KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
25.04.2011–30.04.2011

Kayserispor Timsahı Bekliyor
Kayserispor son şampiyon Bursaspor' evinde ağırlayacak.
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Spor Toto Süper Ligi'nin 31'inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan
Bursaspor'un Kulüp Dış Đlişkilerden Sorumlu Yöneticisi ve Federasyon Temsilcisi Đrfan Koç, zorlu
karşılaşma öncesinde değerlendirmede bulundu. Manisaspor galibiyetiyle takımın yeniden havaya
girdiğini ifade eden Koç, "Deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı bizim için çok önemli.
Gaziantepspor ile birlikte bizi takip ediyorlar. Mutlak 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Onlar her zaman
kendi sahasında ciddi takımlara karşı ciddi oynuyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Aynı ciddiyetle çıkıp 3
puanı almamız gerekiyor. Daha sonra Beşiktaş ile evimizde karşılaşacağız. Önümüzde 4 maç kaldı.
3'üncülüğümüzü garantileyip, UEFA'ya kazasız belasız gitmek istiyoruz" dedi.
Bursaspor'DA VORM ĐDDĐASI
Sağlam'ın daha önce yardımcılarının takip ettiği Utrecht takımının kalecisi Michel Vorm'u izlediği iddia
edildi. Hollanda Casino Eredivisie Ligi'nde oynanan Utrecht-Vitesse maçında forma giyen Michel Vorm
20 Nisan 1983 doğumlu. 1. 83 metre boyundaki Hollanda uyruklu kaleci bu sezon, lig, Avrupa ve
Hollanda kupası dahil 44 maçta 3990 dakika forma giydi. Bu arada kaleci Dimitar Đvankov ile ilgili
kararın sezon sonunda verileceği öğrenildi.
SAĞLAM ĐZĐN VERDĐ
Öte yandan Bursaspor'da yurt dışında futbolcu izlemeye giden teknik direktör Ertuğrul Sağlam takıma
izin verdi. Dünü yardımcı antrenör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenmanla tamamlayan yeşil
beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yarın yapacağı antrenmanla
sürdürecek.
ÖTE YANDAN
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Bursaspor'a gideceği yönündeki haberleri yalanladı.
Hurma, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, bazı gazete ve internet sitelerinde yer
alan Bursaspor'a gideceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Hurma, açıklamasında "Bursaspor'a gideceğim yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bana teklif
yapan bütün takımlara saygıyla teşekkür ederim, ancak şuan ki önceliğim Kayserispor'u
şampiyonluğa götürecek kadro ve kaliteyi oluşturmak" ifadelerine yer verdi.
EKLEYEN:F0TO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-0 533 235 81 25 - KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9581
Erişim Tarihi:29.04.2011

Başbakan 29 Mayıs'ta Kayseri'de
AK Parti Mitingi seçimden bir hafta önce 29 Mayıs ta Kayseri Cumhuriyet Meydanında yapacak

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 117
: 25 Nisan 2011 14:13

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran genel
seçimlerine dönük 64 ilde miting düzenleyecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran genel
seçimlerine dönük 64 ilde miting düzenleyecek. Büyükşehirlerin tamamına gidecek Erdoğan, Adana,
Ankara Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Đstanbul, Đzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Sakarya ve Samsun'un da aralarında bulunduğu 64 ile gidecek. Erdoğan'ın
gidemediği 17 ile ise bakanlar ve parti yönetimi gidecek.
Đlk Seçim mitingini 22 Nisan'da Bayburt ve Gümüşhane'de yapan Başbakan Erdoğan, illerin yanı sıra
bazı ilçelere de Seçim gezisi düzenleyecek.
-ÇILGIN PROJEYĐ Đstanbul'DA AÇIKLAYACAKErdoğan 27 Nisan Çarşamba günü, kamuoyunda merakla beklenen "Çılgın Proje" olarak bilinen
projeyi Đstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak. Seçim havasında geçecek tanıtınım ardından
aynı gün yine Đstanbul 2. Bölge mitingini Kağıthane stadında yapacak.
Başbakan Erdoğan 29 Nisan'da ise Đstanbul Sultanbeyli Đlçesi'nde toplu açılışlara katılacak ve miting
düzenleyecek.
Başbakan Erdoğan, 3 Mayıs Çarşamba günü Seçim gezilerini Đstanbul'da sürdürecek. Erdoğan
Đstanbul'un ilçelerini gezecek ve miting konuşmalarını bu ilçelerde de yapacak.
Başbakan Erdoğan'ın Mayıs ve Haziran Aylarında illerde düzenleyeceği mitinglerin tarihleri şöyle:
24 Mayıs Salı Şırnak -Batman
4 Mayıs Çarşamba Kastamonu -Amasya
25 Mayıs Çarşamba Kırıkkale-Nevşehir
5 Mayıs Perşembe Osmaniye
7 Mayıs Cumartesi Yığılca-Düzce- Zonguldak
26 Mayıs Perşembe Niğde-Aksaray
8 Mayıs Pazar Kilis-Kahramanmaraş
27 Mayıs Cuma Aydın-Muğla
28 Mayıs Cumartesi Hatay -Eskişehir
10 Mayıs Salı Afyon- Kütahya
29 Mayıs Pazar Kayseri-Ankara
11 Mayıs Çarşamba Edirne- Tekirdağ (Çorlu)
31 Mayıs Salı Ordu-Trabzon
12 Mayıs Perşembe Balıkesir- Yalova
13 Mayıs Cuma Manisa -Denizli
1 Haziran Çarşamba Diyarbakır
2 Haziran Perşembe Uşak-Isparta
14 Mayıs Cumartesi Rize-Giresun
3 Haziran Cuma Konya-Samsun
15 Mayıs Pazar Mersin-Antalya
4 Haziran Cumartesi Adana-Đzmir
17 Mayıs Salı Yozgat- Malatya
5 Haziran Pazar Sakarya-Đstanbul
18 Mayıs Çarşamba Tokat -Çorum
7 Haziran Salı Adıyaman-Mardin
19 Mayıs Perşembe Siirt
8 Haziran Çarşamba Elazığ-Bingöl
20 Mayıs Cuma Van-Kars
9 Haziran Perşembe Sivas-Gaziantep
21 Mayıs Cumartesi Hakkari -Şanlıurfa
10 Haziran Cuma Erzurum-Ağrı
22 Mayıs Pazar Kocaeli-Bursa

EKLEYEN: FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-0 533 235 81 25-KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9582
Erişim Tarihi:02.05.2011

Süleyman Hurma Bursa'ya mı gidiyor ?
Kayserispor Genel Menajeri haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, bazı gazetelerde kendisinin Bursaspor'a gideceği
yönünde yer alan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
Hurma, Kayserispor'un resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada "Bazı gazete ve internet sitelerinde
Bursaspor'a gideceğim yönündeki haberler çıkmıştır, bunlar tamamen asılsızdır. Bana teklif yapan
bütün takımlara saygıyla teşekkür ederim, ancak şuanki önceliğim Kayserispor'u şampiyonluğa
götürecek kadro ve kaliteyi oluşturmaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9586
Erişim Tarihi:02.05.2011

Yeşilhisar'da faciadan dönüldü
Yeşilhisar ilçesi Başköy geçidinde meydana gelen kazada trenin otomobile çarptı: 4 yaralı.
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Kayseri'de trenin otomobile çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesi Başköy geçidinde meydana gelen kazada trenin otomobile
çarptığı öğrenildi. Kazada, otomobilin içinde bulunan A.D. (45), Ş.Y. (51) ve kimliği henüz
belirlenemeyen 2 kişi ağır yaralandı. A.D. ve Ş.Y. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kimliği belirlenemeyen diğer 2 yaralı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9587
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kayseri'de fener alayı !
ODTÜ Koleji 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kayseri'de bir ilke imza attı
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ODTÜ Koleji 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kayseri'de bir ilke imza attı. 23 Nisan etkinlikleri
kapsamında Alparslan Parkında vatandaşlara muhteşem bir gösteri sunan ODTÜ Koleji öğrencilerinin
yaptıkları fener alayı gösterisi büyük ilgi gördü.
Alparslan Parkında vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği fener alayı ile ilgili olarak bilgi veren ODTÜ
Koleji okul müdürü Çetin Evren, gerçekleştirdikleri fener alayının Kayseri'de bir ilk olduğunu söyleyerek
"Hepimi çocuklar gibi çok mutluyuz. Ben 33 yıldır bu işi yapıyorum. Her 23 Nisan'da çok duygulanırım.
Bugün de çok mutluyum. Kayseri'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Fener alayı yapıyoruz. Bu bir ilk bundan
da ODTÜ Koleji olarak çok mutluyuz. Anlamına uygun olarak 23 Nisan'ı kutluyoruz. Önemli olan bu
ilde ilklere imza atmaktır. Katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
23 Nisan'ı üç farklı etkinlikle kutladıklarını ifade eden Çetin, "Sabah Đl Özel Đdare'de gösteri yaptık.
Şimdi de fener alayı yapıyoruz. Etkinliğimiz 24 Nisan'da yapacağımız balo gösterisi ile sona erecek"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9588
Erişim Tarihi:02.05.2011

Hac kayıtları başladı
Hac ön kayıt müracaatları 25 Nisan ve 6 Mayıs tarihleri arasında
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Hac kayıtlarının başlaması nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Đl Müftü Vekili Yakup Öztürk, bu
yıl ilk defa internet üzerinden de kayıt yaptırıldığına dikkat çekerek, “Kayıtlar 6 Mayıs’a kadar devam
edecek. Hacı adaylarımız acele etmesinler” dedi.
Đl Müftülüğü’nde bir basın toplantısı düzenleyen Đl Müftü Vekili Yakup Öztürk, “Hac ön kayıt
müracaatları 25 Nisan ve 6 Mayıs tarihleri arasında, 2010 yılında kuraya katılanlar için ‘Kayıt
Yenileme’, ilk defa kayıt yaptıracaklar için de, ‘Đlk Defa Kayıt Yaptırma’ şeklinde kategoriler
yapılacaktır” diye konuştu.
Kayıt yenileyecek veya ilk defa kayıt yaptıracak olan hacı adaylarının müracaatlarını internet yoluyla

da yapabileceklerini ve bu uygulamanın ilk defa hayata geçirildiğini söyleyen Öztürk,
“hptt://hac.diyanet.gov.tr adresinde bu başvurular yapılabilir. Vatandaşlarımız illaki müftülüklere
gelmek zorunda değiller. Ancak internetten kayıt yaptıran adaylarımız kendilerine verilen elektronik
şifreler ile bize gelebilirler” ifadesinde bulundu.
Adayların Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Albaraka Türk, Türk Katılım Bankası, Asya
Katım Bankası, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans Bankası’na 15 TL yatırmaları gerektiğini açıklayan
Öztürk, “Vatandaşlarımız façla acele etmesinler. Kayıtlar için 6 Mayıs’a kadar zaman var.
Müracaatlarda sadece eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş ve çocuk gibi birinci derecede
kan ve sıhri akrabaların birbirleriyle, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya
katılma talepleri karşılanacak. Bunun dışında kuraya birlikte girme talepleri kabul edilmeyecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9589
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kadir Has'a suni güneş
Kadir Has Stadyumu'nun çimlerinin futbol müsabakalarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla, 3 adet suni
güneş üreten aparat getirtti.
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nun çimlerinin futbol müsabakalarına daha uygun hale
getirilmesi amacıyla, 3 adet suni güneş üreten aparat getirtti.
Çim çalışması kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda kullanılması için
Hollanda'dan üç adet suni güneş ışığı üreten aparat getirtti. Sistemi uygulamaya başladı. Bu sistem
sayesinde, Kadir Has Stadyumu'nun güneş almayan bölümlerinde çimlerde meydana gelen sıkıntıların
aşılması amaçlanıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı Sorumlusu ve Spor A.Ş
Genel Koordinatörü Ali Üstünel, bu üç aparatın aynı anda bin 200 metrekare alana suni güneş ışığı
verebildiğini belirterek, "Bu sistem sayesinde stadımızda güneş görmeyen alan kalmayacak. Bütün bu
organizasyonun gerçekleşmesinde Kayserispor Başkamız Recep Mamur bize çok önemli destekler
verdi. Onların finansal desteği ile bu uygulamayı başlatma imkanı bulduk. Ben hem Büyükşehir
Belediye Başkanımıza hem de
Kayserispor Kulüp Başkanımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Đnşallah önümüzdeki
sezondan itibaren çok daha iyi standartlarda ve kaliteli bir zeminde evsahipliği yaptığımız takımlar
Sistemin çalışma şeklinin Amsterdam'daki yetkililer tarafından sürekli kontrol edildiğini söyleyen
Üstünel, "Saha yerleştirilen kameralar ve GPRS bağlantıları ile sahanın nem durumu, hava sıcaklığı
Amsterdam'daki merkeze aktarılabilmekte. Oradaki teknik personelin değerlendirmeleri sonucu hangi
bölgelerin güneş ışığına ihtiyacı olduğunu öğreniyoruz ve ona göre ihtiyaç duyulan bölgelere
uyguluyoruz" dedi.
Üstünel, sistemin oldukça pratik olduğunu ve kolay uygulandığını belirterek, sistemin maksimum 3
hafta içinde olumlu etkilerinin görüleceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9590
Erişim Tarihi:02.05.2011

Đncesu'da dehşet kaza !
Đncesu ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Adem Yılmaz yönetimindeki 34 AY 6274 plakalı otomobile, Kayseri-Nevşehir
arasındaki Başköy Tren Đstasyonu hemzemin geçidinden geçmek isterken Yaşar Karatoç idaresindeki
tren çarptı.
Kazada yaklaşık 350 metre sürüklenen otomobil sürücüsü Adem Yılmaz ve aynı otomobilde bulunan
Şenay Yılmaz, Rana Bektaş ile Mustafa Bektaş ağır yaralandı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Rahime Beştaş ile Mustafa
Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yılmaz çiftinin tedavisi ise devam ediyor.
http://www.kayserihaber.com.tr/haberler/incesu-39-da-dehset-kaza.html
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9591
Erişim Tarihi:02.05.2011

Cenaze yolunda kaza 1 ölü
Kayseri deki tren kazasında kızının cenazesini Mersin'e götüren annenin otomobili Tarsus'ta kaza yaptı.Dün kızını
kaybeden annede kazada öldü.
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Mersin'in Tarsus Đlçesi'nde tren kazasında ölen kızının cenazesini toprağa vermeye götüren 75
yaşındaki Zekiye Beyazıt, trafik kazasında can verdi.
Kaza, saat 18. 00 sıralarında Tarsus TEM otoyolu Karakütük mevkiinde meydana geldi. Kayseri'nin
Đncesu Đlçesi'nde, dün hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 37
yaşındaki Rana Bektaş'ın ailesi, konvoyla cenazesi toprağa vermek üzere memleketleri Hatay'ın

Samandağ Đlçesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Cenaze konvoyundaki Necdet Emeç yönetimindeki 31
SF 267 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşın yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu, daha önce kaza yapan ve yol kenarında bekleyen 42 ABD 58 plakalı otomobil ile bu araca
yardım etmek için duran 06 BL 6569 minübüse çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yol kenarına
savrulan otomobildeki Rana Bektaş'ın annesi Zekiye Beyazıt hayatını kaybederken, sürücü Necdet
Emeç ile aynı otomobildeki Eylem Beyazıt yaralandı.
Yaralılar çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kızının
cenazesini memleketine götürürken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Zekiye Beyazıt'ın
cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Ekleyen:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN.ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9593
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kayseri planıyla atlatmışlar
Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Kahramanmaraş'taki 4'lü dram adım adım böyle
geldi.
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Tarih 17 Nisan. Annelerinin ölümünden sadece 2 gün sonra. Karelerde Rulin var. Alışveriş
sonrası bağ evine giden kardeşler, vahşet anına kadar bir daha dışarı çıkmıyor
Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Kahramanmaraş'taki 4'lü
dram adım adım böyle geldi... 4 kardeşin ölüm evine kapanmadan önce yaptıkları
alışveriş, market kameralarına takıldı. Saplantı derecesinde sevdikleri anneyi kaybedince,
büyük yanlışa imza atan Rulin, Raden, Sajen ve Beraris'in ölüm yolculuğu gün gün şöyle:
- 15 NĐSAN: Kardeşler çırpınmıştı. Ama anne Neyran Sağocak, 15 Nisan'da Đstanbul'da
tedavi gördüğü hastanede can verdi.
- 16 NĐSAN: 4 kardeş bir gün sonra annelerini toprağa uğurladı.
- 17 NĐSAN: Baba Necdet Sağocak 4 çocuğu ile Kahramanmaraş'a geri döndü.
Đstanbul'da intiharı deneyen kardeşler, şehir merkezindeki evde duramayacaklarını
söyledi. Anne ile dolu eve girmek onlara çok zor geldi. Baba, evlatlarını Dereli Köyü'ndeki
bağ evine gönderdi. Beraris'in aracıyla yola çıkan kardeşler, ev yakınlarındaki bir markete
uğradı. Rulin, alışveriş için Abdulhamithan Market'e girdi. Kısa süre işyeri sahibi Ahmet
Fıstık ile sohbet etti, gazlı içecek, sigara ve su alıp bir dakika sonra dışarı çıktı. Üzgün,
durgun ama sakin görünüyordu.
Kardeşler, market sonrası da tüpçüye uğradı. Babaları harçlıklarını kısmıştı, cebinde para
kalmayan Rulin orada kimliğini bıraktı, tüpleri aldı. Kardeşler bir ölüm denemesini de o
tüplerle yapmıştı.
'KAYSERĐ'YE GĐDECEĞĐZ'
- 21 NĐSAN: Kardeşler eve yerleştikten sonra bir daha dışarı çıkmadı. Đhtiyaçlarını
babalarının yardımcısı Hayri Tepebaşılı karşıladı. Zaten o süreçte hazır gıdalar tüketildi.

