık. Çok önemli ve
sonuç verici bir çalışma oldu" dedi.
Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü Diş Hekimi Simten Baygın da 6-12 yaş
grubundaki çocuklarda diş sağlığı sorunlarının ilk sırada yer aldığını ifade ederek, "Yalnızca
çocuklarda değil toplum sağlığında da diş çürükleri önemli bir sağlık sorunu. Diş çürümeleri için
yapılan tedaviler oldukça büyük harcama gerektiriyor. Gerek diş çürümelerini önlemek amacıyla
gerekse devlete olan maliyeti azaltmak amacıyla ilköğretim çocuklarımıza flor uygulaması başlattık"
diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi ve Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Yahya Orçun
Zorba ise, diş çürüklerinin azaltılması ve çocukların gelecekte diş sağlıklarının korunması amacıyla
yürütülen uygulamanın oldukça yararlı olduğunu ifade ederek, başta Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere programa katılan diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Eti Hastalıkları ve Tedavisi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Arzu Altan da, yaptığı açıklamada ağız sağlığının önemine değinerek, "Ağız tüm vücuda
açılan bir kapı görevi görüyor. Ağız ve diş sağlığının bozulması vücutta çok çeşitli ve ciddi hastalıklara
neden olabiliyor. Başlatılan bu uygulamada çocuklarımıza diş fırçası kullanım alışkanlığı kazandırma
ilk hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çünkü bu alışkanlığın kazandırılmasında, ilköğretim 6 yaş grubu
fırsatı yakaladığımız en son grup oluyor. Bu nedenle başlatılan çalışmayı önemsiyoruz" şeklinde
konuştu.
Uygulama çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara diş fırçası ve diş jeli
hediyesinin yanı sıra diş sağlığı konusunda hazırlanan broşürler veriliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9299
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Bu yaşta parmak ısırtan zeka !
2,5 yaşındaki Ecrin Nisa Ünal Türkiye haritasında illeri tek tek göstermesi görenleri hayrete düşürüyor.
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Kayseri'de, 2,5 yaşındaki Ecrin Nisa Ünal'ın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın isimlerini
söyleyip Türkiye haritasında illeri tek tek göstermesi görenleri hayrete düşürüyor.
Yunus ve Hatice Ünal çiftinin ilk çocuğu Ecrin Nisa Ünal, zekasıyla görenleri hayrete
düşürüyor. 2,5 yaşında olmasına rağmen 5-6 yaş grubu kitaplara merakı olan Ecrin, bu
sayede birçok hayvanın ismini ve ne yediğini şimdiden öğrendi. TV'de hemşehrisi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü görünce kızının çok heyecanlandığını söyleyen anne Hatice

Ünal, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Baş Erdoğan' diyor ve onları TV'lerde
gördüğünde çok heyecanlanıyor" dedi.
"YANGIN ÇIKARSA KĐMĐN ARANACAĞINI BĐLĐYOR"
Annesinin kendisine yönelttiği sorulara anında cevap veren küçük Ecrin, trafik ışıklarına
nasıl uyulduğunu tek tek sayıyor, dünyanın uydusunun 'ay' olduğunu söylüyor. Anne
Hatice Ünal, "Çocukların beyin gelişimi 0-3 yaş arasındadır. Kendisi sürekli bir şeyleri
merak edip soruyor ve bazen bu soru defalarca oluyor. Hiç sıkılmadan sorulara cevap
verdiğimde çok mutlu oluyor. Yangın anında itfaiyenin aranacağını ve itfaiyenin
telefondaki iletişim numarasının 110 olduğunu söylüyor" diye konuştu.
Türkiye haritasındaki illeri ve denizleri tek tek gösteren Ecrin'in annesi Hatice Ünal,
"Anneler, çocuklarına eğer oyuncak alıyorsa bile onun gerçekte ne işe yaradığını anlatmalı
ve sorulara hiç sıkılmadan cevap vermelidir. Çocukları küçük yaşta TV'ye bağımlı hale
getirmek doğru değil. Kaç yaşında olursa olsun çocukların TV'ye mümkün olduğunca az
zaman ayırması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9300
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Türbanı sadece CHP çözer !
CHP Parti Meclisi Üyesi Muhammed Çakmak, partisinin Kayseri Đl Teşkilatı'nı ziyaret etti.
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CHP Parti Meclisi Üyesi Muhammed Çakmak, partisinin Kayseri Đl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Çakmak,
burada düzenlenen basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in türban
konusunda çok net bir açıklama yaptığını belirterek, "Türban konusunu çözecek tek parti CHP'dir" diye
konuştu. Türkiye'nin son derece önemli bir seçim sürecine girdiğine dikkat çeken Çakmak, "Orta
Doğu'da başlayan son derece önemli bir değişime tanık oluyoruz. Türkiye çok stratejik kavşakta
bulunuyor. Son olaylara baktığımızda bu konumun son derece önemli olduğu ortaya çıktı. Bu anlamda
Türkiye'de son derece yüksek kalitede siyaset üretilmesi büyük önem arz ediyor. CHP yeni projeleriyle
Türkiye'nin kuruluş amacına göre inşa edilmesi için kendini çok büyük bir geleceğe hazırlamaktadır.
Önümüzdeki günler bir CHP fırtınasına tanık olacaktır. Bu nedenle CHP yeni vizyon oluşturmaktadır"
diye konuştu. Orta Doğu'da yaşananlar sonrasında, Libya'daki iç çatışma nedeniyle tezkere
konusunda iktidar partisi ile birlikte hareket edilmesini değerlendiren Çakmak, "Türkiye'nin ulusal
çıkarları konusunda partilerin özel inisiyatifi olamaz. Söz konusu ulusal çıkarlarsa Türkiye'deki tüm
partiler ortak hareket eder. Bu anlamda parlamentodaki iş birliği Türkiye'nin ulusal çıkarları konusunda
ortak tavır olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Bir basın mensubunun türban konusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in
açıklamalarını değerlendirmesini istemesi üzerine Çakmak, "Gürsel Bey çok net bir açıklama yaptı.
Çok net ve açık bir açıklamaydı. Biz bu konuyu çok konuştuk. CHP'nin tavrı çok net. CHP üniversitede
türban konusunu çözecek tek partidir. Bunu Sayın Genel Başkan'ımız yüzlerce defa ifade etti. Hiç
kimse üniversitede kılık ve kıyafetinden dolayı asla başka bir muameleye tabi tutulmayacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9301
Erişim Tarihi: 28.03.2011

CHP'nin hedefi 3 milletvekili !
CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, milletvekilliği aday adaylığı için başvuranların listesinin yarından sonra
netleşeceğini bildirdi.
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CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, milletvekilliği aday adaylığı için başvuranların listesinin
yarından sonra netleşeceğini bildirdi. Gülsoy, "Gerçekçi olmak gerekirse Kayseri'den 3 milletvekili
çıkaracağımızı tahmin ediyorum" dedi.