21 Nisan akşamı ise acı haber geldi. Kardeşler bağ evinin farklı bölümlerinde yaşamlarına
son vermişti. Cesetleri bulan Tepebaşılı ilk ifadesinde o akşamı iddiaya göre şöyle anlattı:
'Olaydan önce beni telefonla aradılar. Kayseri'ye gideceklerini, şehir merkezinde
kendilerini beklememi söylediler. Ne için ve kime gideceklerini söylemediler. Ben de şehir
merkezinde onları beklemeye başladım. Gelmeyince aradım. Hepsinin telefonu kapalıydı.
Defalarca aradım, açmayınca bağ evine gittim. Hepsini asılı halde buldum. Bıçak ve
makasla ipleri kesip 155'i aradım. Daha sonra Necdet Sağocak'a haber verdim.' Şenocak
hala şokta, evinden dışarı adım atmıyor, psikolojik destek alıyor.
BĐR ANLAMI VAR MI?
Jandarma kardeşlerin cep telefonlarının SĐM kartları ve bataryalarına yönelik bir inceleme
yürütüyor. Ekipler 4 kardeşin intihar için seçtikleri noktaların da özel bir anlamı olup
olmadığını araştırıyor.
ÜZGÜN VE SESSĐZDĐ
MARKET sahibi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Ahmet Fıstık, Rulin'i son gören
isimlerden. Fıstık o akşamı şöyle anlattı: Üzgün görünüyordu, çok sessizdi. Alışveriş yapıp
marketten ayrıldı. Hal hatır sordum, istediklerini verdim. Đyiliksever, güleryüzlü
insanlardı. 4 kardeşi çocukluktan beri tanırım. Çok üzgünüz.
5. KARDEŞ ALARMI
4 Kardeşin canlarına kıydığı gece polisin Ankara'dan gelen bir ihbarla alarma geçtiği
öğrenildi. O gece, 155'i arayan genç bir kız, Neyran Sağocak'ın ilk evliliğinden olan kızı
Seyla D.'nin arkadaşı olduğunu belirtti. Đhbarcı 'O da intihar etmek istiyor' dedi. Maraş'ta
Sağocak Ailesi ile kalan üvey kardeşin evine ekip gönderildi, olumsuz bir durumun
olmadığı öğrenildi. Psikolojik desteği reddeden Seyla D. kardeşi Berja D. ile birlikte
taziyeleri kabul ediyor.
BAGAJDAN ZEHĐR ÇIKTI
BERARĐS'in aracının bagajından 7 kutu fare zehiri çıktı. Kardeşler önce zehiri denemeyi
planlamış. 4 kardeş, birbirlerinden etkilenmemeleri için de otomobilden yüksek sesle
müzik açmış.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9594
Erişim Tarihi:02.05.2011

Yemek yaparken kuaförü yaktılar
Çalışanların yemek yapmaya çalıştıkları sırada gaz borularından birinin alev aldığı öğrenildi.
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Kayseri'de yemek yapmak isteyen çalışanlar kuaförü yaktı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda,
çalışanların yemek yapmaya çalıştıkları sırada gaz borularından birinin alev aldığı öğrenildi.

Çalışanların söndürmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerinin de kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle kuaför dükkanında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9595
Erişim Tarihi:02.05.2011

Boğanın çiftesi pek oldu
Talas Örencik köyünde Yaşar Kendirci, beslediği büyükbaş hayvanlara yem verdiği sırada boğanın sırtına
tepmesi sonucu yaralandı.
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Kayseri’de boğanın teptiği çiftçi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Örencik köyünde oturan Yaşar Kendirci'nin (38), beslediği
büyükbaş hayvanlara yem verdiği sırada boğanın sırtına tepmesi sonucu yaralandı. Yakınları
tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldırılan Yaşar Kendirci tedavi altına alındı.
Kendirci'nin omurgasında zedelenme olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9596
Erişim Tarihi:02.05.2011

3 maaşını Erciyesspor'a bağışladı !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile AKP milletvekilleri 3 aylık maaşlarını kulübe verme kararı aldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Süper Lig yolunda ilerleyen Kayseri Erciyesspor'a
destek için AK Parti milletvekilleriyle 3 aylık maaşını kulübe vereceklerini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri
Erciyesspor'a Süper Lig yolunda moral ve destek için işadamları, yönetici ile kentin önde gelen

isimleriyle bir araya geldi.
Burada konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, sanayi, ticaret, eğitimi ve
turizmi ile yerel yönetimlerinde 'yükselen yıldız' konumunda olan Kayseri'de spor aktivitelerine de
kayıtsız kalınamayacağını söyledi. Süper Lig'de Kayseri'nin ikinci takımı olma yolunda ilerleyen
Kayseri Erciyesspor'u görmek istediklerini belirten Bakan Yıldız, "Kayseri'nin yükselen yıldızı arasında
artık spor aktivitelerin olduğu dönemde Kayseri Erciyesspor'a kayıtsız kalınamaz. Erciyesspor'un
başarı çıtasını yükseltmek el birliği ile yapılması gerekir. Süper Lig'de Kayseri'nin ikinci takımı olarak
görmek istiyoruz. Takımın borçlarını hafifletmemiz gerekiyor. Onursal başkanımız Memduh Büyükkılıç,
işadamları, sanayici ve yönetim ile teknik kadroya teşekkür ediyorum. Ancak artık hamle yapmamız
lazım. Spor aynı zamanda bir prestijdir. Kayseri, Erciyes Dağı, sanayi ve işadamları ile ve yerel
yönetimi ile nasıl marka olmuşsa spor anlamında da marka olacaktır" dedi.
Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren ise takımın ekonomik imkansızlıklara rağmen başarılı
olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyerek, "Bu takım hepimizin, bu takımı sahiplenelim ve
başarıya ortak olalım" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yıldız, takıma destek için AK Parti milletvekilleri ile birlikte 3
aylık maaşını vereceklerini açıkladı. Katılımın fazla olmamasına karşın gelen misafirler tarafından 1
milyon TL'yi aşkın para toplandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9597
Erişim Tarihi:02.05.2011

GÖR-BĐR'den Görme engellilere davet
Yaptıkları hizmetleri ve etkinlikleri görmemiz, desteğimizle daima yanlarında olduğumuzu üyelerine hissettirmemiz
için GÖR-BĐR Kayseri Şube Başkanı Uğur FĐDANCI'dan Mazlum-Der Kayseri Şubemiz adına davet aldık.
Derneğimizin iki Şube Başkan Yardımcısı olarak GÖR-BĐR'e ziyarete gittik.
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GÖR-BĐR ‘den GÖRME ENGELLĐLERE DAVET
Yaptıkları hizmetleri ve etkinlikleri görmemiz, desteğimizle daima yanlarında olduğumuzu
üyelerine hissettirmemiz için GÖR-BĐR Kayseri Şube Başkanı Uğur FĐDANCI’dan Mazlum-Der Kayseri
Şubemiz adına davet aldık. Derneğimizin iki Şube Başkan Yardımcısı olarak GÖR-BĐR’e ziyarete
gittik.
Hazırladıkları dershane ortamını, bilgisayar donanımını ve oradaki kaynaşmayı yerinde
gördük. Önceki yıllara göre büyük mesafe kat ettiklerini müşahede ettik. Şube Başkanı Uğur
FĐDANCI’dan talepleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldık.
Konuşmamızda FĐDANCI; öncelikle paso sorununun çözülme aşamasında olduğunu, görme
engellilere sıkıntı veren yollardaki sabit mantar sorununda Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile
sorun olmaktan çıkarılacağını anlatarak, Kayseri ve çevre Đllerde yaşayan görme engelli
kardeşlerimize şu çağrıyı yaparak konuşmasına devam etti.
Malumunuz üzere Đlimizde görme engellilere yönelik bir çalışma başlatarak Türkiye de ilk
görme engelliler dershanesini açtık. Amacımız dershaneye gitme imkânı olmayan, engelli memur alım
sınavlarında başarılı olamayan kardeşlerimize büyük bir imkân sunulmaktadır. Dershanemizde şu
anda Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğümüzün tam donanımlı ve uzman coğrafya (Vahdi GÜNGÖR),
Edebiyat (Ahmet GÜRSES ), Tarih (Ramazan AKGÜNDÜZ) ve Matematik( Tevfik F. KAYNAR)
öğretmenleri tarafından ders verilmektedir. Bunun yanı sıra konuşan sistemli bilgisayarlarla çalışma
yaparak bu konuda başarılı olabilirler.

Derneğimize sadece Kayseriden değil çevre Đllerden de kurslara gelebilirler ve barınma ve
kalma sorunu yaşamadan ücretsiz bu hizmetlerden faydalanabilirler. Ayrıca yürüttüğümüz yeni bir
çalışmada görme engelli kardeşlerimizi1 yıllık TTN. Erişimli, lisanslı ve tam donanımlı bilgisayar sahibi
yapmak için gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra gözlük, lens ve tıbbi müdahale ile görme durumu
artan veya artabilecek kardeşlerimize faydalı olabilmek için Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü ve
Melikgazi Kaymakamlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir.
2011 yılında özürlüler için açılacak 11.000 kadro için arkadaşlarımızı hazırlayarak tam
donanımlı bilgi ile sınavlara girmelerini sağlamak için kurs gören kardeşlerimizden başka bizlerin
ulaşamadığı diğer görme engelli kardeşlerimize ulaşmak için Sivil Toplum Kuruluşlarına ve çok
kıymetli Basına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Değerli Basınımıza ve destek olan tüm STK.
lara şimdiden teşekkür ederim diyerek minnetlerini ifade ettiler.
Mustafa DELĐCE
Mazlum-Der Kayseri
Şube Başk. Yrd.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9598
Erişim Tarihi:02.05.2011

AKP adayları ilçe turunda
AK Parti Kayseri milletvekili adayları Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.
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AK PARTĐLĐ VEKĐLLER SARIOĞLAN'DAN MEMNUN AYRILDI
AK Parti Kayseri milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında, Sarıoğlan ilçesine gittiler.
Sarıoğlan ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Milletvekili Adayları Sarıoğlan ve Çiftlik
kasabasında çeşitli açılışlara da katıldılar. Gün boyunca Đlçe Merkezi, Belde ve köylerde vatandaşlarla
bir araya gelen vekil adayları Sarıoğlan'dan memnun ayrıldılar.
AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır ve
Mehmet Adıgüzel, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Sarıoğlan ilçesinde içme suyu tesisinin
açılışına katıldılar.
Açılış konuşmasını yapan Đller Barkası Genel Müdürü Hidayet Atasoy, "Sarıoğlan halkının talepleri
doğrultusunda içme suyu projesini hayata geçirdik ve kısa sürede gerçekleştirdiğimiz bu projenin
açılışını gerçekleştiriyoruz. 2010 yılında yapımına başlanılan tesis Sarıoğlan için büyük bir nimettir ve
ilçenin 40 yıllık su ihtiyacını karşılayacaktır" şeklinde konuştu.
Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, siyasi ve ekonomik istikrarın
sürdüğü sürece ilçelerdeki büyümenin de artarak devam edeceğini belirterek, “Ekonomik ve Siyasi
iktidarın hüküm sürdüğü ülkemizde bu istikrarın sürmesi demek hizmetlerinde artarak devam etmesi
anlamına gelir" dedi.
Açılışın ardından Milletvekili adayları ilçe merkezinde bulunan esnafları ve semt pazarını ziyaret
ederek vatandaşlarla bir süre sohbet ettiler. Vatandaşlar AK Parti milletvekili ve adaylarına yaptıkları
hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler ve hizmetlerin devamı için tekrar AK Parti'ye oy vereceklerini ifade
ettiler.
AK Partili vekil adayları esnaf gezisinin ardından Çiftlik Kasabasında yapımı biten ve yapımı 2 bin 800

TL'ye mal olan atık su arıtma tesisinin açılışına katıldılar.
Yoğun bir gündemle yola çıkan vekil adayları daha sonra iki gruba ayrılarak Sarıoğlan ilçesine bağlı
Tatılı, Yahyalı, Karaözü, Ebulhayır, Kadılı, Düzencik, Muratbeyli, Keklioğlu, Yıldırım, Üzerlik,
Ömerhacılı, Ömürlü köyü ile Gaziler, Palas ve Alamettin beldesini ziyaret ederek vatandaşların
sıkıntılarını dinleyip oyalarına talip olduklarını belirttiler.
AK PARTĐ MĐLLETVEKĐLĐ ADAYLARI AKKIŞLA'DA - VEKĐL ADAYLARI VATANDAŞLARLA
BĐRARAYA GELDĐ
AK Parti Milletvekili adayları seçim kapsamında Akkışla ilçesine giderek vatandaşlarla biraya geldiler.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ve Milletvekili adayı Đsmail Tamer, ilçe merkezinde Aile Sağlığı
merkezi ve bazı köylerde okul açılışlarına katıldılar. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan adaylar
gün boyu yaklaşık 700 kilometre yol kat ettiler.
Akkışla girişinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından karşılanan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ve AK
Parti Milletvekili adayı Đsmail Tamer, ilk olarak ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek
Akkışla'nın nabzını tuttular. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Milletvekili adayları 12 Haziran'da
yapılacak olan seçimlerinde AK Parti için destek istediler.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ve AK Parti Milletvekili adayı Đsmail Tamer daha sonra 398 bin TL'ye
mal olan Aile Sağlığı Merkezinin açılışına katıldılar.Açılışta konuşan Akkışla Kaymakamı Alparslan
Kılıç, Akkışla aile Sağlığı merkezinin yapımı ve çalışma sistemi konusunda katılımcılara bilgiler verdi.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise yaptığı konuşmada AK Parti'nin Đktidarı döneminde sağlık, eğitim
ve birçok konuda devrimler gerçekleştirdiğini belirtti. Yakut, "2022 yılında iktidara geldiğimizden bu
yana sağlık konusuna çok önem veren bir iktidar olduk. Đnşallah bundan sonrada istikrar sürsün
Türkiye büyüsün diyoruz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Akkışla Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış kurdelesini TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut, Akkışla Kaymakamı Alparslan Kılıç ve Ak Parti Milletvekili Adayı Đsmail Tamer kestiler.
AK Parti heyeti aile sağlığı merkezinin açılışının ardından Ortaköy ve Kululu Đlköğretim Okullarının
açılışlarına katıldılar.
Akkışla ilçe programı kapsamında Ortaköy, Gömürgen, Ganişeyh, Girinci, Uzunçayır, Gümüşsu,
Alevkışla köyleri ve Kululu Beldesi'ni ziyaret eden AK Parti heyeti yaklaşık olarak 700 kilometre yol
yaptı ve 900 civarında vatandaşla bir araya geldi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9599
Erişim Tarihi:02.05.2011

Hedef kalan 4 maçı kazanmak !
Oğuz Ortaköylüoğlu: 4 maçı kazanıp diğer rakiplerin durumuna göre değerlendirme yapacağız.
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Haftayı Galatasaray beraberliği ile kapatan Kayserispor, ligin 31. haftasında kendi sahasında konuk
edeceği Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Avrupa iddiası hakkıncda konuşan Kayserispor Basın
Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, "4 maçı kazanıp diğer rakiplerin durumuna göre değerlendirme
yapacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu üstün performans ile adından sıkça söz ettiren
Kayserispor'da başarı grafiği ikinci devre sakat oyuncular nedeniyle tersine döndü. Ligte 8 haftadır
galibiyete hasret kalan Kayserispor, 4. sıradaki Gaziantepspor'un 8 puan gerisine düşerek Avrupa
iddiasını mucizelere bıraktı. Kalan 4 maçtan puanlar toplayarak rakip oyuncuların durumuna bakacak
olan Kayserispor, kendi evinde ağırlayacağı Bursaspor maçına kilitlendi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Galatasaray maçını değerlendirerek, "Galatasaray
maçının son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarını sona erdirmek ve takımın tekrar moral
kazanması açısından önemli bir karşılaşmaydı. Çok önemli bir futbolcuların eksik olmasına karşın
takımımız elinden geleni yaptı ve daha fazla pozisyon yakalayan taraf oldu.Galip gelmek isterdik
ancak beraberlikle ayrıldık" dedi.
Bursaspor maçını değerlendiren Ortaköylüoğlu, "Bursaspor özellikle Anadolunun iyi futbol oynayan bir
takımı. Son yıllarda Anadolu futboluna damgasını vuran iki takımın maçı olacak. Öncelikli olarak
sahada izleyenlerin keyif alacağı bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Geriye 4 maçımız kaldı. Önemli
ekiplerle oynayacağız ancak kalan 4 maçımızda da kazanmak amacıyla çıkacağız. 4 maçı kazanıp
diğer rakiplerin durumuna göre değerlendirme yapacağız. Şimdi tek düşüncemiz 4 maçı kazanmak"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9600
Erişim Tarihi:02.05.2011

Ana-kız yanyana defnedildi !
Rana Beyazıt Bektaş Đncesu'da trenin çarpması sonucu, annesi ise cenazeye giderken Tarsus'ta kaza da vefat
etti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 234
: 26 Nisan 2011 18:50

Kayseri'de, bir kazada ölen kimya mühendisi kızının cenazesini memleketine götüren anne de trafik
kazasında hayatını kaybetti. Anne ile kızının cenazeleri bugün Hatay'ın Samandağ ilçesinde yan yana
toprağa verildi.
Kayseri'nin Đncesu ilçesi yakınlarında içinde bulunduğu otomobile trenin çarpması sonucu hayatını
kaybeden Rana Beyazıt Bektaş (37) hayatını kaybetti. Altı ay önce dünya evine giren Kimya
Mühendisi Bektaş'ın cenazesini Samandağ Hatay'a götüren konvoy Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza
yaptı. TEM Otoyolu Pozantı Tarsus istikameti Karakütük mevkiindeki zincirleme kazada Necdet
Emeç'in kullandığı otomobilde bulunan Bektaş'ın annesi Zekiye Beyazıt da hayatını kaybetti. Kazada,
sürücü Emeç ile birlikte Eylem Beyazıt da yaralandı.
Kayseri'deki Develi Saray Halı firmasında 16 yıldır işletme şefi olarak görev yapan Rana Beyazıt
Bektaş ile annesinin cenazesi Hatay'ın Samandağ ilçesine götürüldü. Anne ile kızının cenazesi
Samandağ'da yan yana toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9601
Erişim Tarihi:02.05.2011

Vallahi çok uyanık bir adamsın !
KSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak ATSO'yu ziyaret etti.
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Kayseri Sanayi Odası (KSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Boydak, Đş'le Buluşmalar toplantısına katılmak için geldiği Afyonkarahisar'da Ticaret ve
Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.
KSO Başkanı Boydak, Afyonkarahisar'ın adeta kendi evleri gibi olduğunu, Kayseri ile kültürlerinin
birbirine çok yakın olduğunu, ATSO'nun Afyonkarahisar'ın en önemli sivil toplum örgütü olduğunu
belirtti. Boydak, Afyonkarahisar'ın ihracatta önemli bir yere geldiğini ifade ederek, "Afyonkarahisar'ın
son yıllarda Türk ekonomisinden aldığı payı her geçen gün artıyor. Özellikle baktığımız zaman ihracat
performansına yaklaşık 320 milyon dolara gelen bir ihracatla devam ettiğini görmekteyiz. Son 7 yıllık
süreçte Türkiye, ihracatını yüzde 300 artırırken, aldığım bilgilere göre, Afyonkarahisar yüzde 390
civarında artırmış. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın dinamizmini bunlar göstermekte. Bir taraftan tarımsal
ürün üretiminde bir taraftan sanayide, bir taraftan da hizmetler sektöründe üç alanda da mücadele
eden bir kentimiz. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın gerçekten önünün açık olduğunu ben görmekteyim"
dedi.
Afyonkarahisar'ı fırsatlar çerçevesinin beklediğini söyleyen Boydak, şöyle konuştu: "Özellikle
şehirleşme oranlarına baktığımız zaman henüz daha yolun başında, Türkiye ortalamasının biraz daha
altında. Bunun bir avantaj olduğu kanaatindeyim. Diğer yönden de Türkiye'nin en önemli lojistik
merkezi denebilir Afyon'a çünkü, Türkiye nüfusunun yüzde 75'ine direkt karayolu bağlantısı olan bir
kentimiz. Tabii şunlarda çok önemli. Afyon'un parlamentoda temsili üst seviyelerde. Sayın bakanımızın
son dönemde Afyon'a yaptığı hizmetleri şöyle bir inceledim, müthiş yatırımlar var. Özellikle sulama
alanında ve diğer alanlarda. Afyon'un bir avantajı daha var, iki tane de bakan eniştesi var. Dışişleri
Bakanımız Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcımız Ali Babacan. Bunlarla inşallah daha ileri
seviyelere gelecektir."
DEMOKRASĐNĐN BAYRAM GÜNLERĐ
Bir gazetecinin, '13 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz' sorusuna ise Boydak, şöyle karşılık
verdi: "Seçimler tabii demokrasinin bayram günleridir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde çok önem
verilen bir gündür. Seçimlerin Türkiye'de huzur içerisinde geçmesini diliyoruz ve tabii ki sandıktan
çıkacak neticeye hepimiz saygılı olacağız. Artık Türkiye birçok sorunlarını aşmış, demokratik
standartlarını daha yükselten bir ülke konumunda. Etrafımıza baktığımızda da böyle bir konumu
görmekteyiz.
Propaganda sürecinde siyasi liderlerimizin zaman zaman belki motivasyonlarının yüksek olmasından
dolayı zaman zaman karşılıklı sözleri olabilir ama bunları normal karşılamak lazım. Biz biliyoruz ki
siyasi liderlerimiz de adaylarımız da milletvekillerimiz de bu süreci makul bir şekilde yönetecekler ve
12 Haziran'dan sonra Türkiye tekrar ana konusu olan ve olması gereken ekonomi gündemine
dönecektir diye düşünüyorum."
VALLAHĐ ÇOK UYANIK BĐR ADAMSIN
'Afyon ve Kayseri arasında tatlı bir rekabet var. Özellikle et ürünleri konusunda. Bu rekabete sizin
bakışınız nasıl' şeklindeki soruya ise Baydok, "Şimdi, efendim, evet. Vallahi çok uyanık bir adamsın,
iyi bir soru yakaladın" diyerek şunları söyledi: "Bir defa Afyonkarahisar ve Kayseri iki güzide, iki kardeş
kent. Geçen birkaç sene önce de böyle bir tartışma çıktı. 'Sucuk Kayseri'nin mi Afyonkarahisar'ın mı?'
gibi. Ben bu tartışmaları çok uygun görmüyorum. Bir ürün bir yerde icat edilebilir ancak başka
bir yerde daha iyi yapılabilir. Bunlar hepimizin ortak ekonomik faaliyeti."
Et ürünleri konusunda gerçekten Kayseri'nin güzel bir merkez olduğunu anlatan Boydak, sözlerini
şöyle tamamladı: "Biz bu konuda iddialıyız, iyi ürünler yaptık. Ama Afyonkarahisar'da bir o kadar

iddialı. Konusuna hakim güzel entegre tesisleri yapan bir kentimiz. Türkiye'de şöyle bir kavram vardır.
Çok önemli olan bu günde, uzlaşma kültürü. Bu pasta o kadar büyük ki, Afyonkarahisar'a da yer var
Sivas'a da yer var, Kayseri'ye de yer var, Kastamonu'ya da yer var. Oralarda da bayağı meşhur bu
ürünler. Dolayısıyla beraber büyümemiz gerekir. Patenti senin olsa ne olur benim olsa ne olur. Bu
böyle bence. Bu perspektiften bakarsak gayet kardeşane bir şekilde yürütürüz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9602
Erişim Tarihi:02.05.2011

1.Ulusal Bilişim Kongresi
Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından organize edilen ve bu yıl ilki düzenlenen kongre iki gün sürecek.
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Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ''Ulusal Bilişim Kongresi''
29-30 Nisan tarihleri arasında Sabancı Kültür Sitesi ve Kayseri Hilton Hotelinde
gerçekleştirilecek.Yaklaşık olarak 80 Đlin Çeşitli üniversitelerinden bilim adamı ve üst düzey
yöneticilerin iştirak edeceği Kongre iki gün sürecek.
Kongrede konuşmacı olarak iştirak edecek olan isimlerden bazıları;
29-30 Nisan 2011
1.Gün: Sabancı Kültür Sitesi
2.Gün: Kayseri HĐLTON
* BTK Başkanı – Tayfun ACARER
* Turk Telekom CEO – K.Gökhan BOZKURT
* Ulaştırma Bak.Đnternet Krl. Bşk. – Serhat ÖZEREN
* Turksat Gnl.Mdr.Yrd. – Ahmet KAPLAN
* Devlet Planlama Teşkilatı – Hakan YERLĐKAYA
* Aselsan Kripto,Bilgi Güvenliği Mdr – Ali YAZICI
* Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Hukuku Çalışma Grubu Başkanı – Av. Mehmet Ali KÖKSAL
*Türkiye Bilişim Derneği Açık Kaynak Çalışma Grubu Başkanı – Atalay KELEŞTEMUR
* Kayseri B.Bld.Bşk. – Mehmet ÖZHASEKĐ
* Kayseri Ticaret Odası Bşk. – Hasan Ali KĐLCĐ
* Kayseri OSB Yönetim Krl.Bşk. – Ahmet HASYÜNCÜ
* Kınaş Yön.Krl.Bşk – Hamdi KINAŞ
* Avrupa/Dünya/Melikgazi Hast.Başhekimi – Erol BEDĐR
* Çağrılı Konuşmacı Mete TAŞTAN
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9603
Erişim Tarihi:02.05.2011

SĐSTEMATĐK OLARAK ZEHĐRLENĐYORUZ.
Hülya AKÇAY; Bu haftaki makalesini, Dünya'daki en son gelişmeler ve Nükleer Enerjilerin zararlarına değinerek
Japonya'da yaşanan felaketten sonra artık Nükleer Enerjilerden vazgeçilmesi gerektiğini dile getiriyor.
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Geçtiğimiz yıl dahil bu yıl da, Dünyamızı şeytani projeler zehirledi... Evet, şeytani projeler diyorum,
çünkü dinimizde de beyan edildiği şekilde, yeryüzünde şeytan kiyamete kadar insanlara kötülük
yapmak ve onlara kötülük yaptırmakla müsadeli kılınmıştır. Eğer, biz insanoğlu nefsimize yenilip onun
oyunlarına kanarsak Şeytan görevini başarmış olur!.
Şeytanın sadece bireysel olarak kötülük yapmak değil, aslında tüm Dünya da kötülük yapmak ve
huzuru kaçırmak için görevi vardir.Đnsanların sürekli çok kazanmak ve sadece kendini düşünmesi onun
en cok başarılı olduğu oyun ve hiledir!.
Bu nedenle gecen yıl BP şirketinin okyanusta patlayan Petrol adasının Dünyamıza vermiş olduğu
zarar malesef küçümsenemeyecek kadar çoktur.Fakat Para babaları ve Dünyayı kontrol altına almıs
en büyük Institusyon (Bu institusyon bugün Türkiye dahil Ahtapot gibi her bir yanı kontrolü altına
almıştır!), Dünyanın zehirlenmesine aldırış bile etmiyor! Neden acaba onlar bu gezegende yasamıyor
mu? Yoksa artık bu gezegen bitirildiği zaman ve felaketler bir biri ardına gelmeye başladığı zaman
onlar buradan hiçbirşey olmadan gezegen değiştirebilecek yada kendinlerini yer altı şehirlerinde
emniyete almış mı olacaklar?Geçen yıl ki, patlamanın ardından, bu yıl ki en büyük felaket ise
Japonya‘daki Atom santralı patlamasıdır. Ne ilginç değil mi? Artık son yıllarda her yıl büyük bir ağır
darbe Dünyamızı sanki sistematik olarak sabota ediyor! Geçen yılki patlama yine senenin başlarında,
Nisan 2010 yılında vukuu bulurken bu yılki patlama yine senenin başlarında Mart 2011 de vukuu
buldu!!! Ve ilginçtir ki biri Doğuda diğer ise Batıda, Dünyamız yuvarlak olduğu içinde, sistematik olarak
ta, her yönden Sularımıza, Topraklarımıza ve Denizlerimize akıtılan zehirler tüm Ülkelere de
ulaşacaktır!!!Bugün Almanya‘da geçtiğimiz son 1 Ayda 7 tane Atom santralı bir den kapatıldı.Yapılan
araştırma ve açıklamalara göre aslında şu an Almanya 100´ ün üzerinde Atom santralı bulunmaktadır.
Ve bu santrallerden sadece ve sadece Almanyanin % 20-% 30 elektrik ihtiyaci karsılanmaktadır! O
zaman niye bu Atom santralleri ? Bunlarıin başka bir amaca hizmet ettiğimidir? Tabii ki bu sorular
doğal olarak akıllarda yer alıyor! Aslinda bir Alman bilim adamı buna yanıt vermişti, fakat bu insan
yıldırıldığı için, artik konuşmaktan ve açıklama yapmaktan vazgeçti!
Peki Türkiye‘de kurulan santraller hangi amaca hizmet edecek? Atom santrallerin yerine aslında
doğa dostu olan Güneş Enerjisi santralleri kurulsa hem insanlığa, hem o güzel henüz sağlıklı
topraklara bu zehir akıtılmamıs olacak. Atom santrallerinde Türkiye kesinlikle zararlı çıkacaktir!,
Türkiyeyi kiskananlar var, dost görünüp bitirmek isteyenler var!...
Bu Atom santralleri ile bazi kisiler ve sahislarin ceplerine büyük Kagit Parcalari (Paralar) girecek ama
ne olur düsünün!!!, zehir aktigi zaman o kagit parcalari ne sizi, ne evlatlarinizi nede gelecek nesillerinizi
kurtaracaktir! Icinizde bu seferlik olsun Imaniniza ve vicdaniniza sorun!!! Geç olmadan!!!
Evliyalarimizin, yattığı toprakları zehirlemek isteyen seytani güçler var, bunlara şmdi engel olabilirsiniz,
daha geç değildir!!!...
Sevgili okurlarım!, bu yazım biraz farklı bir yazı oldu bu yazıyı okuyan her şahıstan, Allah rızası için O
güzel Ülke için, Dua istiyorum, Türkiyede böyle kötü emeller vukuu bulmamalı...Allah şseytanın ve
kötülerin emellerini etkisiz hale getirsin Insallah!!!
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9606
Erişim Tarihi:02.05.2011

Abdullah Gül Üniversitesi 25 Haziran'da
Abdullah Gül Üniversitesi temel atma töreni 26 Haziran'da atılacak.
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Kayseri'de kurulan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adını taşıyan üniversitenin temeli, 25
Haziran'da atılacak.
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Musa Asyalı, Aa muhabirine yaptığı açıklamada,
Mimarsinan Osb'nin karşısında kurulacak üniversiteyle ilgili projelerin hazırlandığını, yerleşke içinde
fakülte binalarının yanında kütüphane, kongre merkezi, kafeterya, bilim merkezi ve ilköğretim okulu da
bulunacağını söyledi.
Đlk etapta, mühendislik ve mimarlık, iktisadi ve idari bilimler, bilgisayar bilimleri ve eğitim fakültesi ile 2
yüksekokulla eğitim vermeye başlayacak olan üniversitede, 25 Haziran'da binaların temelinin
atılacağını belirten Asyalı, 2012 sonbaharıyla birlikte öğrenci almayı planladıklarını kaydetti.
Üniversiteye hayırseverlerin de destek vermesi için vakıf kuracaklarını anlatan Asyalı, şu bilgileri verdi:
"8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Đstanbul'da bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantıda,
üniversitemize katkıda bulunacak hayırseverlerimizi bir araya getireceğiz. Bina yaptırmak isteyen
hayırseverlerimiz olacaktır ama bunun yanında, deneyimli akademik personel desteği noktasına
destek vermeleri için bilinç oluşturulacak. Hayırseverlerle bir vakıf kuracağız. Vakfın kurucuları belli
olmak üzere. Đleride sayın Cumhurbaşkanımızın da görevinden sonra Mütevelli heyetinde yer alması
söz konusu. Kayseri, bütün dinamikleriyle bu projeye sahip çıkmış durumda. Sadece güzel binalar
yapmak da yetmiyor. Buraya üstün vasıflı insanlar kazandırmak, fiziki alt yapıyı güçlendirmekten kat
kat daha önemli. Üniversitemiz için yabancı dilde eğitim veren teknik bir Üniversite misyonu biçtik. Bu
misyonu en iyi şekilde yerine getirebilmek için çabalıyoruz. Yabancı dilde eğitim verme konusu
gerçekten çok önemli. Bütün bölümleriyle yabancı dilde eğitim veren bir Üniversite olacağız ve
Kayseri'ye bu anlamda bir renk katacağız. Uluslararası öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz olacak. "
-Cumhurbaşkanı Gül'ÜN HEDĐYELERĐ ĐÇĐN MÜZEYerleşke içinde kuracakları müzede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e verilen hediyelerin
sergileneceğini belirten Asyalı, "Cumhurbaşkanımız, üniversitemizde bu eserlerin sergilenebileceği
müze olmasını istedi. Cumhurbaşkanımıza gelen hediyelerin yanında şehrimize özgü yöresel eserler
de müzede yer alacak" dedi.
-YÜKSEK PROFĐLLĐ AKADEMĐK PERSONELÜniversitelerine yüksek profilli akademik ve idari personel çekebilmek için bir vakıf sistemi oluşturmaya
çalıştıklarını vurgulayan Asyalı, şunları kaydetti:
"Hayırseverlerimizin hayır gücünü, biraz da insan kaynakları profilini yükseltmeye kanalize etmek
istiyoruz. Burası bir devlet üniversitesi ve yapılacaklar belli. Yurt dışı doktorası, deneyimi olan öğretim
üyeleri kazandırmak için devletin sunduğu imkanların üzerine ek imkanlar koyabilmek için ekstra
imkanlar sunabilecek bir alt yapı oluşturmamız gerekiyor. Mühendislik fakültesi altında havacılık ve
uzay bilimleriyle ilgili bölüm düşünüyoruz. Bu konuda ülkemizde yeterince yetişmiş insan kaynağı
yoksa, bunu, uluslararası imkanları devreye sokarak değerlendirmek gerekir. Sadece bu bölgenin
sınırlı kaynaklarını düşünürsek, bazı konulara giremeyiz. Tüm dünyanın yetiştirdiği insan kaynaklarına
erişmek, oradan öğretim üyeleri kazandırmak gerekiyor. O öğretim üyelerini kazandırmak için de
buradaki alp yapı hizmetlerinin uygun olması gerekiyor. Öğretim üyelerinin, üniversitemizi bir cazibe
merkezi olarak görüp, gelebilmesi için uluslararası geçerliliği olan sistemde eğitim veren ilk ve orta
öğretim kurumları gerekiyor. Yerleşke içinde bu konuyla ilgili de yer ayırdık. Başta Cumhurbaşkanımız
olmak üzere şehrin dinamiklerinin desteğiyle hızlı adımlar atacağız. Üniversitemizin temelini 25
Haziran'da törenle atacağız. "

-LOGO ĐÇĐN ANKETÜniversiteleri için farklı logolar hazırladıklarını ifade eden Asyalı, "Web sitesi üzerinden bu logoları
Kayserili hemşehrilerimizin beğenisine sunmak istiyoruz. Beğendiklerini tıklayacaklar. Biz de
istatistiklere bakarak halkın beğenisini de almış olacağız. Hatta, üniversitemizin adının kısaltması için
de halkımıza danışmak istiyoruz. Bu web sitesi Türkiye'nin her yerine açık olacak. Mümkün olduğunca
fazla aklı bu işe dahil etmek istiyoruz. Geri besleme alıp, kaçırdığımız noktaları değerlendireceğiz"
diye konuştu.
Resmi adı Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi olmasına rağmen Cumhurbaşkanının adını ön plana
çıkarma adına pratikte Abdullah Gül Üniversitesi adını kullanmayı tercih edeceklerini belirten Asyalı,
"Cumhurbaşkanımızın adının ve soyadının baş harfleri AG, gümüşü sembolize ediyor. Bu da çok
güzel bir çakışma" dedi.
Abdullah Gül Üniversitesi, 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi'nin ardından Kayseri'nin ikinci
devlet üniversitesi oldu. 2 yıldır eğitim veren Melikşah Üniversitesi ile gelecek yıl eğitime başlayacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ise vakıf üniversitesi özelliği taşıyor.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9607
Erişim Tarihi:02.05.2011