CHP'ye aday adaylığı başvurularının Genel Merkeze yapıldığına dikkat çeken CHP Đl Başkanı Ayhan
Gülsoy, "Tam sayı belli değil ancak benim bilgim dahilinde olan Kayseri'de uğrayıp giden bir çok kişi
var" dedi. Şu ana kadar Mustafa Aslan, Şevki Kulkuloğlu, Emin Yıldırım, Gani Aşık, Ali Paşa Tan,
Figen Alçı, Đbrahim Bahçecioğlu, Çetin Arık,Ömer Bayrak ve Seyit Medet'in aday adaylığı için
başvuruda bulunduğunu açıklayan Gülsoy, "Gerçek sayı ve doğru bilgiler yarından sonra
kesinleşecek" diye konuştu.
Seçimlerde CHP'nin işinin kolay olduğunu ifade eden Gülsoy, "8 yıllık AK Parti yönetiminden bıkan
insanlar büyük bir teveccüh ile CHP'yi kurtarıcı olarak görüyorlar. 'AK Parti Kenara CHP iktidara'
sloganı atıyoruz" dedi.
AK Parti'nin Kayseri'de 9 milletvekili hedeflediğinin sorulması üzerine ise Gülsoy, "Hangi parti 9
milletvekili çıkaracağını iddia ediyorsa demek ki onlar kendi rüyalarında öyle görüyorlar. Ben gerçekçi
düşünüyorum. CHP 3 milletvekili çıkaracağının inancında ve bunu başaracağız. Kayseri'de '9
çıkaracağız' diyenler tatlı bir hayal peşindeler. Halkımız onları uyarmıştır. 9 vekil çıkaracağını
çıkaracağını söyleyenler ilçelere gitmiş ve tepkileri görmüşlerdir. Buna rağmen 9 vekil çıkaracaklarını
düşünüyorlarsa kendi kendilerini yanıltıyorlar diye düşünüyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9302
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Takla attı, alev aldı !
Sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı.
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Kayseri'de sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı.
Araçtan fırlayan 3 kişi yola savrulurken, LPG'li otomobil alev alev yandı. Đtfaiye, herhangi bir patlama
yaşanmadan araçtaki yangına müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden şehir merkezine gelen 44 FH 309 plakalı otomobilin
sürücüsü H.M.Y. (49), sabah saat 05.10 sıralarında Gaffar Okan Caddesi Mimarsinan Kavşağı'nda
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü ile araçta bulunan
Bekir Yıldırım (67) ve Esme Yıldırım (67), birkaç takla atan otomobilden yola fırladı. Ters dönen
otomobil bir anda alev alırken, araçtan fırlayan 3 kişi yanmaktan kurtuldu. Sürücü ve Bekir Yıldırım
ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine, hayati tehlikesi olan Esme Yıldırım ise Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin LPG'li olması nedeniyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken,
araç hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden
kaldırılırken, trafik normal akışına döndü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9303
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Yazıcıoğlu için zirve tırmanışı
Muhsin Yazıcıoğlu ile ĐHA muhabiri Đsmail Güneş ve arkadaşlarının ölümünün 2'nci yılında zirve tırmanışı.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum BBP Lideri
Muhsin Yazıcıoğlu ile ĐHA muhabiri Đsmail Güneş ve arkadaşlarının ölümünün 2'nci yılında, Yılanlı
Dağı Doğa ve Dostluk Grubu (YĐDOG) üyeleri zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Kayseri'de özellikle çevreci tutumuyla bilinen Yılanlı Dağı Doğa ve Dostluk Grubu (YĐDOG) üyeleri,
helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ile ĐHA muhabiri Đsmail Güneş ve
arkadaşları için Erciyes Koç Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Sabah saat 07.00 sıralarında yola çıkan ve yer yer yüksekliği 2 metreye yaklaşan kara ve zorlu
koşullara rağmen Erciyes Koç Dağı'nın 2700 metre yükseklikteki zirvesine çıkan YĐDOG üyeleri, saygı
duruşu ve Đstiklal Marşı'nın ardından kazada ölenler için dualar okudu. YĐDOG üyeleri zirvede hayatını
kaybedenler için özel olarak hazırladıkları pankartı açarken, YĐDOG Başkanı Mehmet Ceyhan günün
anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tırmanışa; YĐDOG Başkanı Mehmet Ceyhan'ın yanı sıra Ebubekir Güngör, Đbrahim Doruk, Bekir
Tatar, Nemci Yolaldı, Mithat Güngör, Mahir Deliak, Seyit Ahmet Köse, Đlhan Demiryürek, Abdurrahman
Çelebi, Mustafa Yapıcı, Şimşek Kılınç, Đbrahim Đşlertaş, Ahmet Akbulut, Fatih Duyar, Salih Otçu,
Hamdi Karamemiş ve Bekir Demirağ katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9304
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Kayıp çocuklar ölü bulundu !
Talas'ta 2 yıl önce kaybolan ikisi kardeş, 3 çocuğun cesedi, Yozgat'ın Çayıralan Đlçesi'nde toprağa gömülü
bulundu.
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Kayseri'nin Talas Đlçesi'nde 2 yıl önce Ramazan Bayram'ında şeker toplamak için evden çıktıktan
sonra bir daha haber alınamayan ikisi kardeş, 3 çocuğun cesedi, Yozgat'ın Çayıralan Đlçesi'nde
toprağa gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin yapılan sorgularında suçlarını
itiraf ettikleri belirtildi.
Talas Đlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 21 Eylül 2009 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker
toplamak için evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin ile 6
yaşındaki kardeşi Dilruba ve komşularının çocuğu 10 yaşındaki Türkan Ay olayıyla ilgili olarak polisin
yürüttüğü çok çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık 2 yıla yakın sürdürülen çok yönlü soruşturmanın
ardından polis ekipleri, bugün gece geç saatlerde Yozgat'ın Çayıralan Đlçesi'nde olayla ilgili 2 kişiyi
gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, yapılan sorgularında Kayseri'de kaçırdıkları 3
çocuğu, öldürdükten sonra Çayıralan'da toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine şüpheliler,
Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yerine götürülerek çocukların gömülü bulunduğu yer tespit
edildi. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, olayın adli açıdan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütüldüğünü,
cesetlerden alınacak parçalarla yapılacak DNA testi sonrası çocukların kimliklerinin netleşeceğini
söyledi. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ise, şüpheli sayısının yapılacak olan otopsi ve DNA
testleri sonrası şüpheli sayısının artabileceğini belirterek soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
HABER :FOTO MUHABĐRĐ KAMERAMAN: ÖNER ÇALIŞ- O 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9305
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Cesetleri baraj kıyısından çıktı
Ahmet Tuna Tekin, Dilruba Tekin ve Türkan Ay'ı öldürüp Yozgat Çayıralan'daki Yahyasaray barajının kenarına
gömmüşler.
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Aşağı Yahyasaray köyü yakınlarında, Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık
1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğa ait olduğu sanılan toprağa
gömülü kıyafetler bulundu.
Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıkan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı
mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın 2009'da kaybolmasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünce
oluşturulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 35 yaşlarında bir erkek, polis ekiplerince
gözaltına alındı.
Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlının, öldürdüğü çocukların cesetlerini Yozgat'ın Çayıralan ilçesine
bağlı Aşağı Yahyasaray köyü Yahyasaray Barajı yakınlarında yol kenarına gömdüğünü söylemesi
üzerine jandarma ekipleri, belirtilen bölgede yüzey kazısı yaptı.