Develi'de odun kırdılar !
AKP Kayseri milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Develi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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AK Parti Kayseri milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Develi ilçesinde vatandaşlarla bir
araya geldi. Đlçe girişinde karanfillerle karşılanan AK Partili Milletvekili adayları esnaf ziyaretleri yapıp,
Develi halkından 12 Haziran seçimlerin için destek istedi.
Develi ilçe teşkilatı tarafından ilçe girişinde karşılanan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, milletvekilleri
Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, milletvekili adayları Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Dr. Đsmail
Tamer, Dr. Murat Cahit Cıngı ve Mehmet Adıgüzel, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti Develi
Đlçe Teşkilatı tarafından organize edilen aday tanıtım toplantısına katıldı. Tanıtımın ardından program
dahilinde esnaf gezileri yapan milletvekili adayları Develi'de halkın nabzını tuttu.
Vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulan adaylar 12 Haziran'da yapılacak olan seçimleri de değerlendi.
Oldukça neşeli bir şekilde geçen ziyaretlerde "Seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?"
diye soran vekiller, vatandaşların AK Parti'ye vereceğiz cevabıyla daha da neşelendi. Karşılarında AK
Partili milletvekilini gören vatandaşların bazıları yediği yemekten, bazıları ise çay ikramında bulundu.
Odun kıran bir vatandaşla sohbet eden AK Parti Kayseri Milletvekili Yasar Karayel ve Đsmail Tamer,
balta ile odun kırdılar. Ziyaretlerden olumlu yönde tepkiler alan vekiller, seçim öncesi Develi ilçesinden
vatandaşın güvenini kazanmış bir şeklide gönül rahatlığı ile ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9608
Erişim Tarihi:02.05.2011

Siyasilere uşaklık eden bürokratlar var
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, yönetim kurulu kararı ile siyasi konularda yorum yapmayacaklarını
söyledi.
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Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Hasan Ali Kilci, yönetim kurulu kararı ile
siyasi konularda yorum yapmayacaklarını söyledi. Kilci, Kayseri Ticaret Odasını dışlamaya çalışanların
bulunduğuna dikkat çekerek, “Ticaret Odası’nı dışlayanları biz de dışlarız” dedi.
Siyasi konularda bundan sonra polemik yaratmamak için açıklama yapmayacaklarını ve bununla ilgili
yönetim kurulu kararı aldıklarını bildiren Başkan Kilci, “Seçimler bitene kadar siyasi konularda yorum
yapmayacağız. Kaç tane hükümet geldi geçti. Övülmesi gerekeni övdük, yerilmesi gerekeni yerdik.
Bizim yaşam felsefemizde herhangi bir değişiklik olmadı. Biz kavgasız ve gürültüsüz bir seçim dönemi
geçmesini istiyoruz” diye konuştu.
“Hiçbir siyasi partinin ‘KTO bizi eleştirdi’ diyerek Kayseri Ticaret Odası’nı dışlamaya hakkı yok”
ifadesinde bulunan Başkan Kilci, “Ticaret odasını dışlayanları biz de dışlarız. Buradan birilerine zeytin
dalı uzattığımız anlamı çıkmasın. Milletvekili olanların millete ve bize hizmet etme mecburiyeti var”
dedi.
Kayseri’de politize olan bürokratların bulunduğunun altını çizen Başkan Kilci, “Bürokratlar siyasilere
uşaklık etmemeli. Adam gibi olmalıdır. Kimse bu günkü üstünlüğüne güvenmesin. Bürokratların son
dönemde yaptığı uşaklık, namuslu bürokratlar adına bir züldür. Bu konuşmam da adresine gider” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9609
Erişim Tarihi:02.05.2011

Oğlunu döven servisçileri bıçakladı
Kayseri'de oğlunun dövüldüğünü ileri sürerek tartıştığı servisçileri bıçaklayan bir kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de oğlunun dövüldüğünü ileri sürerek tartıştığı servisçileri bıçaklayan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunun

önünde meydana gelen olayda, E.S.'nin oğlunu dövdüklerini ileri sürdüğü servisçiler O.S., M.Ş., ve
K.Ş. ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında E.S.'nin servisçileri
bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.
Kavgada yaralanan O.S.'nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı,
durumları ağır olan ve kardeş oldukları öğrenilen M.Ş. ve K.Ş.'nin ise Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları bildirildi.
Gözaltına alınan E.S. hakkında ise soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9610
Erişim Tarihi:02.05.2011

Özel Röportaj
Ulusal Bilişim Kongresi vasıtasıyla Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Yasir Danacı ile
yaptığımız özel röportaj.
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29-30 Nisan tarihleri arasında şehrimizde gerçekleştirilecek olan Ulusal Bilişim Kongresi vasıtasıyla
Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü ve bu oluşumun başkanı Sayın AHMET YASĐR ile Kongre üzerine
kısa bir söyleşi yaptık.
KAYSERĐ NET TR ; Öncelikle şunu hemen söylemek istiyoruz.Böyle bir Kongrenin Kayserimizde
gerçekleştirilecek olmasından dolayı çok gururlandık. Bu işe vesile olanlara sitemiz aracılığı ile çok
teşekkür ediyoruz.
AHMET YASĐR DANACI: Rica ediyorum.Bizlerde, bizlere yardımcı olan,olmaya çalışan kurum ve
kuruluşlara,katılımcılara siteniz aracılığı ile çok teşekkür ediyoruz.
KAYSERĐ NET TR. Ahmet Bey, Ulusal Bilişim Kongresi nasıl doğdu? Kim düzenliyor?
AHMET YASĐR DANACI: Geçtiğimiz ekim ayı içerisinde Ankara’da, Türkiye Bilişim Derneği
Tarafından bu yıl 27. Yapılan Bilişim Kurultay’ının bir küçük versiyonunu niçin Kayseri’de
gerçekleştirmeyelim sorusundan yola çıkarak Kayseri’de böyle bir oluşumu fikri doğdu.
KAYSERĐ NET TR:Bilişim deyince akla ilk gelen şehirler Đstanbul ve Ankara olarak biliniyor.Peki niçin
Kayseri?
AHMET YASĐR DANACI: Kayseri’de Bilişim adına çok güzel gelişmeler olduğunu hepimiz
biliyoruz.Fakat bu güzel gelişmelerin bir şekilde duyurulması gerekiyordu.Bu görevde Bilişim Kulübü
olarak bizlere düştü.Bizlerde bize düşen bu görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştık.Ulusal
olarak ilki düzenlenecek olan bu proje için ne gerekiyorsa yapmak için mücadele verdik.
KAYSERĐ NET TR. Anladığımız kadarıyla Kulübünüz, böyle bir oluşumun Bilişimin içerisinde olan
Kayseri gibi sürekli gelişen büyüyen bir şehirde eksikliğini çok çabuk gördü.
AHMET YASĐR DANACI: Aynen öyle oldu.
KAYSERĐ NET TR: Efendim,Ulusal Bilişim Kongresinin amacı nedir? Kayseri’ye getirisi ne olacak?
AHMET YASĐR DANACI: Hepimiz biliyoruz ki, öğrencilerimiz mezun olmadan önce,ne hocalara ne de
kurum ve şirket yetkililerine ulaşabiliyor.Gerçekleştireceğimiz bu Kongre vasıtası ile öğrencilerimiz
şirket ve kurum yetkilileriyle karşılıklı istişare zemini hazırlayarak,öğrenci-hoca,öğrenci-kurum ya da
şirket Genel Müdürü,Ceo’suyla tanışmış olacaklar.Bununla birlikte Eğitimden Sağlığa,Siyasetten
Teknolojiye,kısaca her alanda Bilişimin önemine vurgu yapılacaktır.
KAYSERĐ NET TR: Ulusal Bilişim Kongresinin önümüzdeki yıllarda tekrarı düşünülüyor mu?
AHMET YASĐR DANACI: Şöyle söyleyeyim.Biz bu oluşumları yaparken Kayseri’nin Bilişimdeki yerini
tüm Türkiye’ye Hatta Tüm Dünya’ya duyurmaya çalışıyoruz.Dolaysıyla önümüzdeki yıl çıtayı

yükselterek her yıl sürekli geleneksel hale getirerek tekrarlamayı düşünüyoruz.Yeter ki Kayseri’de
yapılacak olan bu ve buna benzer oluşumları organize ederken,tüm kurum ve kuruluşlar bizlere
desteklerini esirgemesin.Sonuçta yapılan her güzel oluşum Kayserimiz için…
KAYSERĐ NET TR:Efendim biraz da Kongre katılımcılarından bahsedebilir misiniz.
AHMET YASĐR DANACI: Yapılacak olan Kongremize 80 ayrı üniversitelerimizden resmi katılımcı
iştirak edecektir.Bu rakam ilkini düzenlediğimiz düşünülürse Kongreye ve bilişime verilen önemin
değerini gösteriyor.Umarım Kayserimize hayırlı bir Kongre gerçekleştirmiş oluruz.
KAYSERĐ NET TR: Ahmet Bey,bu yoğun bir döneminizde, bizlere değerli zamanlarınızı ayırdığınız için
sitemiz ve site ziyaretçilerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz.
Kulübünüze ve onun değerli çalışanlarına Kayseri’de anlamlı bir Kongre düzenledikleri için ayrıca
teşekkürler. Ellerinize emeklerinize sağlık dileklerimizle
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9612
Erişim Tarihi:02.05.2011

SABANCI oscarları sahiplerini buldu
Sabancı Topluluğu'nda bulunan şirket ve çalışanların başarılarını ödüllendirmek ve iyi uygulamaların karşılıklı
paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve çalışanlar tarafından Sabancı Oscarları olarak nitelenen
Sabancı Altın Yaka Ödüllerini kazananlar Sabancı Center'da düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.
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Sabancı Topluluğu’nda bulunan şirket ve çalışanların başarılarını ödüllendirmek ve iyi uygulamaların
karşılıklı paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve çalışanlar tarafından “Sabancı
Oscarları” olarak nitelenen Sabancı Altın Yaka Ödülleri’ni kazananlar Sabancı Center’da düzenlenen
törenle ödüllerini aldılar. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen tören, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı, CEO’su Zafer Kurtul, Topluluk yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla yapıldı. Törenin
sunuculuğunu Cem Davran ve Ceylan Saner üstlendi. Ödül törenine Sabancı Topluluğu’nun çeşitli
şirketlerinden yaklaşık 600 çalışan katıldı.
Altı kategoride düzenlenen Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nde Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi
Brisa olurken, Đşletme Sermayesi Yönetimi’nde Enerjisa Üretim-Toptan Satış şirketleri ile Çimsa,
Bireysel Performans Yönetimi’nde Brisa birincilik ödüllerini aldılar. Birey yada ekiplerin yarıştığı
kategorilerde ise Advansa Yalın 6 Sigma, Çimsa Başarıya Katkı, Kordsa Global ise Inovasyon
kategorisinde ödüle layık görüldü.
-“SABANCI: SĐZLERE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM DEMEKTEN GURUR DUYUYORUM”
Törenin açılış konuşmasını yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,
“Geçtiğimiz süreçte bir kriz dönemini geride bıraktık.
Kriz döneminde Sabancı Topluluğu olarak hep beraber dedik ki, bu dönemde başarı bizim
sorumluluğumuzdur. Sizlerin özverili, başarılı ve hedefe ulaşan çalışmaları sayesinde, gururla
söylüyorum ki Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluğumuzu yerine getirdik. Şimdi dünya
gündeminde de kriz geriye atıldı, ülkemizde çoktan geriye bıraktık. Dolayısıyla artık büyüme, yeni
hamleler yapma, daha ileriye, daha yükseklere çıkma zamanı. Bunu, bugüne kadar yaptığımız gibi
yine sizlerle birlikte yapacağız. Đnanıyorum ki, özellikle de bu büyüme zamanında, daha çok
sürdürülebilir büyüme gerçekleştirebilmemiz için, daha fazla değer yaratmaya odaklanmamız
gerekiyor. Daha fazla değer yaratmaya odaklanırken, yaptığımız her işte fark yaratmamız gerekiyor.
Bu da Altın Yaka Ödül Programımızın özündeki konudur. Daha iyi fark yaratabilme, daha iyi birlikte

çalışabilme, daha inovatif olma, birbirimizden öğrenme, birbirimizi destekleme ve grup olma, birlikte
olma ve birlikte başarıyı aramanın sinerjisini birlikte yaratma… Altın Yaka Ödülleri programı budur.
Başlarken de arzu ettiğimiz buydu; sizlerin gayretleri ve sizlerin ilgisiyle, buraya geldi. Ne mutlu ki, bu
sene geçen seneden daha çok katılım oldu. Şirketlerimizin yönetimleri bu süreci destekledi. Hep
beraber öğrenmenin ve başarmanın keyfini yaşadınız. Hedefimiz Sabancı’da değer yaratarak,
ülkemizde değer yaratmaktır. Ben sizlere çalışma arkadaşlarım demekten büyük onur ve gurur
duyuyorum. Çünkü sizler sadece Topluluğumuza değil, ülkemize fark yaratan, fark getiren, mutluluğu
getiren kişilersiniz. Bu nedenle sizlere, Sabancı Topluluğu’na yaptığınız katkılardan dolayı sonsuz
teşekkürlerim var” dedi. Sabancı sözlerini “kazanmaktan daha önemli bir şey var biliyorsunuz o da
katılmak” şeklinde tamamladı.
-ZAFER KURTUL: “FĐKĐR VE STRATEJĐ KADAR UYGULAMA DA ÖNEMLĐDĐR”
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul ise konuşmasında “Bütün bu kategoriler de çok iyi olmamız tabii
ki başarımıza çok önemli katkılar yapacaktır. Sizlerle daha önceki toplantımızda ana stratejimizi
paylaşmıştım, ana stratejimiz karlılık içinde büyümedir. Hedefimiz Sabancı Topluluğunun sağlıklı,
karlılık içinde, sürdürülebilir büyümesini hızlandırarak devam etmesini sağlamaktır. Rakamlar hem
Sabancı Topluluğu’nun ülkemiz için önemini işaret ediyor hem de bizlerin sorumluluğunu arttırıyor. En
iyiden başka bir netice bizim için başarı sayılmaz. Bu nedenle hedeflerimizi hep yüksek tutmak
zorundayız.
En zor olan başarıyı sürdürebilmektir. Bugün başarı için gereken ekip çalışması, her birimizin işini çok
iyi yapması ile mümkündür. Yüksek hedeflerimize ancak çok iyi bir ekip çalışması yaparak ulaşabiliriz.
Karlılık içinde büyüme stratejimizi gerçekleştirebilmemiz için, bunu başarabilmemiz için yenilikçi
olmalıyız, yaratıcı olmalıyız, inovasyona inanmalıyız, işlerimizde kararlı olmalıyız, verimliliğe çok önem
vermeliyiz. Topluluğumuzun vizyonu; farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamaktır. Zaten
işlerimizi farklı yapmadığımız takdirde kalıcı üstünlük sağlamak mümkün değildir. Bütün başarılı
kuruluşlar zaman içinde işlerinde veya iş yapış şekillerinde değişim yapmayı başarmış kuruluşlardır.
Önümüzdeki dönem bütün pozitif gelişmelerin yanında rekabetin artması kaçınılmazdır. Rekabetle
ancak Topluluğumuzun vizyonunu çok iyi uyguladığımız takdirde baş edebiliriz. Burada bir noktaya
daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Fikir, strateji, çok güçlü, çok iyi olabilir. Fakat başarı için mükemmel
uygulama çok önemlidir, uygulama başarılı değilse en mükemmel fikir bile başarısız olur. Başarı için
mükemmel ekip olmanın öneminin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bizim için Tüm Sabancı
Çalışanları Altın Yaka’lıdır.”
Ödül programına Sabancı Topluluğu bünyesindeki şirketlerin yurtiçi ve yurtdışındaki lokasyonları
yarıştı. Sabancı Altın Yaka Ödülleri’ni bireysel ve ekip bazında kazanan çalışanlar, arasında yurtdışı
ve yurtiçi seyahatlerinde sahibi oldu.
-SABANCI: “MÜKEMMELLĐK BĐTMEYEN BĐR YOLCULUKTUR”Sabancı Altın Yaka Ödül Programı’nın büyük ödülü olan “Mükemmellik Ödülü”nü Brisa kazandı. Birsa
Genel Müdürü Hakan Bayman ödülü alırken yaptığı konuşmada, “Liderlik ve mükemmel olma öyle bir
şey ki rehavete gelmez. Rehavete kapıldığınız an elinizden alınıyor. Bu ödülü kazandığımız için
çalışma arkadaşlarım ve kendi adıma büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Güler Sabancı, Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman’a ödülünü takdim ettikten sonra yaptığı
konuşmasında: “Brisa, Avrupa Kalite Ödülü’nü Stokholm’de Nobel Ödülleri’nin verildiği salonda almıştı.
O geceyi hatırlıyorum.
Ben de çok mutluyum ki ikincisini yaptığımız bu Altın Yaka ödüllerinde Mükemmellik Ödülü’nü Brisa
aldı.
Bu, Mükemmellik dediğimiz yolculuğun hiç bitmediğini ve sürekli devam ettiğini gösteriyor. Arada bir
istasyonda durup ödül alıyorsunuz, ama yolculuk devam ediyor.
Dolayısıyla, ben Brisa’nın kazanmasının hepimize örnek olacağını düşünüyorum. Bunun sürekli
kalması gerektiğine inanıyorum. Sizlerin bu heyecanla, coşkuyla, çalışmayla, inançla, ülkemizi,
Türkiye’nin Sabancısı’nı daha da mükemmel yerlere ulaştıracağınıza bu gece bir kez daha gönülden
inandım. Önemli olan yolculuğa katılmak, devam etmek, kendine, şirketine bakabilmek, daha iyi neyi,
nasıl yapabilirim diyebilmek. Bu aslında daha iyi insan olmak, yaşamın, sahip olduklarımızın, daha iyi
değerini bilmek, hakkını vermek demek.”
ÖDÜL DEĞERLENDĐRME SÜRECĐNE ĐLĐŞKĐN NOTLAR:
- Sabancı Altın Yaka Ödülleri 6 kategoride gerçekleştirildi: Đşletme Sermayesi Yönetimi, Mükemmellik,
Bireysel Performans Yönetimi, Başarıya Katkı, Yalın 6 Sigma ve Đnovasyon.

-

Sabancı Altın Yaka Ödülleri çerçevesinde Arjantin’den Endonezya’ya kadar tüm Sabancı şirketleri
yarıştılar.
Sabancı Altın Yaka Ödülleri 2010 değerlendirmeleri sürecinde için çeşitli kademelerden 80’i aşkın
çalışan yer aldı, toplam 395 adam/gün mesai yapıldı.
Saha ziyaretleri için 96 uçuş, 11.360 kilometre yol yapıldı.
Bireylerin ve ekiplerin yarıştığı Yalın 6 Sigma, Đnovasyon ve Başarıya Katkı kategorilerinde toplam
213 aday ve 63 proje yarıştı.

SABANCI ALTIN YAKA ÖDÜLLERĐ 2010 KAZANANLARIN TAM LĐSTESĐ
Mükemmellik

Bireysel Performans Yönetimi
Đşletme Sermayesi Yönetimi

Büyük Ödül

Brisa

Başarı Ödülü

Akçansa

Başarı Ödülü
Birincilik Ödülü

Enerjisa (Üretim ve Toptan Satış
Şirketleri)
Brisa

Gelişim Ödülü

Avivasa

Birincilik Ödülü

Enerjisa (Üretim ve Toptan Satış
Şirketleri)
Çimsa

Birincilik Ödülü
Yalın 6 Sigma

Đnovasyon

Başarıya Katkı

Birincilik Ödülü

Advansa

Mansiyon Ödülü

Çimsa

Mansiyon Ödülü

Advansa

Birincilik Ödülü

Kordsa Global

Mansiyon Ödülü

Advansa

Mansiyon Ödülü

Çimsa

Birincilik Ödülü

Çimsa

Mansiyon Ödülü

Olmuksa

Teknosa

Mansiyon Ödülü

Temsa Global

HABER/AHMET KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9613
Erişim Tarihi:02.05.2011

Dar gelirli fazla vergiyi ödüyor
Boydak: Ben sanayicilerimizi kutluyorum. Gelir vergisi maalesef yeteri kadar toplanamıyor.
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KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, yeteri kadar toplanamayan gelir vergisi nedeniyle uygulanan dolaylı
vergilerin, dar gelirli ve yoksul kesimi hak etmediği vergileri ödemek zorunda bıraktığını anlatt
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, gelir vergisinin yeteri kadar toplanamaması
nedeniyle devletin dolaylı vergiler uyguladığını belirtti. Herkesin gelir vergisini tam olarak ödemesini
isteyen Mustafa Boydak, yeteri kadar toplanamayan gelir vergisi nedeniyle uygulanan dolaylı vergilerin
dar gelirli ve yoksul kesimin hak etmediği vergileri ödemek zorunda bıraktığını anlattı. Bu durumun
zengin ile fakir arasındaki uçurumun büyümesine neden olduğunu aktardı.
Vergi oranları düşük
Kayseri Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuşan Mustafa Boydak, gelir vergisinin açıklanmasıyla
birlikte tahsil eden vergi oranlarının düşük olmasına tepki gösterdi. Boydak, gelir vergisindeki listeye
bakıldığında yüzde 80'lik bölümün sanayiciden oluştuğunu hatırlatarak, "Ben sanayicilerimizi
kutluyorum. Gelir vergisi maalesef yeteri kadar toplanamıyor. Bu da hükümeti vergi almaya zorluyor.
Direk vergi olarak alamıyor. Dolaylı vergilerle sosyal adalet sistemine aykırı vergi alıyor. Burada bir
mecburiyet var. Gelir vergisini gerçekten adil şekilde ödemiyorsak vatandaş olarak, 74 milyon
vatandaş olarak burada özeleştiri yapmamız gerekir" dedi.
Zengin fakir arasındaki uçurum açılıyor
Mustafa ∫oydak, gelir vergisi toplam tahsilatının ifade edildiğine göre 2.5 milyar TL olduğunu anlatarak,
şöyle konuştu: "Türkiye'deki vergi geliri ne kadar olmalı diye bakıldığında, mevcut tahsil edilenin 12-13
katıdır. Bu toplanamadığı için dolaylı vergilerle özellikle dar gelirli kesim ve yoksul kesim hak etmediği
vergileri ödemek zorunda kalıyor. Bunun sonucun da ne oluyor. Türkiye'de zengin ile fakir arasındaki
uçurum açılıyor. Gelir vergisindeki listelere baktığımız zaman ben üzülüyorum. Kayseri bu konuda
makul. Gelir elde edenlerin vergi alışkanlığı iyi şekilde gelişiyor. Biz bunu artırmasak, ne kadar

bağırırsak bağıralım, ne kadar çok vergi alıyorsun desek de devlet bizden dolaylı vergi almak zorunda.
Onun için herkes şapkasını önüne koymalıdır."
Haber/Milli Gazete
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9614
Erişim Tarihi:02.05.2011

Antalya'da engelsiz tatil buluşması
Türkiye'nin dört bir yanından katılan 450 özürlü ve refakatçilerinden oluşan grup Antalya'da tatil yapacak. Görme,
işitme, bedensel ve zihinsel özürlülerden oluşan bu gruba Antalya'nın tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.
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Türkiye’nin dört bir yanından katılan 450 özürlü ve refakatçilerinden oluşan grup Antalya’da tatil
yapacak. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel özürlülerden oluşan bu gruba Antalya’nın tarihi ve
turistik yerleri gezdirilecek.
Ülkemizde özürlülerin sosyal yaşama katılımlarına katkıda bulunmak amacıyla, 28-30 Nisan 2011
tarihleri arasında Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul
Günay’ın himayelerinde, Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliği ile TÜRSAB, THY, AKTOB, ALTĐD ve TUREB’in sponsorluğunda
Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan özürlü vatandaşlar iki gün süreyle Antalya’da ücretsiz tatil
yapacaklar.
Ankara’daki konuklar Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkan Yardımcılarımız Ayhan Metin ve
Muhammet E.Carti ile Başkan Danışmanı Kenan Önalan’ın katılımlarıyla 27 Nisan 2011 günü saat
23.00’da uğurlandı.
Bu çalışma ile özürlülerin sosyal yaşama katılımlarının arttırılması, ülkemizdeki ulaşım olanakları,
konaklama tesisleri, müze ve ören yerlerinin özürlü vatandaşlarımızın ziyaretine uygunluğunun tespit
edilmesi ve uzun vadede bu unsurların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığı
Basın Müşavirliği
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9615
Erişim Tarihi:02.05.2011

Grup 38'den Đzmir daveti
Đzmir'de yaşayan tüm hemşehrilerimizi Karşıyaka maçında destek için tribünlerde görmek istiyoruz.
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Süper lig yolunda hızla ilerleyen Erciyesspor için enerji bakanımız sayın Taner Yıldız başkanlığında
yapılan ‘’ DESTEK GECESĐ’’ nde çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir
araya gelen elit kesim katılımıyla bizleri memnun etmiştir. Tüm katılımcılara ve destek sözü verenlere
teşekkürü bir borç biliyoruz.
Bu toplantıda görmek isteyip de göremediğimiz çok işadamı mevcut olup bizi en çok üzen husus
KAYSO, KTO, OSB GĐBĐ kuruluşlar katılıp destek vermesine rağmen pastırma imalatçılarından ve
büyük marketler zincirinden hiçbir kişi ya da kuruluşun bulunmayışıdır. Adeta şehrimizin sembolü olan
ve dışarıya gıda ürünü olarak en çok satılan pastırmacıların bu ilgisizliğine bir mana veremedik. Biz
bunun çok kısa sürede toplantının organize edilmesinden ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığını
düşünüyoruz. Geçmişte çok destekleri olan pastırmacılar ve marketlerimizin gerekli desteği kulübe
yapacaklarına inanıyoruz.
Bu cumartesi günü takımımız Đzmir’de Karşıyaka takımı ile karşılaşacaktır. Şampiyonluk hayallerine
çok yaklaşan Erciyesspor için biz buradan yola çıkıp destekleyeceğiz, ancak Đzmir’de yaşayan tüm
hemşehrilerimizi bu önemli maçta destek için tribünlerde görmek istiyoruz. Tüm Kayseri’li derneklerini
de göreve çağırıyoruz.
BAŞKAN HASAN YALDIZLI
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9616
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kayseri'de kutlu doğum programı
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle farklı mekanlarda çeşitli etkinlikler yapıldı.
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Kayseri’de Kutlu Doğum Haftası nedeniyle farklı mekanlarda çeşitli etkinlikler yapıldı.
Kadir Has Kongre Merkezinde Peygamber Sevdalıları ve Kayseri Umut-Der organizasyonluğunda
çeşitli etkinlikler yapılırken Đl Kültür Turizm Müdürlüğünde de Kültürü Tanıtma ve Yaşatma Derneği
tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine çok sayıda izleyici katıldı. Geceye Kuran
Tilavetiyle başlanırken Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine konuk olarak gelen sanatçı, semazen
gösterisi ve konuşmacı Ömer Döngeloğlu katıldı. Gece, ilahilerle devam etti. Đstanbul’dan getirilen
Türkiye Đlahi Sanatçıları birincisi Feyzullah Koç, ilahileriyle geceye katılanları mest etti. Đlahiler
eşliğinde semazen gösterisi yapılan gecede izleyiciler, semazenleri büyük ilgiyle izledi.
Đlahi ve semazen ekibinin gösterisin ardından Ömer Döngeloğlu, geceye katılanlarla sohbet ederek
Nur Gecesi sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9617
Erişim Tarihi:02.05.2011

Talas Kayseri'nin Çankaya'sı !
KAYĐMDER Başkanı Ali Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ı ziyaret etti.
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Bir süre önce yapılan genel kurulla Kayseri Đnşaat Müteahhitleri Derneği (KAYĐMDER) Başkanlığı’na
seçilen Ali Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’ı ziyaret etti.
Eski başkan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Türkiye Đnşaat Sektörü Meclis Başkanı
olan Bekir Adıyaman’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan KAYĐMDER Başkanı Ali Aydın,
belediyeler ve vergi daireleriyle ilişkileri daha sağlıklı zeminde yürütmek istediklerini söyledi. Talas’ı
Kayseri’nin “Çankaya’sı” olarak nitelendiren Aydın, belediye ziyaretleri kapsamında sürekli gelişen
ilçeye daha da katkı sağlamak istediklerini kaydetti. Başkan Yıldırım’a müteahhitlerin sorunlarıyla
yakın ilgilenmesinden dolayı teşekkür eden Aydın, “Her sezonda müteahhitleri toplayıp soranlarını
dinliyorsunuz. Bu çalışma diğer belediyelere de örnek oluyor. Her kafadan bir ses çıkmaması ve
sizlerin de işlerinin zora sokulmaması için bizler sürekli bir araya geliyoruz. Sizlerin de görüşlerinizi
alarak işlerimizi yapıyoruz. Talas, Kayseri’nin Çankaya’sı konumundadır. Talas’ta ki gelişmeleri çok
önemsiyoruz” dedi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım da, sözlerine Ali Aydın’ın KAYĐMDER’e başkan seçilmesinden
dolayı hayırlı olmasını dileyerek başladı. Başkan Yıldırım, inşaat sektörünün büyük bir sektör olduğunu
ancak hala örgütlenemediğini söyleyerek, “Odalarda sizlerin istihdam ettirdiğiniz insanların yaptırımları
sizlerden daha yüksek. Đnşallah sizler de kurumsal anlamda aynı düzeylere gelirsiniz. Đnşaat sektörünü
yoğun yaşayan ilçeyiz. Kayseri şehir nüfusu yılsonunda 24 bin arttı. Talas’ın ki ise 12 bin arttı. Yani
hızla nüfus artışı yaşıyoruz. Buna paralel olarak inşaat sektöründe de hızlı gelişmeler yaşıyoruz.
Đnsanlar güven duyduğu yere yatırım yapar. Bu anlamda bir cazibe oluştu” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9618
Erişim Tarihi:02.05.2011

Taner Yıldız intiharı önledi !
60 yaşındaki şahıs, BOTAŞ'tan alacağının verilmediği iddiasıyla yüksek gerilim hattına çıkarak intihara kalkıştı.
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Kayseri'de 60 yaşındaki şahıs, BOTAŞ'tan alacağının verilmediği iddiasıyla yüksek gerilim hattına
çıkarak intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilemeyen şahıs, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız'ın olay yerine gelmesiyle intihardan vazgeçti.
Osman Kavuncu Bulvarı Toyota Kavşağı'nda bulunan yüksek gerilim hattına çıkan bir kişinin intihar
edeceği ihbarını alan polis, hemen kentin büyük bir bölümünün enerjisinin verildiği hattın elektriğini
kestirdi. Olay yerine giden polis, şahsın iki ay önce aynı yerde BOTAŞ'tan alacağı verilmediği için
intihara kalkışan A.O.Ö. olduğunu tespit etti. Đtfaiye ekipleri de branda açarak önlem alırken, A.O.Ö.
yaklaşık 2 saat ikna edilmeye çalışıldı.
"BAKAN YILDIZ GELMEZSE ĐNMEYECEĞĐM"
Sorununu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın çözebileceğini söyleyerek kendisi gelmezse
inmeyeceğini belirten A.O.Ö.'nün isteği yerine geldi ve Bakan Yıldız'a durum arz edildi. Olayı duyar
duymaz kısa sürede olay yerine gelen Yıldız, kendisiyle ilgileneceğini söyleyerek A.O.Ö.'nün aşağı
inmesini sağladı. Kaldırıma oturarak A.O.Ö.'nün sorununu dinleyen Yıldız, gerekenin yapılacağını
söyledi. A.O.Ö.'ye polis otosuna kadar eşlik eden Yıldız, "Bir intihar girişimi de böylelikle sona erdi"
dedi.
A.O.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"HASTANEDE YATAN YAKINIMI ZĐYARETE GĐTMĐŞTĐM"
AK Parti Đl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan
Yıldız, intihar olayına da değindi. Yıldız, "Dün akşam bir yakınımızı ziyaret için Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne geldim. Burada ziyaretin ardından personelle görüşerek servisleri dolaştım. O sırada
elektrikler kesildi. Neden kaynaklandığını sorduğumuzda bir kişinin yüksek gerilim hattına çıktığını
söylediler. Onun can güvenliğini sağlamak açısından enerjiyi bilerek kestiklerini belirttiler.
Arkadaşımız bizi de yanına istemiş. Devlet Hastanesi'ndeki ziyareti direğin yanına giderek kesmiş
olduk. Direğin tepesindeki arkadaşı görünce aşağı inmesini isteyerek konuşmamız gerektiğini
söyledim. Đtfaiye aracı da onu indirdi. Bir derdi vardı, onu çözmeye çalışıyoruz. Böylece bir intihar
girişimi de sonuçsuz kalmış oldu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9619
Erişim Tarihi:02.05.2011

MHP'deki kaset skandalını değerlendirdi
Bakan Taner Yıldız: Sayın Mehmet Şandır'ın, 'Bu kişiler saygın kişilerdir' demesi beni üzdü.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri'de basın
mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerin MHP'deki kaset skandalı ile ilgili soru sorması üzerine
Bakan Yıldız, "Sayın Şandır'ın, 'Bu kişiler saygın kişilerdir' demesi beni üzdü. Bu kişilerin yaptıkları
kurumsal kimlik haline mi dönüştürülmek isteniyor?" dedi.
AK Parti il binasında basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Taner Yıldız, seçim çalışmalarını
değerlendirdi. Açıklamaların sonunda basın mensuplarının MHP'deki kaset skandalını sorması üzerine
Bakan Yıldız, "Şu an bulunduğumuz yer, iddiaların da ötesine geçti" diyerek, "Biz siyasetin
saygınlığının artırılması adına çok fazla fedakarlık yaparken, bir kısım kimselerin aynı konumda
olmadığını gördük. Fakat beni üzen taraf, bu kaset zannederim MHP'nin kendi içinde bir konudur.
MHP'nin kendi iç çekişmesi midir yoksa başka bir şey midir ben onu çok fazla anlamam. Bu konuda da
fazla fikir yürütemem" ifadelerini kullandı.
"Ama gördüğüm şu ki, MHP Grup Başkan Vekili Sayın Şandır, bu iki kişi ile ilgili, 'Çok saygın kişilerdir'
dedi. Yani bu beni ziyadesiyle üzmüştür" diyerek sözlerine devam eden Bakan Yıldız, konu hakkında