Kazıda, çocuklara ait kıyafetlerin bulunması üzerine, çalışmalar durdurularak Çayıralan Cumhuriyet
Savcısına bilgi verildi.
Kazı çalışmalarına Cumhuriyet Savcısının gözetiminde devam edileceği öğrenildi.
Kayseri'de 2009 yılında Ramazan bayramında şeker toplamak için evden ayrılan bir o günden bu yana
haber alınamayan ikisi kardeş 3 kayıp çocuğun Yozgat ili Çayıralan ilçesi Yahyasaray barajı
yakınlarında cesetlerinin bulunduğu iddiası aileleri üzüntüye boğdu.
Haberi televizyonlardan öğrenen Tekin ailesi gözyaşlarına hakim olamazken gelen bu haberle bir kez
daha üzüntüye boğuldular.
Tekin ailesinden anne Leyla Tekin eşi Hamza Tekin'e tesellileriyle destek vermeye çalıştı.
Çocuklarının kayboluşlarından bu yana 2 kez kalp krizi geçiren baba Hamza Tekin, olayın gerçeklik
payını öğrenmek için soruşturmayı yürüten özel araştırma ekibi müdürü ile telefonla görüştü. Ekip
tarafından kendilerine telefonla bilgi verileyemeyeceğini ancak ziyaretle konunun gerçeklik payının
aktıralacağını öğrenen Hamza Tekin'in endişeli bekleyişi sürüyor.
Anne Leyla Tekin televizyon kanallarından geçen alt yazıları görünce gözyaşlarına hakim olamazken
yavrularım ölmüş diyerek yakınlarını aradı.
KAYSERĐ'de 21 Eylül 2009 tarihinde Ramazan Bayramı'nda evden şeker toplamaya çıktıklarında
sonra kaybolan ve dün gece Yozgat'ın Çayıralan Đlçesi Aşağıyahyasaray Köyü yakınlarındaki gölet
kıyısında cesetleri toprağa gömülü bulunan Türkan Ay ile Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşlerin
öldürülmelerini, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip ortaya çıkarttı. Çocukları öldüren
iki şüphelinin halen Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına tutulduğu, kesin kimlik tesbiti için
cesetlerden alınan DNA örneklerinin ise Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.
Talas Đlçesinde kaybolan çocukların bulunması için Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın Emniyet Genel
Müdürlüğü'nden aldığı izinle kurduğu 10 kişilik özel ekip, dün bazı kanıtlara ulaşarak, iki aileden birini
daha önce tanıdıkları ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına alarak sorguladı. Biri Yozgat'ın Çayıralan Đlçesi
nüfusuna kayıtlı iki şüphelinin ''Üç çocuğu öldürüp, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Yahyasaray baraj göleti
kıyısında toprağa gömdük' diye verdikleri ifadenin ardından Kayseri polisi, adı geçen yere giderek
toprağa gömülü 3 cesetle karşılaştı. Cesetlerden DNA örnekleri ve elbise parçaları alındı. Kayseri
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Kayseri'de gözaltında tutulan ve yer gösterme işlemlerine katılan
şüphelilerin cesetlerin çıkarılmasının ardından geniş kapsamlı olarak ifadelerinin alınacağını,
soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü söylemekle yetindi.
KAYIP ÇOCUKLARIN AĐLESĐ TEPKĐLĐ
Talas ilçesinde oturan, kayıp kardeşler Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin'in ağabeyi Ömer Tekin, eve
gazetecilerin girmesine izin vermek istemedi. Ömer Tekin, ''Polis, eve gazeteci alırsanız bilgi vermeye
gelmeyiz' dedi. O yüzden gazeteci istemiyoruz' diye tepki gösterdi. Acılı baba Hamza Tekin ise,
çocukların cesedinin bulunduğu haberini televizyondan öğrendiğini, polisin henüz kendisine bilgi
vermediğini belirtti. Oldukça bitkin görünen Tekin gazetecilere, ''Birşey bilmiyoruz ki söyleyelim.
Televizyonlardan, gazetecilerden duyduğumuz kadarıyla biliyoruz. Hemen mi öldürüldü, yeni mi
öldürüldü? Ya da cesetler çocuklarımıza mı ait bilmiyorum. Polis henüz bizi arayıp bilgi vermedi.
Oğluma 'Gazeteciler olduğu için gelmiyoruz. Onları uzaklaştırın' demişler. Bunun dışında hiçbir

bilgimiz yok. Yoksa gazeteciler de 2 yıl bizimle birlikte çocuklarımızı aradı. Ben de kendi kendimi
yiyiyorum. Kesin birşey olmadığı için paylaşmak istemiyorum'' diye konuştu.
HABER:FOTO MUHABĐRĐ- KAMERAMAN: ÖNER ÇALIŞ 0 538 89 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9306
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Kara haber böyle geldi
Haberi TV'den öğrenen Tekin ailesi gözyaşlarına hakim olamazken gelen bu haberle bir kez daha üzüntüye
boğuldu.
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Kayseri'de 2009 yılında Ramazan bayramında şeker toplamak için evden ayrılan bir o
günden bu yana haber alınamayan ikisi kardeş 3 kayıp çocuğun Yozgat ili Çayıralan ilçesi
Yahyasaray barajı yakınlarında cesetlerinin bulunduğu iddiası aileleri üzüntüye boğdu.
Haberi televizyonlardan öğrenen Tekin ailesi gözyaşlarına hakim olamazken gelen bu
haberle bir kez daha üzüntüye boğuldular.
Đhlas Haber Ajansı muhabirlerine kapılarını açan Tekin ailesinden anne Leyla Tekin eşi
Hamza Tekin'e tesellileriyle destek vermeye çalıştı. Çocuklarının kayboluşlarından bu
yana 2 kez kalp krizi geçiren baba Hamza Tekin, olayın gerçeklik payını öğrenmek için
soruşturmayı yürüten özel araştırma ekibi müdürü ile telefonla görüştü. Ekip tarafından
kendilerine telefonla bilgi verileyemeyeceğini ancak ziyaretle konunun gerçeklik payının
aktıralacağını öğrenen Hamza Tekin'in endişeli bekleyişi sürüyor.
Anne Leyla Tekin televizyon kanallarından geçen alt yazıları görünce gözyaşlarına hakim
olamazken yavrularım ölmüş diyerek yakınlarını aradı.
ĐŞTE AĐLELERĐN KARA HABERĐ ALDIĞI AN !
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9307
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Zalayeta gönderildi !
Uruguaylı forvet, Gürcü Aleksander Amuslashvili ve Abdülkadir Özgen'den sonra 2.yarıda gönderilen 3. futbolcu
oldu.
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Đşte Kayserispor kulubünden açıklama
Kulübümüz, Marcelo D. Zalayeta ile sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirmiştir. Futbolcuya verdiği
emekler için teşekkür eder futbol hayatında başarılar dileriz.
1997- 2007 yılları arasında Juventus forması giyen, geçen sezon ise Đtalya'nın Bologna takımında
oynayan 32 yaşındaki Marcelo Zaleyata Kayserispor'da 14 lig maçında 7, kupa maçında ise 1 gol
atmıştı.