şu değerlendirmede bulundu:
"Hem siyaset hem yasama hem yargı, birçok meslek kuruluşları ile beraber herkes içindeki toplum
açısından değerlerine dil uzatanları temizlemek zorundadır ki saygınlıkları artsın. Ama böyle bir
durumda bu iki kişiye sahip çıkılmasını ben çok fazla anlamış değilim. Sayın Bahçeli'nin bile aleyhine
cümleler edilmekte. Bunun sualini kendi partileri içinde soracaklardır. Ülkücüler aleyhine bile cümleler
edilmekte. Türkiye'nin gelişmesine katkı koyan kim varsa onların AK Parti içinde zemin bulacaklarını
söyleyebilirim. AK Parti siyasete yeni bir çizgi getiren bir partidir. O açıdan bir kısım siyasi öngörülerin
o tür kadınlarla paylaşılmasını siyasi açıdan çok vahim buldum. Halkımıza hakaret edenlerin, yalnızca
'bidon kafalı' olarak itham edenlerin yanında bu tarz halkın yanında görünüp daha fazla hakaret
edenlerin olduğunu gördüm. Beni en fazla üzen taraf bu olmuştur. Şimdi, 'Bunlar saygın kişilerdir'
diyen Sayın Şandır, bu kişilerin yaptıklarını bir kurumsal kimlik haline mi dönüştürmek istiyor? Bu
MHP'nin görüşü müdür? O yüzden mi 'Saygın kişilerdir' diyor? Yoksa o iki kişinin yaptıklarının şahsi
olduğuna mı kanaat getiriyor? Şahsi olduğuna kanaat getiriyorsa ne için, 'Saygın kişilerdir' diyorlar?
Ben bunun MHP'nin açıklama ihtiyacı duyacakları bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir de orada
söylenen CHP ile birlikte koalisyon çalışmaları, sağ kesim seçmenine hakaret edilerek CHP'lileşme
isteği midir? Kayseri'deki etkileri ve Türkiye'deki etkileri ne olur, bunun incelenmesi lazım. Zaman
zaman ruh ikizi
denilen ancak kabul edilmeyen konunun, ben arka bahçede yer bulduğunu görüyorum. Yani bu sağ
seçmen açısından incitici bir durumdur. Buna ülkücü kardeşlerimiz nasıl rıza gösterebilir, ben bunu çok
anlamış değilim. Açıkça sağ seçmenin hakarete uğradığını görüyoruz. Acaba MHP sağ seçmenden
tamamen ümidini keserek CHP tabanında böyle bir arayışa mı girdi? Saygın bir şekilde seçimin
yürütülmesi çalışmalarımızın bu tarz hakaretlerle sürdürülebilmesini çok vahim buluyorum. MHP bu
tercihini yapmalı. Ayrışma ise bu
ayrışmayı yapması lazım. Bu cümleleri aslında etmeyecektim ama Sayın Şandır'ın, 'Saygın kişilerdir'
demesi bu açıklamayı yapmayı zorunlu hale getirdi. Bu olayın MHP'nin oyunu etkilemesi kaçınılmaz
çünkü onlar herhangi bir kişi değillerdi. MHP'nin genel başkan yardımcıları idi. Bu sıfat partiyi temsil
ediyordu. Bu açıdan tabii ki seçmen tercihini yapacaktır."
Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı Kanal Đstanbul Projesi'ni de değerlendiren Bakan Yıldız,
"Bu proje son derece iddialı, vizyoner ve son derece yenilikçi bir projedir. Bir dizi tartışmalar olacaktır.
Bu süreç içinde çok iyi bulanların yanında iyi bulmayanlar da çıkacaktır. Siyaset malzemesi haline
getirip iyi bulmayanlar da ortaya çıkacaktır. Bu önemli bir projedir, ayağının yere basıp basmayacağını
zaman gösterecektir. Biz inanmadığımız hiçbir projeyi açıklamayız" dedi.
Projenin üzerinde uzmanların uzun çalışmalar yaptığını ifade eden Yıldız, "Tabii ki büyük projelerin her
zaman tehdidi olur demiştim. Her zaman bu tür fikir ayrılıkları olabilir ama düşünüp taşınılıp
uygulamaya geçilecek ve Türkiye'nin gücünü vurgulayabilecek proje haline gelecektir. Đki yıllık bir etüt
çalışması olacak. Ama hatırlayın 9 yıl önce bazı projeleri söylediğimizde bize hayal olduğunu
söyleyenlerin mahcup olduğunu görüyorlar. Artık Türkiye'nin gücüne ve değişimine yakışır projeleri
hayata geçiriyoruz. Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı alternatif ve ayrı bir projedir. Bir projenin
gelişmesi diğer projenin geri kalacağını göstermez. Kanal Đstanbul'un hangi projeye ne kadar etkisi
olur, bunu hep beraber göreceğiz. Montrö bundan etkilenir mi denildi? Kültür Başkenti seçilen
Đstanbul'un tarihi ve tabiat güzellikleriyle bundan zarar görmeyecek projelerin geliştirilmesine
çalışıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9620
Erişim Tarihi:02.05.2011

Şota ligde kalan tek yabancı
Kayserispor Teknik Patronu Şota Arvaledze ligde yabancı konumundaki tek antrenör olarak kaldı.
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Türk futbol tarihi ilklerinden birini yaşıyor.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick'in istifasının ardından, Spor Toto Süper Lig'de tek
yabancı çalıştırıcı Şota Arveladze kaldı.
2010-2011 sezonuna 4 yabancı, 14 Türk teknik direktörle başlanan Spor Toto Süper Lig'de, yaşanan
istifalar ve ayrılıkların ardından, yabancı teknik adam olarak sadece Kayserispor'un başındaki
Gürcistanlı Şota Arveladze bulunuyor.
Yeni sezona Beşiktaş Bernd Schuster, Galatasaray Frank Rijkaard, Gençlerbirliği Thomas Doll,
Kayserispor Şota Arveladze ile başlamış, diğer 14 takım ise tercihini yerli teknik direktörlerden yana
kullanmıştı. Geçen zaman içerisinde, performansları yeterli görülmeyen yabancı çalıştırıcılar
işlerinden olurken, Türk teknik direktörlere fırsat doğdu.
Spor Toto Süper Lig'de görevi ilk bırakan yabancı teknik adam ligin 8. haftasında Galatasaray'ın
Hollandalı Teknik Direktörü Frank Rijkaard oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Ankaragücü'ne mağlup
olmasıyla Rijkaard görevinden istifa etti. Ardından, Gençlerbirliği'nin Manisaspor'a mağlubiyetiyle
kırmızı-siyahlı ekibin Alman çalıştırıcısı Thomas Doll görevi bırakan 2. yabancı teknik adam oldu.
Ancak her iki takım da bu değişikliklerden sonra yine yabancı hocalarla yollarına devam etti.
Galatasaray efsanevi futbolcusu Gheoghe Hagi'yi, Gençlerbirliği ise Doll'ün yardıncısı Ralf Zumdick'i
göreve getirdi.
Ligin ikinci yarısının başlamasının ardından ise ilk ayrılık ligin 25. haftasında Beşiktaş'ta yaşandı.
Bernd Schuster'den boşalan teknik direktörlük görevi, Türk antrenör Tayfur Havutçuya verildi. Ligin
26. haftasında ise ayrılığın adresi yine Galatasaray'dı. Yönetim tarafından görevden alınan Hagi'nin
yerine Bülent Ünder göreve başladı. Son ayrılık ise Gençlerbirliği'nde yaşandı. Zorlu bir süreçte
takımı çalıştırmayı kabul eden Ralf Zumdick, bir yandan takımını küme düşme bölgesinden
uzaklaştırmaya çalışırken, diğer taraftan da Gençlerbirliği'ne Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final
oynatmayı başardı. Ancak yarı finalde Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'a elenince görevi bıraktı.
Ralf Zumdick dönemi sonrası Gençlerbirliği de tercihini kalan 4 hafta için yerli hocadan yana kullandı.
Thomas Doll'de olduğu gibi Ralf Zumdick'den de görevi yardımcısı Mustafa Kaplan devraldı.
Bu istifaların ardından görevde kalan tek yabancı teknik adam Kayserispor'un hocası Şota Arveladze
oldu. Böylece 4 yabancı teknik adamın görev yaptığı Spor Toto Süper Lig'de görevini sürdüren Gürcü
çalıştırıcı Şota Arveladze 30 hafta takımının başında kalarak, bu sezon Türkiye'de en uzun görev
yapan yabancı teknik direktör olma başarısını da gösterdi
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ - 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9621
Erişim Tarihi:02.05.2011

Sarız Damızlık Köyünde Tosun dehşeti
Sarız Đlçesine bağlı Damızlık Köyünde yaşanan olayda köy muhtarlığına ait tosunun saldırısına uğrayan bir kişi
ağır yaralandı.
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Kayseri'de kızgın boğanın saldırısına uğrayan 75 yaşındaki Hasan Duran hastanelik oldu. Boğanın
boynuz darbeleriyle kaburgaları kırılan Duran tedavi altına alındı.
Olay, Sarız Đlçesi Damızlık Köyü'nde meydana geldi. Hasan Duran, köy muhtarlığına ait boğayı
ahırdan çıkararak sulamaya götürdü. Yem yiyen ve suyunu içen boğa, ahır kapısında bekleyen
Duran'a saldırdı.

Aldığı boynuz darbeleriyle yere yığılan Hasan Duran, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nefes almakta zorlanan Duran'ın boğanın boynuz darbeleri nedeniyle 6 kaburga kemiğinde kırık
olduğu belirtildi.
Göğüs Cerrahi Uzmanı'nın yaptığı ilk müdahale sonrası Hasan Duran, Erciyes Üniversitesi Gevher
Nesibe Hastanesine gönderildi. Duran'ın hayati tehlikeyi atlamadığı, sağlık durumunun ciddiyetini
koruduğu belirtildi.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9622
Erişim Tarihi:02.05.2011

YGS sonuçları açıklandı
Şifre iddialarının gölgesinde kalan Yüksek Öğretime Geçiş Sınası YGS'de Kayseri en başarılı 3. il oldu.
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ÖSYM, YGS sonuçları ile LYS'ye başvuru tarihini açıkladı. En başarılı il değişmezken, "şifre
iddialarına" konu olan matematik testinin detayları da belli oldu. Kız öğrencilerin daha başarılı olduğu
sınav sonuçlarının ayrıntıları şöyle:
ÖSYM, 27 Mart 2011 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2011-YGS) sonuçlarını saat
14:00'te açıkladı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarını internet
adreslerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.
Geçen yıl olduğu gibi, 2011-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine
gönderilmeyecek.
LYS BAŞVURU YARIN BAŞLIYOR
2011-LYS başvuruları da 29 Nisan-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınacak.
EN BAŞARILI ĐL YALOVA
Puana göre en başarılı il, geçen yılki sınav gibi yine Yalova oldu. Yalova'yı sırasıyla Kırşehir, Kayseri,
Aydın, Ankara, Antalya, Denizli, Nevşehir, Mersin ve Kırklareli takip etti. Yalova, tüm puan türlerinde
geçen sene yapılan YGS'de de başarılı olan iller sıralamasında birinci sırada yer almıştı.
EN AZ BAŞARILI ĐL DEĞĐŞMEDĐ
Puan bazında en az başarılı il Hakkari oldu. Hakkari'yi Şırnak ile Ardahan izledi. Geçen yılki sınavda
da en az başarılı olan iller Hakkari, Ardahan, Şırnak şeklinde olmuştu.
SIFIR ALAN ADAYLAR
YGS sonuçlarına göre, sınava 1 milyon 692 bin 144 aday başvurdu. Adaylardan 43 bin 509'u sınava
girmedi. Sınava giren adaylardan 1 milyon 648 bin 240'ının sınavı geçerli sayıldı. Adaylardan 38 bin
269'unun puanları 0,5'ten küçük olduğu için hesaplanamadı. ''Sıfır'' puan alanların sayısı geçen yıl 14
bin 156 olarak belirlenmişti.

MATEMATĐK TESTĐ
Şifre iddialarının en fazla tartışıldığı Matematik testinde kaç kişinin, kaç soruyu doğru yanıtladığına da
açıklamada yer verildi. Buna göre, 2011 YGS'de Matematik testindeki 40 sorunun tamamını doğru
bilen aday sayısı 1805 olarak belirlendi. 3 bin 261 aday 39 soruyu, 4 bin 607 aday 38 soruyu, 5 bin
677 aday 37 soruyu, 7 bin 58 kişi 36 soruyu, 8 bin 225 kişi 35 soruyu doğru yanıtladı. Böylece 35 ve
üstünde soruyu doğru yanıtlayan aday sayısı toplam 30 bin 633 oldu.
Geçen yıl yapılan YGS'de Matematik testinde 40 soruyu 2 bin 141 aday doğru yanıtlamıştı.
EN BAŞARILI KIZLAR
2011-YGS sonuçlarına göre en başarılı adaylar kız öğrenciler olarak belirlendi. Kız adayların yüzde
45.41'inin, erkek adayların ise yüzde 54.59'unun sınavları geçerli sayıldı. Kız adayların yüzde 94.55'i
140 ve üzerinde, yüzde 83.86'sı da 180 ve üzerinde puan aldı. Erkek adayların ise yüzde 90.19'u 140
ve üzerinde, yüzde 76.05'i de 180 ve üzerinde puan almaya hak kazandı.
Geçen yıl yapılan sınav sonucunda da kız adayların başarılı olduğu saptanmıştı. Buna göre, kız
adayların yüzde 96.47'si 140 ve üzerinde, yüzde 87.29'u 180 ve üzerinde; erkek adayların ise yüzde
92.57'si 140 ve üzerinde, yüzde 79.36'sı da 180 ve üzerinde puan almıştı.
ÖĞRENĐM DURUMUNA GÖRE BAŞARI SIRALAMASI
Sınav sonuçlarında, adayların öğrenim durumuna göre başarılarına da yer verildi. Buna göre, yüzde
45.08 olan son sınıf düzeyindeki adayların yüzde 75.95'i 140 ve üzerinde; yüzde 90.29'u 180 ve
üzerinde puan aldı.
Adayların yüzde 30.93'ünü oluşturan mezunların puanları, yüzde 80.44'ünün 140 ve üzeri, yüzde
92.32'sinin ise 180 ve üzerinde hesaplandı. Geçen yıl yapılan YGS'de de yine üniversite mezunları en
başarılı adaylar olarak belirlenirken, eski mezunlar ise başarılı sıralamasında sonda yer almıştı.
EN BAŞARILI SOSYAL BĐLĐMLER LĐSELERĐ
Okul türüne göre sınav başarısında, Sosyal Bilimler Lisesi birinci sırada yer aldı. Bu lise türünü Fen
Lisesi, Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Öğretmen Liseleri, Polis Koleji, Yabancı Dil
Ağırlıklı Lise, Yabancı Dil Eğitimi Yapan Özel Liseler, Astsubay Hazırlık Okulları takip etti.
Akşam Lisesi başarı sıralamasında en sonda yer alırken, bu lise türünü ise Endüstri Meslek Liseleri,
Ticaret Meslek Liseleri, Özel Akşam Liseleri, Kız Meslek Liseleri izledi.
Geçen seneki sınavda da Sosyal Bilimler Liseleri en başarılı okul türleri sıralamasında birinci sırada
yer almıştı. Askeri Lise ve Polis Koleji ise geçen sene yapılan YGS'de ilk sırada bulunuyordu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9623
Erişim Tarihi:02.05.2011

Ulusal Bilişim Kongresi yarın başlıyor.
Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Ulusal Bilişim Kongresi yarın Sabancı
Kültür Sitesinde başlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ''Ulusal Bilişim Kongresi''
yarın Sabancı Kültür Sitesi'nde başlıyor. Yaklaşık olarak 80 Đlin çeşitli üniversitelerinden bilim adamı ve
üst düzey yöneticilerin iştirak edeceği Kongre iki gün sürecek.
Kongrenin geniş içeriği ise şöyle;
Đletişim sektöründe bilişimin önemi,
Bilişimin kalkınmadaki rolü,
Bilişimin ülkemizdeki ve lokal olarak bölgemizdeki önemi
Kayseri’nin bilişime verdiği değer,
Oyun sektörüne genel bakış,
IPV4 den IPV6’ya geçiş çalışmaları,
Bilişim Güvenliği,
Microsoft ve üniversite işbirliği,
Mobil hayat,
Sağlık alanındaki bilişim uygulamarı ve kullanımı,
Siber savaşlar,
Savunma sektörü,
Eğitimde kullanılan bilişim teknolojileri,
Binalardaki akıllı sistemler ve uygulamaları,
Özgür yazılım,
Ve daha bir çok konu...
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9624
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kartal yuvası Kayseri!
Beşiktaş, Đstanbul B.B. ile 11 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak Türkiye Kupası final maçı öncesi bütün lüks otelleri
kapattı
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Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı taraftarlar, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor’la, 11 Mayıs Çarşamba
günü Kayseri’de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde şehirdeki bütün lüks otelleri
kapattı.
Siyah-beyazlı takım, yöneticiler ve Đstanbul’dan götürülecek misafirler için Hilton, Nov ve City One
otellerindeki bütün odaların kiralanması nedeniyle Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Futbol
Federasyonu üyelerine konaklayacak yer kalmadı. Beşiktaşlı idareciler ve taraftarların, Kayseri’deki
otel imkanlarının sınırlı olması yüzünden haftalar öncesinden harekete geçerek konaklama sorununu
çözdükleri belirlendi. Bu nedenle Büyükşehir takımı ile Futbol Federasyonu yöneticilerinin sıkıntı
yaşadıkları kaydedildi.
Beşiktaş kafilesi, Kayseri’ye özel uçakla gidecek. Siyah-beyazlı kongre üyelerinin de maç günü tarifeli
uçaklarda koltuk bırakmadıkları vurgulandı.
Ek bilet için başvuru
Bu arada Kayseri’ye çıkarma yapmaya hazırlanan Beşiktaşlı taraftarlar, Kadir Has Stadı’nı karnaval
alanına çevirmek için düğmeye bastı.
Türkiye’nin dört bir köşesinden finale gelmek isteyen siyah-beyazlıların bilet ve konaklama konusunda
kendi aralarında organize oldukları ve tribünleri tamamen dolduracakları bildirildi.
Öte yandan Beşiktaşlı yöneticilerin, stadın yarı yarıya paylaşılması gerektiği için Büyükşehir
Belediyespor’la görüşmeler yaptıkları ve Futbol Federasyonu’ndan kendilerine daha fazla bilet
verilmesini talep ettikleri öğrenildi.
Bobo, hızır gibi yetişti!
Hugo Almeida ve Nobre’nin sakatlıkları yüzünden yarın akşam oynanacak Galatasaray derbisi
öncesinde forvet krizi yaşayan Beşiktaş’ta, Bobo takımla çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı takım dün
sabah gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı geçen Brezilyalı golcü idmanın
tamamında yer aldı.
Bobo’nun antrenman boyunca hiçbir problem yaşamadığı ve derbide takımdaki yerini alacağı ifade
edildi. Ağrıları bulunan Ricardo Quaresma ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Portekizli yıldız da derbi
karşılaşmada forma giyebilecek.
Siyah-beyazlı takımda tedavilerine devam edilen Ferrari, Almeida, Ernst, Nobre ve sağ alt baldırında
ağrısı olan Nihat Kahveci idmana katılmadı. Kalçasında ağrısı olan kaleci Cenk Gönen de tedbir
amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı. Genç file bekçisinin ciddi bir probleminin olmadığı açıklandı.
Siyah-beyazlı takım bugün basına kapalı olarak gerçekleştireceği idmanla derbi mesaisini
tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9625
Erişim Tarihi:02.05.2011

Logoyu halk seçecek
Abdullah Gül Üniversitesi tasarlanan 10 logoyu kurulan internet sitesi üzerinden halk oylamasına sunduklarını
söyledi.
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hakan Musa Asyalı, üniversite için tasarlanan 10 logoyu
kurulan internet sitesi üzerinden halk oylamasına sunduklarını söyledi. Prof.Dr. Asyalı, "Halk
tarafından seçilecek logo, kararımızın etkileyici unsur olacak" dedi.
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hakan Musa Asyalı, düzenlediği basın toplantısında,
üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Üniversite için tasarlanan 10 logonun belirlenme
safhasında anket yapıldığını söyleyen Prof.Dr. Asyalı, "Üniversitemiz adına www.agun.edu.tr,
www.agün.edu.tr adresli internet sitesi kurduk. Sitede 10 logonun seçimi için anket yapılıyor. Bir aylık
süreç sonunda halkın belirleyeceği anket bize etkileyici unsur olacak" dedi.
Şehrin doğusunda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi karşısında olan 4 bin dönümlük arazi üzerine
kurulacak üniversitenin vakıf esnekliğinde bir devlet üniversitesi olacağını belirten Prof.Dr. Asyalı,
bunun birçok yarar sağlayacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9626
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kıranardı- Talas bağlantı yolu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kıranardı bölgesi ile Talas ilçesi arasında yer alan ikinci bağlantı
yolunun tamamlandığını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kıranardı bölgesi ile Talas ilçesi arasında yer alan
ikinci bağlantı yolunun tamamlandığını söyledi.
Talas ilçesi ile Kıranardı arasında Endürlük bağlantılı bir yol bulunduğunu ancak bu yeni açılan ve Ali
Dağı eteğinden geçen yolun alternatif bir yol olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi
Belediyesi olarak yol yapımına büyük önem veriyoruz. Çünkü imar da yer alan yollar bir bakıma şehrin
damarlarıdır. Yol ile imarlaşma, ticaret ve değişim başlar. Gelişmenin ve ekonomik büyümenin
temelinde ticaret ve üretim vardır ki bu da ulaşım ağının güvenli, serisi ve çokluğuna bağladır" dedi.
Bu açılan yeni yolun alternatif bir yol olduğunu ve Endürlük ve Talas arası eski yolun yükünü de
hafifleteceğini ifade eden Büyükkılıç, alternatif yolun 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 7 metre
genişliğinde olduğunu ve alt yapımı tamamlanan yolda son olarak 3100 ton asfalt kullanarak ulaşıma
açıldığını kaydetti.
Büyükkılıç, bu yolun ayrıca doğa severler için ayrı bir özellik taşıdığını doğa yürüyüşü yapmak, doğa
ile baş başa bir kır gezintisinde bulunmak veya piknik yapmak isteyenler için yeni mekanlara
ulaştıracak bir yol olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9627
Erişim Tarihi:02.05.2011

Perde kapanıyor !
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası 6. Liselerarası Tiyatro Festivali' yarın sona
eriyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası 6. Liselerarası Tiyatro Festivali'
yarın sona eriyor.
Türkiye'de ilk liselerarası uluslararası tiyatro festivali olma özelliği taşıyan ve büyük bir beğeni toplayan
'Uluslararası 6. Liselerarası Tiyatro Festivali' bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.
12 Nisan tarihinde 'Perde' diyen ve her gün 2 ayrı oyunun sahneye konduğu festivale, Kayseri'den 28
okulun yanı sıra yurt içinden Sakarya, Bolu, Muğla, Sivas ve Şanlıurfa; yurt dışından ise Almanya'nın
Krefeld şehrinden okullar katıldı. Festivalde sahnelenen oyunları ise bu yıl 20 binin üzerinde
tiyatrosever izledi.
USTA TĐYATROCULAR DA COŞKUYA ORTAK OLDU
Her yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen tiyatro festivali ve etkinliklere ünlü isimler de
katılımlarıyla destek verdi. Şimdiye kadar Ufuk Özkan, Ulvi Alacakaptan, Metin Serezli, Zihni Göktay,
Emin Olcay gibi isimlerin katıldığı tiyatro coşkusuna bu yıl ise Bizimkiler ve Komedi Dükkanı gibi birçok
dizi ve yapımda rol olan ünlü tiyatro sanatçısı Salih Kalyon ortak oldu.
Yarın saat 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek olan iki ayrı oyunla perdesini kapatacak olan festivalin son
gün programı ise şöyle:
29 Nisan Cuma
Saat 14.00
Melikgazi Aydınlıkevler Lisesi 'Köşe Kapmaca'
Saat 20.00 Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 'Komşu Köyün Delisi'
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9628
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kayseri finale hazır !
Kadir Has Stadyumu'nda 11 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi hazırlıklar
tamamlandı
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Kadir Has Stadyumu'nda 11 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi
hazırlıklar tamamlandı. Çalışmaları yerinde incelemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel
Maç Organizasyon Amiri Ufuk Şepik, final karşılaşmasının sadece bir maç organizasyonu gibi
görülmemesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin nabzı 11 Mayıs'ta Kayseri'de atacak" dedi.
11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan 49. Ziraat Türkiye
Kupası Final maçında Beşiktaş ile Đstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu mücadele öncesi Kayseri'ye gelerek tamamlanan hazırlıkları yerinde inceleyen Türkiye Futbol
Federasyonu Profesyonel Maç Organizasyon Amiri Ufuk Şepik ve beraberindeki heyet Kadir Has
Stadyumundaki incelemelerini tamamladı.
Kadir Has Stadyumu Sorumlusu ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel, çalışmalarının eksiksiz
olarak tamamlandığını söyledi. Kupa final maçıyla Kayseri'nin büyük bir sınava hazırlandığını
kaydeden Üstünel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin talimatlarıyla
yapılan çalışmalar futbol federasyonunun da onayından geçmiştir. Kadir Has Stadyumu her yönüyle
böylesine büyük bir organizasyona hazırdır. Burada 11 Mayıs akşamı Kayseri halkını ve Türkiye'yi
heyecanlandıran bir maç
oynanacaktır" diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Maç Organizasyon Amiri Ufuk Şepik ise Kayseri'de yapılacak
organizasyon öncesi hiçbir sorun olmadığını söyledi. Kupa final maçının sadece bir maç olarak
düşünülmemesi gerektiğini de belirten Şepik "Kayseri'de kupa final maçı için iki günlük bir
organizasyon düzenledik. Türkiye'nin her bölgesinden gelen konukların ağırlanmasından bilet
satışlarına kadar her türlü olası sıkıntıyı düşünerek bir çalışma yaptık. Maçtan bir gün önce Ziraat
Türkiye Kupası Kayseri Cumhuriyet Meydanında halka arz edilecektir. Đnsanlarımız kupa ile fotoğraf
çektirme fırsatı bulacaktır. Her yönüyle zengin bir organizasyon düzenliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin
nabzı 11 Mayıs'ta Kayseri'de atacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nın 11 Mayıs 2011'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda yapılacak final maçı bilet fiyatlarının kale arkası 20 TL, doğu ve batı tribünlerinin 40 TL
olmasına karar verildi. TRT'den canlı yayınlanacak olan 49. Ziraat Türkiye Kupası finali saat 20.00'de
başlayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9629
Erişim Tarihi:02.05.2011

Çalınmadık kapı bırakmayın !
AKP Kayseri milletvekilleri adayları Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
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AK Parti Kayseri milletvekilleri adayları Tomarza ilçe ziyaretinin ardından gece yarısına kadar ziyaret
ve açılış programlarına devam etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sıkmadık el, çalınmadık kapı
bırakmayın" talimatına uyan 24. Dönem Kayseri Milletvekili adayları gece gündüz demeden çalışıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Dr. Đsmail Tamer
Birleşik Kafkas Derneği'ne, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve Mehmet Adıgüzel
Kocasinan Mahallesi seçim irtibat bürosu açılışına, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ve Dr. Murat Cahit Cıngı, Đldem - Cumhuriyet
Mahallesi Seçim irtibat Bürosunun açılışına katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Milletvekili
adayı Dr. Đsmail Tamer ile birlikte Birleşik Kafkasya Derneği (BĐRKAF) tarafından düzenlenen sohbet

toplantısına katıldı.
Dernek binasındaki sohbet sırasında Tomarza ilçesinde başından geçen bir olayı anlatan Bakan
Yıldız, tokalaşmak için el uzattığı iki vatandaşın elini sıkmadığını söyledi. Herkesin, başkasının
görüşlerine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Yıldız, ''Seçim ortamında birbirimizin görüşlerine
saygı göstererek, yaptıklarımızı ortaya koymamız lazım. Gittiğimiz yerlerde farklı görüşlerdeki
vatandaşlarımızla da karşılaşıyoruz. Bugün, bazı vatandaşlar görüş ayrılığı nedeniyle elimizi sıkmak
istemedi. Biz tam aksine, farklı görüşte bile olsalar herkesle tokalaşıyoruz. Seçim zamanında üslubun
sertleştiği, ortamın gerginleştiği söyleniyor. Elimizi uzattığımız kişi elimizi sıkmayınca, onlar gibi karşılık
verirseniz ortam gerginleşir. Özellikle bu ortamlarda birbirimize daha saygılı olmamız gerekiyor. Biz
herkesin görüşüne saygı duyuyoruz” dedi.
Bakan Taner Yıldız’dan sonra konuşan Dernek Başkanı Aydın Çalışkan, “Huzur şehri olan Kayseri’nin
huzuruna katkı sağlamak için çalışacağız. Son yıllarda AK Parti hükümeti ve belediyeler olarak yapılan
güzel ve olumlu çalışmalardan memnunuz. Bu hizmetlerin devamı için destekleyen, elinden tutan
konumunda olacağız. Bizler AK Parti iktidarının çalışmalarından memnunuz. Bundan sonraki
sergimizin açılışını inşallah dokuz milletvekili ile yaparız” dedi.
Öte yandan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Dr. Đsmail Tamer ve Mehmet Adıgüzel
akşam saatlerinde Kocasinan mahallesi seçim irtibat bürosunun açılına katılarak mahalle sakinleriyle
bir araya geldi.
AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Adıgüzel, yaptığı konuşmada seki buçuk yıllık AK Parti iktidarı
boyunca AK Parti Kayseri Milletvekillerinin şehir için çok güzel ve büyük çalışmalar yaptığını ve bu
güzel hizmetlerin devamı için aday olduklarını belirtti. Dokuz milletvekilinin de AK Parti'den çıkacağına
inandığın belirten Adıgüzel, "Kayseri'nin çıkardığı Milletvekillerinden hepsi yaptıkları büyük hizmetlerle
ülke genelinde önemli mevkilere geldiler. Kayseri için gece gündüz demeden çalıştılar. 24. dönemde
AK Parti'nin Kayseri'den dokuz milletvekili çıkarması Kayseri'nin geleceği açısından büyük önem arz
etmektedir" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise AK Parti Milletvekilleri olarak öncelikle insana değer
verdiklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ile Metin Çobanoğlu'nun karıştığı
kaset skandalına da değinen Öksüzkaya, "MHP mensubu iki milletvekili adayı genel başkanlarının
isteği üzerine istifa ettiler. Đnternet vasıtasıyla vatandaşlara ulaşan görüntülerde insanlarımıza ağza
alınmayacak hakaretler ettikleri görülüyor. Onlar farklı işlerle uğraşıyorlar, bizler ise vatandaşlarımızın
dertleriyle uğraşıyoruz. Onlar Milletvekilliğinin kebap bir iş olduğunu söylüyorlar. Bizde ise milletvekilliği
kebap iş değil, sorumluluk isteyen bir iş" dedi.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Prof. Dr. Pelin Gündeş
Bakır, ve Dr. Murat Cahit Cıngı'da Đldem - Cumhuriyet Mahallesi Seçim irtibat Bürosunun açılışına
katıldılar.
Kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan AK Parti Milletvekili adayları mahalle sakinleriyle bir araya
gelip kendilerini tanıttılar. Tek tek vatandaşların karşısına çıkan vekil adayları AK Parti'nin sekiz buçuk
yıllık iktidarında yapılanları ve yeni dönemde yeni kadrolarla birlikte yapacakları projeler hakkında
vatandaşları bilgilendirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9630
Erişim Tarihi:02.05.2011

Saadet adaylarını tanıttı
SP Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak: Yeniden büyük Türkiye kurmak ve Đslam birliğini tesis etmek ana
hedefimizdir.
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Partisinin Kayseri milletvekili adaylarının tanıtımında konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Kamalak, "Yeniden büyük Türkiye kurmak ve Đslam birliğini tesis etmek ana hedefimizdir"
dedi.
Kadir Has Spor Kompleksi Spor Salonu'nu dolduran çok sayıda partili tarafından, "Başbakan Kamalak"
sloganları ile karşılanan SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, genel seçimlerin önemine vurgu
yaparak ülkenin istikametini belirleyici olan bir dönemde vatandaşa büyük bir görev düştüğünü
kaydetti.
Đki ana hedeflerinin bulunduğunu söyleyen Kamalak, "Yeniden büyük Türkiye kurmak ve Đslam birliğini
tesis etmek ana hedefimizdir. 1996 yılında esnafın yüzünü nasıl güldürdüysek iktidara geldiğimizde de
aynısını yapacağız. Biz, sefalet içerisinde yaşayan, yavrusuna harçlık veremeyen işçiye, memura,
emekliye sesleniyoruz; o sefaleti sonlandırmak için yüzde 50 zam ile geliyoruz. Sormaya cesaret
edemezler ama bu zammı nasıl vereceklerimizi sorarlarsa IMF'nin kapısını çalmadan, sömürü yapan
muslukları keserek, fakir fukaranın musluğuna çevirerek yapacağız. Asgari ücretleriyle çalışan işçi
kardeşlerimizden vergi alınmayacaktır. Esnafa faizsiz kredi imkanı sunacağız. Üretimi her bakımdan
teşvik etmek sorundayız, aksi halde işsizliğin ve fakirliğin önüne geçilemez. Her kişi, beşikten mezara
kadar sigortalı olacak, sağlık hizmetlerini sonuna kadar kullanacaktır. Eğitim konusunda üniversite
harçları kaldırılacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9631
Erişim Tarihi:02.05.2011

Kayserispor-Bursaspor Maçına doğru
Bursaspor da son gelişmeler.
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Spor Toto Süper Ligi'nin 31'inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor,
kalan maçlarında kayıp vermeden sezonu üçüncü olarak bitirmenin planlarını yapıyor. Bursaspor'un
taraftarları da, yeşil beyazlı ekibin elde edeceği üçüncülüğün büyük bir başarı olduğu görüşünde
birleşiyor.
YENĐ BAŞARILAR HEDEFLENĐYOR
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla büyük bir başarı elde eden ve lig tarihinde 5'incilik dışında başarısı
bulunmayan Bursaspor, bu yıl 3'üncü olarak ligi bitirmesi durumunda bir ilki daha gerçekleştirmiş
olacak. Kuruluşundan 11 yıl sonra Avrupa'ya çıkan yeşil beyazlı ekip, 1973-74 sezonunda Türkiye
Kupası finalisti oldu. Türkiye'yi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil edecek olması nedeniyle,
Avrupa vitrinine çıktı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Finn Harps'ı eleyen, ikinci turda
Dundde United'ı Vahit'in attığı golle saf dışı bırakan Bursaspor, çeyrek finalde Dinamo Kiev'in kupayı
kazanması üzerine Avrupa Beşincisi ünvanını aldı. Bursaspor 1985-86 sezonunu başarısız
geçirmesine rağmen Federasyon Kupası'nın sahibi oldu. 1986-87 sezonu başında Avrupa kupa
Galipleri Kupası illk turunda Hollanda'nın ünlü ekibi Ajax'la eşleşen yeşil beyazlılar, iki maçta da
yenilerek kupanın dışında kaldılar.
ĐNTERTOTO KUPASI ĐLE AVRUPA MACERASI
1994-1995 sezonunu lig altıncısı olarak bitiren Bursaspor, ilk kez düzenlenen Đntertoto Kupası'na
katıldı. Önce grup maçlarını oynayan yeşil beyazlı ekip Wibledon, Charleroi, Beitar ve Kosice gibi
ekiplerin önünde birinci oldu. Đlk eleme turunda Yunan Ofi Crete takımını eleyen Bursaspor, Alman