Yıllık 1 milyon 250 bin euroya malolan ancak teknik direktör Şota'nın gözüne bir türlü girmeyen
Zalayeta'nın gidişini sarı kırmızılı kulübün internet sitesi, "Kulübümüz Marcelo D. Zalayeta ile
sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirmiştir. Futbolcuya verdiği emekler için teşekkür eder futbol
hayatında başarılar dileriz" diye duyurdu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9308
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Kovuşturmaya gerek yoktur !
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerinin bir suç teşkil etmediğine
karar verdi.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yok' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki aleyhine ortaya attığı asılsız ithamlar
nedeniyle zor durumda kalan ve hergün bir yalanı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu gün geçmiyorki mahkeme kararlarıyla sarsılmasın. CHP'nin internet sitesi hakkında alınan
tekzip ve yayını durdurma kararlarının ardından bu kez de Kılıçdaroğlu'nun Başkan Özhaseki
hakkında açmış olduğu 'hakaret davası'nda 'KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI kararı çıktı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 Mart 2011 tarih ve 2011/4140 sayılı kararında, Başkan
Özhaseki'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerinin bir suç teşkil etmediğine
dikkat çekilerek "Şüphelinin müşteki ile ilgili olarak 28.01.2011 tarihinde yapmış olduğu basın
açıklamasının siyasi nitelikte olduğu ve siyasi eleştiri sınırları içerisinde bulunduğu anlaşılmakla
şüpheli hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verilmiştir" deniliyor.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki hakkında asılsız, mesnetsiz ve itham edici iftiralarda bulunmuş, bu iftira ve yalanlarını
değişik zamanlarda tekrarlamış bunun üzerine de Başkan Özhaseki, "Her gün bir yalanını ortaya
çıkartıyoruz. Cevap verirken ikinci üçüncü yalanla işi devam ettiriyor" şeklinde açıklamalar yapmıştı.
Bu açıklamalar üzerine Başkan Özhaseki'den şikayetçi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu,
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kovuşturmaya gerek yoktur' şeklinde sonuca bağlanmış
oldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından çok değil birkaç gün önce yapılan bir yazılı açıklamada da
Kılıçdaroğlu'nun 'kendi çalıp kendi söylemeye' devam ettiği ifade edilmiş ve Kılıçdaroğlu ile yandaşları
aleyhine onlarca mahkeme kararı çıktığına dikkat çekilerek "Sayın Kılıçdaroğlu, istediği kadar bu
mahkeme kararlarını yok saysın, istediği kadar namuslu dürüst insanlara iftira atmaya devam etsin,
istediği kadar insanları töhmet altında bırakmaya gayret etsin sonuçta mahkeme kararlarından ve
adaletten kaçış olmadığını görecektir" denilmişti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son kararı da bu
gerçeği bir kez daha doğrulamış oldu.

Ek: Kovuşturmaya yer olmadığına dair savcılık kararı
Karar Đçin Tıklayınız...
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9309
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Cesetler Đçin Kazı Yapılıyor
Yahyasaray Barajı kenarında kayıp 3 çocuğun cesedinin çıkarılması için savcı gözetiminde kazı yapılıyor.
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 2'si
kardeş 3 çocuğunu cesedinin bulunduğu öne sürülen bölgede, kazı çalışması sürüyor.
Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın kaybolmasına
ilişkin soruşturmayı yürüten ekibin gözaltına aldığı kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, çocuklarının
cesetlerinin bulunduğu belirtilen Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyü yakınında kazı
çalışması yapılıyor.
Gece zanlının götürüldüğü bölgede yapılan yüzeysel kazıda, kayıp çocukların kıyafetlerinin bulunması
üzerine ara verilen çalışmalar, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Göksel Turan gözetiminde sürdürülüyor.
Yahyasaray Barajı kıyısındaki yaklaşık 100 metrekarelik alanda yoğunlaştırılan kazı çalışmaları,
Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri Đnceleme ekiplerince yapılıyor.
Kazı bölgesinden çocuklara ait cesetlerin çıkarılıp çıkarılmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Jandarma
ekipleri, yaklaşık 500 metre mesafede oluşturdukları güvenlik şeridiyle, gazetecileri ve vatandaşları
bölgeye yaklaştırmıyor.
Kayseri'nin Talas ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı
mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü
şeker toplamak için evlerinden ayrılmış, ancak geri dönmemişti.
-ĐÇĐŞLERĐ BAKANIĐçişleri Bakanı Osman Güneş, Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce kaybolan ve
cesetlerinin bulunduğu belirtilen çocuklarla ilgili olarak,
"Ama şu an itibariyle sayın savcının nezaretinde yürütülen bir takım çalışmalar var. Đnşallah çok kısa
süre içerisinde bu konularda daha net daha sonuca ulaşılır bir biçimde açıklama yapılacaktır" dedi.
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman:Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9310
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Maalesef tecavüz de var !
Đki yıl önce Ramazan Bayramı'nda kaybolan üç çocuğun nasıl öldükleri ortaya çıktı.
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Đki yıl önce Ramazan Bayramı'nda kaybolan üç çocuğun nasıl öldükleri ortaya çıktı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda, 01
Kasım 2001 doğumlu Türkan Ay, 11 Ocak 2002 doğumlu Ahmet Tuna Tekin ve 22 Eylül 2003
doğumlu Dilruba Tekin kardeşlerin, evlerinden şeker toplamak için ayrıldığı ve kendilerinden bir daha
haber alınamadığı belirtildi.
Çocukların bulunabilmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire
Başkanlığı bünyesinde Kayseri'de bu olayla ilgili görev yapmak üzere çeşitli tarihlerde ve en son 12
Kasım 2010 tarihinde, bir daire başkan yardımcısı başkanlığında sekiz personel ile özel ekip
oluşturulduğu ve dört aylık çalışma sonucunda olayın aydınlatıldığı vurgulandı.
Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde U.V.G isimli şahsın yakalandığı ve sorgusunda çocukları
öldürerek Yozgat ili Çayıralan ilçesinde gömdüğünü söylediği bildirildi.
Şüpheli şahsın avukat nezaretinde alınan ifadesinde; ''Olay tarihinde evde yalnız bulunduğu
esnada çocukların şeker toplamak maksadıyla evine geldiklerini, çocukları içeri alarak farklı
odalarda ağızlarını bağladığını, Türkan Ay isimli çocuğa tecavüz ettikten sonra bıçakla
öldürdüğünü, diğer iki çocuğu da boğarak öldürdüğünü ve kiraladığı oto ile cesetleri götürdüğü
Yozgat ili Çayıralan ilçesinde gömdüğünü'' söylediği belirtildi.
Yozgat ili Çayıralan ilçesi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında
kayıp çocuklar Ay ve Tekin kardeşlere ait olduğu düşünülen kemik ve elbise parçalarının bulunduğu ve
soruşturmanın Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütüldüğü ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9311
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Kayseri'de intihar alarmı !
Kent Güvenlik Danışma Kurulunda Kayseri'de son zamanlarda tavan yapan intihar vakaları konuşuldu.
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Toplumun güvenliğine ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek maksadıyla
'Kent Güvenlik Danışma Kurulu' toplandı. Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Gökduman, intihara
teşebbüs haberlerinin yaşı küçük çocuklar üzerinde etki oluşturduğuna dikkat çekerek, "Đntihar
haberleri domino taşı etkisi yapıyor" dedi.
Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen kurula Kurul Başkanı Vali Yardımcısı Azmi
Çelik, Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Gökduman ile STK temsilcileri katıldı. Toplum Destekli
Polislik Şube Müdürü Arif Yıldız'ın toplum destekli polislik uygulaması ile ilgili bilgilendirmenin
ardından, intihar olaylarının önüne geçilmesi ve madde bağımlılığı hakkında çocukların
bilinçlendirilmesi konusu ele alındı.
Bu konu hakkında konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Gökduman, son günlerde intihara
teşebbüs olaylarının çok önemli bir problem haline geldiğine vurgu yaparak, "Đntihara teşebbüs olayları
basında yer aldığında yaşı küçük çocuklar üzerinde olumsuz yönde etki oluşturuyor. Son aylarda ardı
ardına benzer olaylardan ötürü küçük yaştaki çocuklar intihar etmesi bunun önemli boyuttaki örneği
sayılabilir. Televizyonlarda yayınlanan intihar haberleri, çocuklar üzerinde domino taşı etkisi yapıyor.
Bir çocuk televizyonda izlediği intihar sahnesini harfi harfine uyguluyor. Bu durumu geçtiğimiz aylarda
yaşadık" diye konuştu.
Vali Yardımcısı Azmi Çelik ise, STK'lar ile bilgi alışverişi sayesinde olayların en aza indirilmesi
kapsamında toplandıklarını hatırlatarak, "Toplumsal değişimi kavrayabilme, karmaşık ilişkileri anlama
ve polis hizmetlerine toplumsal taleplerin yansıtılmasını sağlayan iletişim kanallarını kurma
zorunluluğu, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda yürütülen
çalışmaların hepsi, suçluluğu ortadan kaldırma ve suçu çözmek amaçlı yürütülmektedir. Đdari anlamda
TDP'liği önemsediğimiz gibi toplumun her kesimi tarafından da önemsenmesi gerektiği inancındayız"
diye konuştu.
Đntihar olaylarının önüne geçilebilmesi adına yapılan konuşmaların ardından toplantıda aile içi şiddet
ve zararlı alışkanlıklar konusunda, kamu binalarında ve işletmelerde gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması ile parkların aydınlatılması ve sürekli görevli bulundurulması konuları ele alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9312
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Katil komşu çıktı !
Zanlının çocukların evlerine yaklaşık 80 metre mesafede ikamet ettiği öğrenildi.
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Yozgat'ta cesetleri bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun katil zanlısı komşuları çıktı. Zanlının çocukların
evlerine yaklaşık 80 metre mesafede ikamet ettiği öğrenilirken, bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk
edildi.
Ramazan Bayramı'nda başına geleceklerden habersiz güle oynaya şeker toplamaya çıkan Dilruba
Tekin, kardeşi Ahmet Tuna Tekin ve komşuları Türkan Ay, eve bir daha gelmedi. Çocuklarının eve
gelmemesiyle endişelenen Tekin ve Ay ailesi, durumu polise bildirdi. Oluşturulan ekiplerle kapı kapı
gezerek komşuların ifadesini alıp arazilerle kuyularda inceleme yapan polis, çalışmalarını daha fazla
genişletmesine rağmen bir ipucuna rastlayamadı.
21 Eylül 2009 tarihinde kaybolan çocukların haberini okuyunca ailelerini ziyaret eden
Cumhurbaşkanı'nın eşi Hayrunnisa Gül her iki aileye sabır dilerken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de

konuyla yakından ilgileneceğini söyledi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu ekip arama çalışmalarını sürdürürken, TBMM'de ise
kaybolan çocuklar için komisyon kuruldu. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen ayrı
bir ekip ise kent merkezindeki güvenlik kameraları ve sitelerin güvenliğini sağlayan kameraları
incelemeye aldı.
BABA HAMZA TEKĐN ĐKĐ KEZ AMELĐYAT GEÇĐRDĐ
Çocuk hasretiyle bir günleri bir ömür gibi geçen Tekin ailesinin reisi Hamza Tekin ise üzüntüden iki
kez anjiyo oldu. Çocuklarını bir an olsun aklından çıkaramayan ve belirsizliği süren olayın üzerindeki
esrar perdesinin aralanması için bekleyişini sürdüren ailelerin gözyaşları adeta sel oldu.
Ankara'dan gelen 10 kişilik ekip, topladığı delillerle katil zanlısını yakalarken, ifadesinde isminin
U.V.G. olduğu öğrenilen şahıs suçunu itiraf ederek çocukları öldürdüğü yeri söyledi. Gece saatlerinden
itibaren Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Yahyasarayı Barajı yakınında kazı çalışması yapan ekipler cesetleri
buldu.
KATĐL ZANLISI KOMŞU ÇIKTI
Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı öğrenilen katil zanlısının çocukların evlerine yaklaşık 80 metre
uzaklıkta ikamet ettiği belirlendi. Emniyet, herhangi bir olaya mahal vermemek adına bölgeye çevik
kuvvet ekibi sevk etti. Katil zanlısının emniyetteki ifadesi sürerken, adliyeye ne zaman çıkarılacağı
netlik kazanmadı.
Talas Belediyesi tarafından Tekin ailesinin evinin önüne taziye çadırı kurulurken, başsağlığına
gelenlere yemek ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9313
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Hani her yer aranmıştı ?
Anne Özlem AY: Çocuğumu yurt dışında aradıklarını söylediler.Burnumuzun dibindeki Kayseri ve Yozgat'ı niye
görmemişler.
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KAYSERĐ’DE, 2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamaya çıktıktan sonra bir
daha haber alınamayan 6 yaşındaki Dilruba ve 7 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşler ile komşuları
10 yaşındaki Türkan Ay’ın cesetleri, elbiseleriyle üst üste gömüldüğü Yozgat’ın Çayıralan Đlçesi’nde
gölet kenarında bulundu.
Evine şeker toplamak için gelen çocukları içeri alıp birine tecavüz ettikten sonra üçünü de öldürerek
kiraladığı otomobille memleketi Yozgat’a götürüp gömen 33 yaşındaki Uğur Veli G yakalandı. Kayıp
çocuklar olayını çözmek üzere polisin oluşturduğu özel ekibin 4 ay süreyle adım adım takip ettiği
şüpheli Uğur Veli G.’nin eşinden boşandığı ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada
çalıştığı belirtildi.
Kamuoyunu 1.5 yıldır meşgül eden Kayseri’deki ’kayıp çocuklar’ olayını çözmek üzere 6 ay önce
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin görevlendirildi. Konya’da
görev yaptığı dönemde bir çok cinayeti çözmesiyle dikkat çeken Taştekin, o ekibinde görev yapan,
sonradan başka illere tayin edilen arkadaşlarını da toplayıp özel bir ekip oluşturdu. Kayseri Emniyet
Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalardan da yararlanan özel ekip, 3 çocuğun kaybolduğu Talas Đlçesi

Yenidoğan Mahallesi’nde detaylı çalışma yaptı. Çok sayıda kişiyle görüşüldü, mahallede oturan ve
olaydan sonra taşınan kişilerle ilgili tüm bilgiler derlendi ve şüheliler listesi hazırlanarak takibe alındı.