Karslruher takımıyla eşleşti. Atatürk Stadyumundaki maçın normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3
sonuçlandı. Penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf 9-8 üstünlükle Karslruher oldu.
"3'ÜNCÜ BĐTĐRĐP AVRUPA'YA GĐTMEK NĐMETTĐR"
1986'da Federasyon Kupası, 1995'de Đnter Toto, 47 yıl sonra gelen şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi
deneyimi dışında en iyi derecesi 5'incilik olan bir takımın şampiyon olduğu yılın hemen sonrasında
3'üncü olmasının büyük bir başarı olduğu görüşünde birleşen taraftarlar forum sitelerinde
düşüncelerini paylaştı. Taraftarlar, "Lig uzun bir maratondur ve daha yüksek bütçeli takımların önünde
ligi 3'üncü bitirip Avrupaya gitmek Bursaspor için nimettir. O yüzden kimse hafife almasın. Teknik
heyet ve futbolcular bu yıl yaşanan tüm karmaşaya rağmen bence görevlerini yerine layıkıyla
getirmişlerdir. Ama tüm bu yaşanılanlara rağmen 3'üncülük harikadır" ifadelerini kullandılar.
Kayserispor'A KARŞI ŞANSI TUTMUYODR
Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, görev geldiği 2008-09 sezonu ikinci yarısından bugüne
Kayserispor ile deplasmanda karşılaştığı 2 karşılaşmada da yüzü gülmedi. Başarılı teknik adam,
Bursaspor'un başında ilk kez 2008-09 sezonu ikinci yarısında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren
karşılaşma ile Kayserispor deplasmanına çıktı. 2009-10 sezonunda yine Kayseri deplasmanında 3-0
mağlup olan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, aynı sezon evinde rakibini 2-0 yendi. Yeşil
beyazlı ekip bu sezon ise Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Kayseri YOLCULUĞU YARIN
Spor Toto Süper Ligi'nin 31'inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor,
yarın saat 16. 00'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Yeşil
beyazlılar konaklayacakları Hilton otele geçerek maç saatini beklemeye başlayacak. Bursaspor
karşılaşmanın ardından saat 23. 55'te özel uçakla Bursa'ya dönecek.
TĐMSAH TCHĐTE'NĐN PEŞĐNDE
Bu arada Standard Liège'in 10 numaralı forveti Mohammed Tchité de Bursaspor'un transfer
gündemine girdi. Đnternet siteleri, Đspanya'nın Santander takımından 1. 5 milyon euroya transfer edilen
Burundili forvet için Bursaspor'un 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdüler. Burundili oyuncu
için Đngiltere'nin West Bromwich Albion ve Newcastle gibi kulüblerinin de ilgilendiği belirtiliyor.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-0 533 235 81 25 – KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9632
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Eşi Kayseri'ye gidince öldürdü
Bursa daki vahşi sevgili cinayetinin Kayseri bağlantısı.
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Bursada 10 gün önce bir armut bahçesinde, sırtından bıçaklandıktan sonra etrafına araba lastiği dizilip
benzin dökülüp yakılarak öldürülen 43 yaşındaki Kılıç Kaygusuz'un yasak aşkı nedeniyle öldürüldüğü
belirlendi. Kaygusuz'u sırtından bıçakladıktan sonra kokmasın diye tuzlayıp bir gün boyunca banyoda

saklayan sevgilisi Vildan Kurnaz ile cesedi yakarak kaybetmek isteyen iki oğlu ve oğlunun
arkadaşlarıyla olay günü şehir dışında olan eşi polis tarafından gözaltına alındı.
Merkez Yıldırım Đlçesi Millet Mahallesi Armut bahçesinde piknik yapan vatandaşlar 10 gün önce
yakılmış bir ceset görünce durumu polise bildirdiler. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ölen kişinin
inşaat ustası Kılıç Kaygusuz olduğunu belirlediler. Cinayet Bürosu dedektifleri yaptıkları araştırmada
Kılıç Kaygusuz'un ailece görüştüğü ve uzaktan akrabası olan 39 yaşındaki 3 çocuk annesi V. K. ile
gönül ilişkisi olduğunu tespit ettiler. Olay günü V.K. ile görüşen polislerin sorularına 'katili bir an önce
yakalayın kimse cezasız kalmamalı' diyerek gözyaşları döken V.K. takip altına alındı. Kılıç
Kaygusuz'un telefon kayıtlarını inceleyen Cinayet Bürosu dedektifleri Kaygusuz'un kendi adına olan bir
başka hattın bulunduğunu bu hattın ise V.K. tarafından kullanıldığını belirlediler.
Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda V.K.'a ait evde yapılan incelemede
banyoda fayanslar arasında kan izleri tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından Kılıç
Kaygusuz'un gömleğinden alınan DNA örnekleriyle kan örnekleri karşılaştırılınca olay ortaya çıktı.
Gözaltına alınan V.K. 'Kılıç ile gönül ilişkimiz vardı birkaç kez birlikte olduk olay günü tekstil firmasında
çalışan eşim C.K. iş seyahati için Kayseri'ye gitti. Kılıç bana mesaj çekerek 'sana geliyorum' dedi.
Bende aynı binada akrabalarım oturduğu için gelmemesini söyledim. Telefonla arayarak 'ben
geleceğim' diye ısrar etti. Gece 02. 00 gibi eve geldi. Gelmemesini söylediğim halde geldiği için
tartıştık bana vurunca bende mutfaktan aldığım bıçak ile sırtından bıçaklayıp banyoya sürükledim.
Gürültüye uyanan oğlum M. ne olduğunu sorunca 'bana tecavüz etmek istedi. Bende bıçakladım'
dedim. Kokmasın diye tuzladıktan sonra bir halıya sarıp cesedi banyoya koyup kapıyı kilitledik. Ertesi
gün oğlum M. ile işten gelen oğlum O.'a durumu anlattılar. Onlarda arkadaşları A.T. ile birlikte eve
gelip cesede baktılar. Daha sonra cesedi alıp bir arabaya koyup götürdüler, Đki gün sonra iş
seyahatinden gelen eşim C.K.'e durumu anlattık ve olayı kapattık? dedi.
V.K.'ın verdiği ifade doğrultusunda V.K. ile birlikte eşi C.K. (44), oğulları M. K. (17) O. K. (16) ve
arkadaşları A.T. (19) gözaltına alındılar. Polis zanlıların cesedi atmadan önce bölgede keşif yaptıkları
ve olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan benzin alırken güvenlik kameraları ve MOBESE
tarafından kaydedildiğini belirledi. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar 'cinayet' suçlamasıyla
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ- 0 533 235 81 25 – KAYSERĐ
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Bünyan-Sarıoğlan yolunda kaza: 1 ölü
Kontrolden çıkarak beton korkuluklara çarpıp, 4 takla atan otomobili kullanan 55 yaşındaki Mustafa Kaynar öldü.
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Bünyan Đlçesi'nde kontrolden çıkarak beton korkuluklara çarpıp, 4 takla atan otomobili kullanan 55
yaşındaki Mustafa Kaynar öldü, 23 yaşındaki Raşit Koşar ise yaralandı.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun Sarıoğlan yol ayrımında dün gece meydana geldi. Mustafa Kaynar
yönetimindeki 46 D 8428 plakalı otomobil, yolun yağıştan dolayı kaygan olmasının da etkisiyle
kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton korkuluklara çarpıp, 4 takla attı. Kazada ölen Mustafa
Kaynar'ın yapılan otopside alkollü olduğu belirlendi. Yaralanan Raşit Koşar, Kayseri Eğitim ve

Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza yapan otomobilinden saçılan bira şişeleri de dikkati
çekti.
EKLEYEN.FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25
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3 Kaza, 1 ölü, 6 yaralı !
Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.
Sivas-Kayseri karayolu Sarıoğlan yolu kavşağında M.K.'nın (56) kullandığı 46 D 8428 plakalı otomobil,
havanın yağışlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Sürücü M.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan R.K. (23) ise yaralandı.
Kocasinan ilçesi Ahmet Gazi Ayhan bulvarında seyreden Ş.U. (32) yönetimindeki 38 AD 904 plakalı
otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen F.T. (54), N.K. (63) ile 61 yaşındaki P.A.'ya çarptı.
Misafirlikten döndüğü öğrenilen 3 kadın, olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan F.T. 'nin durumu ciddiyetini koruduğu
öğrenilirken, N.K. ve P.A. ayakta tedavi edildi.
Kayseri-Sivas Karayolu Lalebeli mevkiinde yaşanan son kazada ise AT., idaresindeki 38 LS 604
plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada sürücü AT, ile
yolcu E.T. yaralanırken, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ndeki
tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9635
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YGS 3.'sü Kayseri'den !
Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Ertoy Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı YGS&#8217;de Türkiye üçüncüsü oldu.
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YGS’de Türkiye üçüncüsü olan Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Ertoy, başarısının sırrını düzenli
çalışmak olduğunu belirtirken, YGS’deki şifre iddiaları için de hoş bir durum olmadığını söyledi.
YGS-4 puan türünde Türkiye üçüncüsü, YGS-3 puan türünde Türkiye dördüncüsü ve YGS-5 puan
türünde Türkiye beşincisi olan Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Ertoy, özel bir dershanede basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Dershane Müdürü Uğur Baş tarafından tebrik edilen Ayşe Ertoy,
başarısının sırrını düzenli çalışmak olarak belirtti. Her zaman düzenli bir çalışma sistemi olduğunu,
sabahlara kadar değil, düzenli çalışarak başarının elde edileceğini söyleyen Ertoy, aldığı puandan
dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Bu sonucu beklediğini ifade eden Ertoy, YGS’deki şifre iddiaları için de, “Hoş değildi. Hepimiz
etkilendik” dedi. Bundan sonraki süreç için rehavete kapılmamak gerektiğini de söyleyen Ertoy,
hedefinin Hacettepe Üniversitesi Đngilizce Tıp Fakültesi olduğunu belirtti.
Basın açıklamasında kızının yanında bulunan anne Havva Ertoy ise, çok mutlu olduklarını, Ayşe’nin
her zaman çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğunu ve kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9636
Erişim Tarihi:02.05.2011

E-Kart Projesi tanıltıldı
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi&#8217;nin, E-Kart (Elektronik Kart Tamiri) Projesi Sonuç ve Yaygınlaştırma
Toplantısı yapıldı.
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi’nin, E-Kart (Elektronik Kart Tamiri) Projesi Sonuç ve Yaygınlaştırma
Toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Erdoğan Aaygenç, Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve
yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Elektrik ve
Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan, Teknik ve Eğitim Vakfı Kayseri Şube Başkanı Cafer
Beydilli, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Talas Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet
Kaldırımcı, Hacılar Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Tekin, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürü Hamdi Pancar, Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selçuk Erdem ve E-Kart
Kursiyerleri katıldı.Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi’nin hazırladığı ve Avrupa Birliği ile Milli Eğitim
Bakanlığı’nın finanse ettiği projeyi, Kayseri Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanlığı, Ayşe Baldöktü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kayseri Sanayi Odası Başkanlığı destekliyor.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Kayseri’de
elektronik alanında kalfalık ve ustalık belgesi olanlar ile endüstri meslek lisesi elektronik bölümü
mezunlarının yoğunluğunun yanı sıra, yeterli güncel eğitime sahip olmamalarından, uygulama
eksikliklerinden, en önemlisi de teknolojinin gelişmesi ile yetersiz kalmaları sonucu, kendi iş
imkânlarını oluşturamamakta veya iş bulmakta zorluk çekmekte, çalıştıkları işletmelerde yeterli
olamamaktaydılar. Bu eksikliklerini kapatmak için eğitim imkânı da bulamadıklarını, bu konuda verilen
özel eğitim imkanlarına herkesin ulaşamadığını ya da maddi gücünün yetersiz kaldığını gözlemledik.
Tespit ettiğimiz bu sorunlar ışığında Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Elektrikçiler ve Elektronikçiler
Esnaf ve Sanatkarları Odası ve Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi ile ‘Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi Hibe Programı’ kapsamında, E-Kart ‘Elektronik Kart Tamiri’ projesini hazırladık.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9637
Erişim Tarihi:02.05.2011

Engellenen sitelerin % 95'i pornografik !
Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acerer: Türkiye Facebook'u kullanan 2. ülke
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen Ulusal Bilişim Kongresi'ne konuşmacı
olarak katılan Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acerer, "Türkiye'de engellenen
sitelerin yüzde 51'i pornografi, yüzde 44'ü ise çocuk pornografisi içeriyor. Đnternete özgürlüğü
düşünenlerin bunu iyi değerlendirmesi lazım" dedi.
Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongrede konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı
Celalettin Dinçer, Türk toplumunun internette daha çok vakit geçirmeye başladığını söyledi. Đnternette
insanların daha çok eğlendiğini açıklayan Dinçer, "Bunun yanında insanlar daha çok gazete okuyor ve
e-posta gönderiyor" dedi.
Türkiye'nin en fazla televizyon izleyen ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çeken Dinçer, tüketici
alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek, "Yenilenen ve değişen dünyada yeni petrol veri olacaktır.
Veri, ileriki günlerde petrolün yerini alacak ve iyi kullanan ülkeler, diğer ülkelerden daha önde olacak.
Veri oluşturan şirketler de en önemli şirketler olacak. Bu nedenle bilgi teknolojileri ülkelerin
kalkınmasında büyük rol oynayacak" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Dr. Tayfun Acerer, şu anda dünyada günlük 2 milyar mail
atıldığını açıklayarak, "Türkiye'de de bilişim sektörü gün geçtikçe gelişiyor. Şu anda sabit ve mobil
altyapı konusunda Avrupa ülkelerinin bazılarından daha ileri seviyedeyiz" diye konuştu.
Türkiye'nin internet kullanımında dünyada 12. sırada olduğunu ve sosyal paylaşım sitesini en çok
kullanan 2. ülke olduğunu söyleyen Acerer, "Biz, Türkiye'deki bilişim sektörünü yurt dışına taşımaya
çalışıyoruz. Türkiye'nin şu anki konjonktürü ve bilişim sektörünün geldiği nokta bizi bu konuda
cesaretlendiriyor. Eskiden insanlar elektrik, yol ve su isterdi. Ama şimdi insanlar sabit ve mobil hatlar
ile internet talep ediyor. Đnternet artık insan yaşantısının tamamını kuşatıyor. Daha önceleri çekirdek
aile anne, baba ve çocuktan oluşurdu. Şimdi ise anne, baba, çocuk ve internetten oluşuyor"
açıklamasını yaptı.
Bilişim sektörünü dış kaynaklı videoların ve zombi bilgisayarların tehdit ettiğini açıklayan Acerer, bu
nedenle Türkiye'de ilk defa bilişim sektöründeki kurumlarla tatbikat yaptıklarını bildirdi. Acerer, internet
üzerinden çeşitli önlemler alındığını da söyleyerek, "Şu anda Türkiye'de erişimi engellenen site
sayısının yüzde 51'ini porno içerikli, diğer yüzde 44'lük bölümünü ise çocuk pornosu oluşturuyor. Yani
engellenen sitelerin yüzde 95'i porno içerikli oluyor. Đnternete özgürlük isteyenlerin bunu iyi
değerlendirmesi gerekiyor. Çocuk pornografisi bir özgürlük değildir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de bilişimin altyapısının gelişmiş olduğunun altını çizen Acerer, "Bunun yanında Türkçe içerik
üretemiyoruz. Mutlaka bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalı" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9638
Erişim Tarihi:02.05.2011

Elektronik fiyatlarında artış bekleniyor
ASUS'un Türkiye ve Afrika bölge direktörü Peter Chang sektör ile ilgili olarak,''Tahribatın resmi sonuçları gün
yüzüne çıkmaya başladı'' dedi.
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Geçtiğimiz ay yaşanan Japonya depremi ve tsunaminin ardında ekonominin ne yöne döneceği merak
konusuydu. Zekiliklerinin yansıdığı teknolojik ürünler ile her zaman ön planda olan Japonlar zor günler
geçiriyor.
Japonya'da deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı 11 Mart’tan sonra teknoloji ekonomisindeki fatura
ortaya çıkmaya başlıyor. Dünyanın adeta teknoloji tedarikçisi olan ülke felaketin ardından zor günler
geçiriyor. Üretim ve ihracat azalıyor, üretim olmayınca da stokların kısa sürede erimesi ve fiyatların
önemli ölçüde artması bekleniyor.
Uzakdoğu’nun önemli ülkelerinden Tayvan merkezli olan teknoloji firması ASUS’un Türkiye ve Afrika
bölge direktörü Peter Chang sektör ile ilgili olarak “Tahribatın resmi sonuçları gün yüzüne çıkmaya
başladı. Felaketlerin sektöre ekonomik anlamda eksi durum olarak yansıyacağı biliniyordu. Bizim
üretim kanallarımız Çin’de yer alıyor, ancak batarya, bellek gibi komponentlerde Japonya tüm sektörün
önemli bir üreticisi olduğu için bu ürünlerdeki sıkıntının diğer ürünlere yansıması da olasıdır” diyerek
gelecek dönem elektronik ürünlerin fiyatlarının artabileceği konusunda bilgilendirmede bulundu.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9639
Erişim Tarihi:02.05.2011

Erciyesspor Ateşe düştü: 1-0
Erciyesspor deplasmanda Karşıyaka ya 1-0 yenilerek 47 puanla 7. sırada kaldı.Maçta 2 de kırmızı kart çıktı.
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Bank Asya 1. Lig 32. hafta maçında Karşıyaka sahasında Erciyesspor'u konuk etti.
Süper Lig'e yükselme yarışında play-off'lara kalmak isteyen Kayseri Ercieysspor,mutlak 3 puan için
gittiği Đzmir deplasmanında Karşıyaka'ya 1-0 mağlup olarak play-off yarışında ağır bir darbe aldı.
Boluspor'un galip gelmesiyle birlikte Erciyesspor 47 puanla ligin 7.sırasına düşerek play-off
rekabetinde arka sıralara düştü.Kıran kırana geçen mücadelede Erciyesspor'dan Kenan okyay ve

Karşıyaka'dan ise Kıvanç Karataş kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar. Karşıyaka ise bu
galibiyetle 40 puana ulaşırken Ercieysspor 47 puanda kaldı.
Stat: Folkart Altay Alsancak
Hakemler: Abdullah Yılmaz x, Engin Gökçe x, Nurettin Çiçek xx
Karşıyaka: Necati xx, Ayhan x (Dk. 46 Taha x), Gurur xxx, Tolga xx, Fırat xx, Erdi xx, Kıvanç xx,
Baykal x (Dk. 34 Olgay x), Serhat x (Dk. 71 Osman x), Tiago x, Okan x
Kayseri Erciyesspor: Yavuz xx, Hakan xx, Zafer xx, Veli xx, Kemal xx, Köksal xx (Dk. 71 Mehmet
Öztonga x), Emre xx, Volkan x, Taner x (Dk. 74 Ümit x), Emrah x, Bikoko x
Gol: Dk. 77 Gurur (Karşıyaka)
Kırmızı Kartlar: Dk. 73 Kıvanç (Karşıyaka), Dk. 67 Kemal, Dk. 90+1 Zafer (K.Erciyesspor)
Sarı Kartlar: Dk. 53 Erdi, Dk. 75 Tiago, Dk. 90+4 Necati (Karşıyaka), Dk. 45 Emre (Kayseri
Erciyesspor)
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------------1. SamsunSPOR 30 16 10 4 43 15 28 58
2. Mersin ĐDMAN YURDU 31 16 7 8 37 29 8 55
3. Gaziantep B. Ş. BLD. SPOR 30 14 9 7 37 25 12 51
4. TKĐ Tavşanlı LĐNYĐTSPOR 30 13 11 6 28 22 6 50
5. Orduspor 30 12 12 6 45 29 16 48
6. ÇAYKUR Rizespor A. Ş. 30 13 9 8 31 22 9 48
7. Boluspor 30 13 8 9 47 29 18 47
8. Kayseri Erciyesspor 30 11 14 5 38 25 13 47
9. Denizlispor 30 10 11 9 37 29 8 41
10. Karşıyaka 30 10 10 10 25 32 -7 40
11. Giresunspor 30 11 4 15 26 30 -4 37
12. AdanaSPOR A. Ş. 30 7 13 10 37 40 -3 34
13. Altay 31 7 11 13 27 39 -12 32
14. Akhisar BELEDĐYE GENÇLĐK VE SPOR 30 7 8 15 23 36 -13 29
15. Güngören BELEDĐYESPOR 30 6 11 13 17 41 -24 29
16. Kartalspor 30 5 13 12 19 29 -10 28
17. Diyarbakırspor 30 1 7 22 10 55 -45 7
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25
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