ŞÜPHELER ÜZERĐNDE YOĞUNLAŞTI
Yozgat’ın Çayıralan Đlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada
çalışan Uğur Veli G. üzerinde şüpheler yoğunlaştı. Eşinden boşanan ve çocukların kaybolmasından iki
hafta sonra mahalleden taşınan Uğur Veli G.’nin küçük yaştaki kız çocuklara zaafı olduğu da belirlendi.
Yozgat’ın Çayıralan Đlçesi’ne bağlı Külekçi Köyü"nden olan Uğur Veli G.’nin, Almanya’ya giderek orada
oturan köylüsü bir kızla evlendiği, geçiksizlik nedeniyle boşandığı bilgisine ulaşıldı. Uğur Veli G.’nin,
Almanya’dan sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye dönüp Kayseri’de yaşamaya başladığı belirlendi.
SORGUSUNDA HER ŞEYĐ ANLATTI
Özel ekip tüm delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı. Uğur Veli G. ile kendisine
yataklık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan
şüpheli Uğur Veli G., dün gece itirafta bulundu ve çocukları kendisinin öldürdüğünü söyledi.
2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 21 Eylül’de evde yalnız başına otururken, şeker
toplayan çocukların geldiğini söyleyen Uğur Veli G., onları içeri alıp, ayrı odalara koyarak ağızlarını
bağladığını, 10 yaşındaki Türkan’a tecavüz edip bıçakla öldürdüğünü, ardından Dilruba ve Ahmet
Tuna Tekin kardeşleri de boğarak öldürdüğünü anlattı. Uğur Veli G., kiraladığı otomobile cesetleri
koyarak memleketi Yozgat’ın Çayıralan Đlçesi’ne götürüp Yahyasaray Köyü yakınlarındaki gölet
kenarında açtığı çukura gömdüğünü söyledi.
1 METRELĐK ÇUKARDA ÜST ÜSTE 3 CESET
Hemen Yozgat’a götürülen şüpheli Uğur Veli G., 3 çocuğun cesetlerini gömdüğü yeri gösterdi. Dün
saat 21.00 sıralarında, Yahyasaray Köyü yakındaki gölet kenarında yaklaşık 5 dönümlük alanda
yüzeyde arama çalışması başlatıldı. Önce kayıp çocuklara ait bazı kıyafetler bulundu. Karanlık
nedeniyle çalışmalara ara verildi ve güvenlik şeridine alınan bölgede jandarma sabaha kadar nöbet
tutarken, şüpheli Kayseri’ye getirildi.
Sabah saatlerinde ise Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Göksel Turan gözetimin tekrar çalışmalara
başlandı. Yahyasaray Barajı kıyısındaki yaklaşık 100 metrekarelik alanda Yozgat Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri Đnceleme ile Jandarma ekipleri ve kazı için getirilen işçiler çalışma
başlattı. Yapılan çalışmaların ardından barajın 20 metre kenarında ormanlık bir alanda kazı başlatıldı.
Kazma ve küreklerle yapılan kazı sonrası 3 çocuğun 1 metrelik çukura elbiseleriyle üst üste gömülen
ve çürüyen cesetlerine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak, Çayıralan Devlet
Hastanesi’ne götürülen kemik ve elbise parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp’a gönderilecek.
Kazıda görev alan bir işçi, "Cesetler üst üste konulmuş, çürümüş ve tanınmaz halde. Ayrıca yabani
hayvanlar da parçalamış. Zaten elbise parçaları onun için dışarı çıkmış" dedi. Yahyasaray Köyü’nün
eski muhtarı Kazım Yücel ise, "Buralar mesire alanı olduğu için yaz kış insanlar uğrar. Balık tutmak
içinde çok kişi gelir. Çocukların gömülü olduğu alandan en az 20 kere geçtik. Yumuşak bir toprak ve
kazılması kolay bir alan. Ancak buralarda defineciler sürekli kazı yaptığı için hiç dikkatimizi çekmedi"
dedi.
MUHTAR: KÖYE GELDĐ AMA ŞÜPHE ÇEKMEDĐ
Kayseri’de 1.5 yıl önce kaybolan 3 çocuğu öldüren kişinin Uğur Veli G. olduğunun ortaya çıkması,
Yozgat’ın Çayıralan Đlçesi’ne bağlı Külekçi Köyü halkını şoke etti.
Külekçi Köyü muhtarı Arif Kaygısız, Uğur Veli G.’nin kendi köylüleri olduğunu belirterek, "Şimdilik olayı
onun yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Almanya’ya gitmişti, orda evlenmişti. Sonra da boşanmış ve sınır
dışı edilmiş" dedi. Uğur Veli G.’nin Kayseri’ye yerleştiğini duyduklarını anlatan Kaygısız, "Ancak ara
sıra köye gelip gidiyordu. Kayseri’de çocukların kaybolmasından sonra da bir kaç kez köye gelip gitti.
Herhangi bir şüpheli davranışı yoktu. Çocukların cesetlerinin bulunduğu yer bizim köyden 15 kilometre
uzaklıkta" diye konuştu.

ÇOCUKLARI GÖMDÜĞÜ YERDE PĐKNĐK
Uğur Veli G.’yi tanıyan köylüler, 3 çocuğu gömdüğü gölet kenarına birkaç kez pikniğe geldiğini söyledi.
Köylülerden bazıları bu konuda DHA muhabirine şunları anlattı:
"Barada onu arkadaşlarıyla piknik yaparken gördük. Balık avlıyorlardı ve piknik yapıyorlardı. Nasıl
böyle bir olay yapmış, anlam veremiyoruz. Çocukların gömüldüğü yer mesire alanı. Çevredeki birçok
köyde insanlar gelip burda piknik yapıyor, kışın da balık tutuyorlar."
SAĞLIK KONTROLUNDAN GEÇĐRĐLDĐ
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli Uğur Veli G. ve kendisine yardım ettiği ileri
sürülen kişi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne muayene için götürülmek yerine, emniyete
gelen adli tabip tarafından muayene edildi.
AĐLE ĐSYAN EDĐYOR
Kayseri’nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı’nda şeker toplarken kaybolan ve
cesetlerinin bulunduğu belirtilen çocuklardan Türkan Ay’ın annesi Özlem Ay’dan kimlik tespiti için kan
örneği alındı.
Ramazan Bayramı’nda şeker toplamaya çıkan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı
mahalleden arkadaşları Türkan Ay’a ait cesetlerin bulunduğu haberini televizyondan öğrenen Ay ailesi,
büyük üzüntü yaşadı.
Kayıp çocukların en büyüğü Türkan Ay’ın annesi Özlem Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimlik
tespiti için kendisinden kan örneği alındığını söyledi. Ay, şu bilgileri verdi: "Çocukların cesetlerinin
bulunduğu haberlerini görümcem televizyondan duymuş ve beni aradı. Daha önceki asılsız ihbarlar
gibi zannettim. Daha sonra, bende numaraları olan polisleri aradım. Bana (başınız sağolsun) dediler.
Emniyete gittim. Kimlik tespiti için benden kan örneği aldılar. Sonuç belli oldu herhalde ki bana (başın
sağolsun) dediler." Baba Đbrahim Ay da, olayla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini söyleyerek tepi
gösterdi.
Evlerinin önüne gelen polis ekiplerini kendilerine baş sağlığı dilediğini belirten Ay, "Polis evimin önüne
gelip, bana baş sağlığı diliyor. Ama, benim bir şeyden haberim yok. Birisi gelip de bize ne olup ne
bittiğini anlatmadı? Çocuğumun öldürüldüğünü gazetecilerden mi öğrenmeliydim? Emniyetten bize bir
açıklama yapan olmadı. Çocuğumu kim öldürmüş? Niye öldürmüş? bilmiyoruz. Çocuğumu yurt dışında
aradıklarını söylediler. Burnumuzun dibindeki Kayseri ve Yozgat’ı niye görmemişler" diye konuştu.
113 BĐN KĐMLĐK SORGULANDI
KAYSERĐ’nin Talas Đlçesi’nde 21 Eylül 2009 tarihinde kayıplara karışan 3 çocuğun bulunması için 78
kuyu, 57 trafo, 68 foseptik çukuru, 1169 kullanılmayan bina, 13 değirmen, 230 park ve bahçede arama
yapıldı. Đnşaat alanları, mezarlıklar, bağ evleri, intihara elverişli yerler, Talas’taki su kuyuları, 7 bin 440
ikamet ile Yamula Barajı araştırıldı. 81 site ve işyerine ait kamera görüntüleri incelendi.
113 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. 13 bin 436’sı Kayseri plakalı, 5 bin 239’u da diğer illere ait
toplam 18 bin 675 araç incelendi. Kamera kayıtlarında tespit edilen şüpheli bir araç görüntüsüyle ilgili
olarak 5 bin 50 araçla ilgili araştırma yapıldı. Olay tarihinde kiralanan 200 araç ve trafik sorgusu
yapılan 68 araç incelendi. 3 bin 968 apartman sakini ve 6 bin 644 kişiyle görüşüldü. 183 kişinin ifadesi
alındı. 194 ihbar değerlendirildi.
Ülke genelinde evlatlık talebinde bulunanlar, organ nakli için başvuranlar, kadavra çalışmasındaki
cesetler, olay bölgesinde yalnız yaşayanlar, yeni taşınanlar, okula devamsızlık yapan, lise ve dengi
okullar ile üniversite öğrencileri, psikiyatrik rahatsızlığı bulunanlar araştırıldı. Cinsel taciz ve pedofili
şüphelisi 244 kişinin bilgileri ve ilişkileri takibe alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9314
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Katil zanlısı tutuklandı
Zanlı Uğur. V. G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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2009 yılı Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplarken kaybolan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi
Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın öldürülmesi olayının faili olduğu iddia
edilen zanlı Uğur V.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye
getirildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen katil zanlısının adliyeye gelişi öncesinde, çevik kuvvet
ekipleri ile çok sayıda sivil polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Elleri kelepçeli olarak sivil kıyafetiyle getirilen Uğur V.G'nin adliyeye girişi sırasında, ölen çocukların
yakınları linç girişiminde bulundu. Adliyeye girmeye çalışan Tekin ve Ay ailelerinin yakınları, çevik
kuvvet ekipleri tarafından engellendi.
Zanlı Uğur. V. G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇOCUKLARI GÖMDÜĞÜ YERDE PĐKNĐK YAPMIŞ
Kayseri'nin Talas Đlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü
şeker toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Ahmet Tuna Tekin (8), kardeşi Dilruba (6) ve
arkadaşları Türkan Ay'ın (10) hunharca bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Çocukların evlerine 80 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Uğur V. G. (33) tarafından öldürülüp
Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyünde baraj gölü kenarındaki mesire alanınan açtığı
bir metrelik çukura üstüste gömüldüğü, zanlının bir kaç kez de burada piknik yaptığı belirlendi. Uğur
Veli G.'nin avukat nezaretinde alınan ifadesinde, ''Olay tarihinde evde yalnız bulunduğu sırada
çocukların şeker toplamak için evine geldiğini, çocukları içeri alıp farklı odalarda ağızlarını bağladığını,
Türkan Ay (10)'a tecavüz edip bıçakla, iki kardeşi de boğarak öldürdüğünü, cesetleri kiraladığı
otomobille Yozgat'ın Çayıralan ilçesine götürüp gömdüğünü'' söylediği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9315
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Geçte olsa bulunmaları iyi !
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de kaybolan 3 çocuğun cesetlerinin Yozgat'ta bulunmasını değerlendirdi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de kaybolan 3 çocuğun cesetlerinin Yozgat'ta bulunmasına
ilişkin, ''Geç de olsa faillerinin bulunmuş olması, hiç değilse bu kısmı sevindirici. Ama üzüntü tabii ki
büyük. Ailelerine baş sağlığı diliyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, Gana ve Gabon'a yaptığı resmi ziyareti tamamladıktan sonra geldiği Atatürk
Havalimanı'nda, basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin, Kayseri'de kaybolan 3 çocuğun cesetlerinin Yozgat'ta bulunduğunu ve bu konuyla
kendisinin de ilgilendiğini belirterek görüşlerini sorması üzerine, yaşanan olayın çok büyük üzüntü
verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:
''Biliyorsunuz hepimiz yakından ilgilendik. Tüm güvenlik güçlerimiz yakından ilgilendiler. Ama maalesef
18 ay içinde bunlardan bir haber alınamamıştı. Acı haber bu şekilde gelmiş oldu. Güvenlik güçlerimiz
olağanüstü bir çalışma yapmışlardı. Maalesef çocukların kaçırılması, organ mafyası gibi çok vicdansız
suç alanları var. Bunlara karşı emniyet teşkilatımızın çok başarılı çalışmaları var. Basına yansımayan
belki binlerce olay var. Bunlar hemen anında önleniyor, yakalanıyor, bulunuyor, çocuklar kurtarılıyor.
Ama dünyanın karşılaştığı sorun bu. Geç de olsa faillerinin bulunmuş olması, hiç değilse bu kısmı
sevindirici. Ama üzüntü tabii ki büyük. Annelerine, babalarına, ailelerine baş sağlığı diliyor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9316
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Katil nasıl yakalandı ?
5 kişilik ekip dört ay önce Kayseri'ye gelip kamp kurdu ve soruşturmanın sonuçlanamamasının sebepleri üzerinde
çalıştı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Kasım’ında görevlendirdiği Ercan
Taştekin başkanlığındaki 5 kişilik ekip dört ay önce Kayseri’ye gelip kamp kurdu ve soruşturmanın
sonuçlanamamasının sebepleri üzerinde çalıştı.
KATĐL MAHALLEDEN ÇIKTI
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Kasım’ında görevlendirdiği Ercan
Taştekin başkanlığındaki 5 kişilik ekip dört ay önce Kayseri’ye gelip kamp kurdu ve soruşturmanın
sonuçlanamamasının sebepleri üzerinde çalıştı. Polis literatüründe “Tünel Vizyon” adı verilen “görünen
yanlış tünele girmek” anlamına gelen bu durum neden kaynaklanmıştı? “Organ mafyası” varsayımı işte
bu tünel vizyondan biriydi. Bugüne kadar polis kayıtlarında bağlantısız tek bir organ mafyasının çocuk
kaçırma olayı yoktu. Ekip, daha sonra pedofili, psikopati gibi sebepleri araştırdı. Failin cinsiyeti, yaşı,
kültür ve eğitim durumu gibi özellikleri üzerinde duruldu. Bu profile uygun evler yakın takibe alındı.
Delil bulunacağından şüphelenilen dairelerde inceleme yapıldı.
Senaryo yazılıp faille iletişime geçildi
U.V.G.’nin evinde yapılan inceleme ve takipler sonucunda sergilediği psikoloji, şüpheli olma olasılığını
artırdı. Ercan Taştekin ve Ertuğrul Güler Yozgat’a son bir ayda defalarca giderek failin özellikleri
hakkında bilgi edindi. Bilgi ve bulgular, psikolojik tavrı, geçmişteki yaşantısı; failin U.V.G. olabileceği
ihtimalini artırdı. Kendisinden şüphenilmediği kurgu ve senaryolarıyla faille iletişim kuruldu. Çeşitli
bahanelerle failin profili yakından incelendi. Toplantılar sadece U.V.G. hakkında yapılmaya başlandı.
Fail, 25 Mart Cuma günü gözaltına alındı. Polisin tüm delilleri elde ettiğini anlayan U.V.G. ifadesinde
olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Adliyeye sevk edilen U.V.G. mahkemece tutuklandı.
Olayı 124 günde çözdü
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eski Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’a talimat vererek, özel
bir çalışma daha yapılmasını istemişti.
‘Avcı’ Ercan Taştekin yönetti
Asayiş Daire Başkanlığı’nda kayıp 3 çocuğun bulunması için 5 kişilik uzman ekip oluşturuldu.
Konya’da faili meçhul birçok cinayeti aydınlatan Ercan Taştekin bu ekibin başına getirildi. Asayiş Daire
Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Taştekin, Konya’da birlikte çalıştığı Şanlıurfa kadrosunda
görevli bir emniyet amiri ile 3 kişi uzman polisi daha alarak Kasım ayında Kayseri’ye gitti. 5 kişilik
uzman ekibe, 3 çocuğun kaybolduğu günden bugüne kadar aranmasında görev yapan 32 kişilik özel
ekip de eşlik etti. 37 uzman polis 124 gündür yapılan tüm çalışmaları tekrar tekrar gözden geçirdi.
Đki hafta sonra Yozgat’a gitmiş
Özel ekip, olay tarihinden bugüne kadar çocukların yaşadığı mahalleye yeni taşınan ya da mahalleden
ayrılan tüm komşularını da inceledi. Bu arada Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde işçi olarak çalışan,
33 yaşındaki U.V.G.’nin olaydan 2 hafta sonra mahalleden taşındığı tespit edildi. 2 ay boyunca adım
adım takip edilen U.V.G.’nin küçük kız çocuklarına zaafı olduğu anlaşıldı. U.V.G., evinde cihazlarla
yapılan aramadan sonra, önceki gün, uzman ekip tarafından gözaltına alındı.
Kiralık arabayla taşıdı, gömdü
Emniyet’teki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, kiraladığı otomobile cesetleri koyarak memleketi
Yozgat’ın Çayıralan Đlçesi’ne götürüp Yahyasaray Köyü yakınlarındaki gölet kenarında açtığı çukura
gömdüğünü söyledi. Yozgat’a götürülen şüpheli, 3 çocuğun cesetlerini gömdüğü yeri gösterdi. Önceki
gece saat 21.00 sıralarında, Yahyasaray Köyü yakındaki gölet kenarında yaklaşık 5 dönümlük alanda
yüzeyde arama çalışması başlatıldı. Olay Yeri Đnceleme ve Jandarma ekipleri, 3 çocuğun, 1 metrelik
çukura elbiseleriyle üst üste gömülen ve çürüyen cesetlerine ulaştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9317
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Modern Haçlı Seferleri !
Gazeteci Banu Avar Kanal 99'da yayınlanan Dünya Düzeni programında müthiş bir Ortadoğu analizi yaptı.
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Görev Bu Ahlâksız Teklifi Geri Çevirmektir!
Türk milletiyle yakın bağları olan Libya kurtlar sofrasına yatırılmıştır.
Uluslar arası meşruiyet adı altında uluslar arası camia YANĐ dünyayı ele geçirme ve kana boğma
hevesindeki emperyalistler, Libya’yı paylaşma yarışındadır. Đşleri Mısır ve Tunus’daki gibi kolay
olmamıştır.
NATO Libya’ya saldırıyı yönetecektir. Uluslar arası kan emiciler bunun bir HAÇLI seferi olduğunu
ilan etmişlerdir. Hedef Müslüman coğrafya ve halklardır.
Böyle bir taarruzun hiçbir yerinde Türk milletinin yeralması düşünülemez.
Türk ordusunun denizaltı ve savaş gemileri NATO’nun manevralarına alet edilemez!
Dün Amerikan yetkililerinin açıkladı:
‘Türkiye ile Libya’da ABD, Đtalya ve Đngiltere vatandaşlarının konsolosluk hizmetleri konuşunda’
anlaştıkları belirtildi.
Bundan Türk halkının haberi var mıdır? Türk milletinin vicdanı ve iradesi bu yönde midir?
Türkiye ekmeğini yediği suyunu içtiği, batılı emperyalistlere karşı savaş verdiği, kurtuluş savaşını
başlattığı Şeyh Senusi’lerin Ömer Muhtar’ların yaşayıp şehit olduğu bir kardeş ülkede kan emicileri mi
temsil edecek, onların ön bürosu mu olacaktır!
Bu ahlâksız teklifler geri cevrilmelidir. Millet iradesi bu yöndedir.
24 Mart'ta Amerika'nın emirleri tezkere almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek!
Yedi Düvel 1 Mart Tezkeresi'nin rövanşını istiyor…
‘Sınırı açmadınız. Tezkere vermediniz… Sizin yüzünüzden Irak’da çamura battık! 4 trilyon dolar
kaybettik!’ Bedelini ödeyin!’ diyor.
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu kana bularken Türkiye’yi yanına alıyor. Mısır ordusunu doğudan Libya
halkının üzerine sürüyor…
Ve bu yaptıkları sadece yapacağı korkunç girişimlerin başlangıcıymış gibi görünüyor.
Umarız bu ahlâksız teklif meclis üyelerinin genetik sağduyusu ile milletin iradesi doğrultusunda
REDDEDĐLECEKTĐR!
Hepimiz milletin vekili olanlara telefonla, iletiyle faksla ulaşarak milletin iradesini hatırlatmalıyız... Bu
son derece hassas konuda üzerimize düşeni yapmalıyız…
Hangi partiden olursa olsun bu vekillere ‘CELLADINI SEVEREK ĐPTEN
KURTULAMAYACAKLARINI’ anlatmalıyız…
Đşte celladını seven Mübarek, Zeynel Abidin bin Ali, son 20 yılda Kaddafi’nin durumu ortada... Cellat
ipi boğazına geçirdi mi sandalyeyi tekmeler… Şimdi ya da az sonra!
Banu Avar
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