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Milletvekili adayı değilim !
MHP eski Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamasında milletvekili aday adayı olmayacağını
bildirdi.
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MHP eski Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı yazılı
açıklamasında milletvekili aday adayı olmayacağını bildirdi.
Korkmaz, açıklamasında bu zamana kadar hiçbir ülkücünün başını yere eğdirmediğinin altını çizerek,
“Görev yaptığım süre zarfında hiçbir ülkücünün kafasını yere eğdirmedim. Yanlış hiçbir işin içinde ya
da yanında olmadım. Ülkücü hassasiyeti ve sorumluluğu elimden geldiği kadar en üst düzeyde
yaşamaya ve yaşatmaya çalıştım, bundan sonra bir ülkücü nefer olarak etmiş olduğumuz yemine
sadık kalarak partimizin başarısı için yine bu tavır ve duruşla çalışmalarımıza devam edeceğiz”
ifadesinde bulundu.
Korkmaz açıklamasına şu şekilde devam etti:
“2007-2011 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanlığı görevini yürütmüş ve genel
merkezimizin genelgesi doğrultusunda Milletvekilliği aday adaylığı için istifa ederek görevimi
tamamlamış bulunmaktayım. Görev yaptığım ilk günden bu güne kadar birlikte mesai arkadaşlığı
yaptığım tüm il, ilçe, belde, belediye, mahalle, köy ve tüm kadın kolları yöneticilerine çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca görev yaptığım bu süre zarfında muhatap olduğum tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve tüm basın yayın organı kurum ve mensuplarına ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Bunun yanında tabii ki bizlerden iyi günümüzde, kötü günümüzde desteğini ve
maneviyatlarını esirgemeyen tüm ülkücülerden Allah razı olsun diyorum. Bu anlamda adını burada
zikredemediğim tüm ülkücü camiadan helallik istiyor ve benden yana helal olsun diyorum. Allah tüm
ülkücülerin yar ve yardımcısı olsun.
Buradan şunu da açıklamak istiyorum, önümüzdeki genel seçimlerde partimizin yeniden yapılanmasını
sağlamak ve önünü açmak için milletvekili aday adayı olmayacağımı, bu tarihe kadar nasıl hesap
peşinde olmadıysak bundan sonrada olmayacağımı siz değerli Kayseri kamuoyuyla paylaşmak
istiyorum. Bundan sonraki süreçte de partimizin en üst noktaya gelebilmesi için inanmış ve uğruna
verebileceği her şeyini vermiş bir ülkücü olarak çalışacağımı bildirmek isterim. Görev yaptığım süre
zarfında hiçbir ülkücünün kafasını yere eğdirmedim, yanlış hiçbir işin içinde ya da yanında olmadım,
ülkücü hassasiyeti ve sorumluluğu elimden geldiği kadar en üst düzeyde yaşamaya ve yaşatmaya
çalıştım, bundan sonra bir ülkücü nefer olarak etmiş olduğumuz yemine sadık kalarak partimizin
başarısı için yine bu tavır ve duruşla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Đnanmış insanların
kaybedeceği maddi olarak bir şey yoktur, ancak manevi olarak bir şeyler vardır, bu anlamda
inanmışlığımızı her ortamda sergilediğimiz tavırla ve üslupla bu güne kadar nasıl dile getirdiysek ve
böyle yaşadıysak bundan sonrada bu böyle olacaktır.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8763
Erişim Tarihi: 21.01.2011

Turkish Power Show
Turkish Power Wrestling'in dövüş sporları gösterisinin tanıtım şovu Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
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Dünyaca ünlü Turkish Power Wrestling'in dövüş sporları
gösterisinin tanıtım şovu Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Gösteriye yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Alışveriş merkezinin ortasında kurulan ringe tek
tek anons ederek çıkan Anadolu Kaplanı, Atabey, Barbar, Batdal, Big Boy, Camoka, Cengiz Khan,
Demirci, Kral, Samuray, Soldier, Storng Man, Turko, Yargıç ve Zaza'ya büyük ilgi gösterildi. Ringe
çıkan ekip üyelerine dokunmak için büyük çaba harcayan çocuklarından bazılarına şapka ve hediyeler
verildi.
Alışveriş merkezini tıklım tıklım dolduran güreşçiler, izleyicilerine küçük bir gösteri sundu. Türk,
Kanada ve Amerikalı ekibin sunduğu gösteride izleyiciler, Türk ekibine "Burası Kayseri buradan çıkış
yok" sloganları atarak destek verdi.
Turkish Power Westerling ekibi ile Kanada ve Amerikalı ekibin kapışması 12 Ocak tarihinde Kadir
Has Kongre Merkezi'nde saat 17.00'da gerçekleşecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8764
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Cezaevinde isyan !
Kayseri Kapalı Cezaevi Müdürlüğü Tecrit bölümünde bir grup mahkum isyan amaçlı yangın çıkardı.
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Kayseri Kapalı Cezaevi Müdürlüğü Tecrit bölümünde bir grup mahkumun isyan amaçlı
yangın çıkarması sonrasında cezaevi alarma geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kayseri Kapalı Cezaevinde
tutuklu ve hükümlü olarak kalan mahkumlar tarafından isyan çıkartıldı. Tecrit bölümünde
bir grup mahkum tarafından çıkartılan isyanda içeride bulunan pvc kapılar ateşe verildi.
Sık sık mahkumların koğuşlarının yer değiştirilmesi ile fiziki şartların uygun olmadığı
iddiasıyla çıkartılan isyan sonrasında cezaevi içerisinde olası bir firar olayına karşı geniş

güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri hemen yangına
müdahale etti.
Kısa süre içerisinde söndürülen yangın sonrasında dumandan etkilenen 11 mahkum
Kayseri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8765
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Kötü muamele görüyoruz !
Mahkumlar isyanı cezaevi koşullarına tepki için çıkardıklarını söyledi.
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Kayseri Kapalı Cezaevi Müdürlüğü tecrit bölümünde bir grup mahkumun isyan amaçlı çıkardığı
yangında zehirlenen 11 mahkum tedavi edilirken, mahkumlar isyanın kötü muameleden çıktığını iddia
etti.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Kayseri Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü
bölümünde isyan çıktı. Tecrit bölümünde çıkartılan yangında PVC kapıları ateşe veren mahkumlardan,
Faysal E., Đbrahim Ş., Oktay Y., Vedat U., Đbrahim E., Sebahattin A., Fatih A., Suat T., Bayram A., Adil
G., Yusuf O., zehirlendi. Đsyan sonrasında cezaevi çevresinde olası bir firar olayına karşı geniş
güvenlik önlemleri alınırken, zehirlenen mahkumlar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Burada
oksijen tedavisi gören mahkumlar yine geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi araçlarına bindirildi.
Mahkumlar isyan sebeplerinin kötü muamele görmeleri ve hapishanedeki fiziki şartların uygun
olmaması olduğunu söyledi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8766
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Nicolas Cage Kayseri'ye geliyor!
Hayalet Sürücü 2'nin çekimleri için Türkiye'ye gelecek olan ünlü oyuncu Nicolas Cage, Kayseri'ye gelecek.
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Đlki 2007 yılında çekilen 'Hayalet Sürücü'nün devamı için
Türkiye'ye gelecek olan Nicolas Cage, 14 Ocak’ta özel

uçağıyla Kayseri’ye inip oradan karayoluyla filmin çekileceği Kapadokya’ya geçecek.
Habertürk gazetesinin haberine göre Cage, şimdiden Đstanbul’dan birçok davet aldı. Ancak, filme
konsantrasyonunun bozulmamasını isteyen ünlü aktör, teklifleri reddedip Đstanbul’u pas geçerek direkt
Kayseri’ye gidecek.
Filmin çekimleri için Türkiye'ye yurtdışından 400 kişilik bir ekip gelecek. Avanos, Ürgüp, Göreme ve
Zelve gibi turistik alanlarda çekilecek final sahnelerinde Türkiye’den de 35-50 yaş grubunda 50
figüranın rol alacağı filme, 150 kişinin başvurduğu öğrenildi. Figüranlar, film için saçlarını kazıtacak ve
geçici dövme yaptıracak.
Brian Tayler’in yapımcısı olduğu, Türkiye dağıtımını Pinema Film’in üstlendiği film, babası ve kız
arkadaşının hayatı karşılığında ruhunu şeytana satan bir motosiklet sürücüsünün maceralarını
anlatıyor. Filmin Line Production’unu yapan Ark Production yetkilileri, kar yağışı nedeniyle
Kapadokya’da set şartlarının zorlaştığını, ancak onlarca Hindistan filminin çekimini yapan bir ekip
olarak bu işte de başarılı olacaklarını, Türkiye’nin yüzünü kara çıkarmayacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8767
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Kayserispor'dan Amrabat açıklaması
Kayserispor yönetimi, Hollanda ve Türkiye'de Noureddine Amrabat ile ilgili çıkan olumsuz haberler
üzerine açıklama yaptı.

Kategori

: Kayserispor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 136

Tarih

: 10 Ocak 2011 17:04

Kayserispor yönetimi, Hollanda ve Türkiye'de Noureddine Amrabat ile ilgili çıkan olumsuz
haberler üzerine açıklama yaptı.
Kayserispor, Ambarat hakkında çıkan iddialara resmi internet sitesinde açıklık getirdi.
Açıklamada, "Bazı yayın organları oyuncumuz Noureddine Amrabat ile ilgili asılsız
haberler yayınlamıştır. Kulübümüz sözleşme gereği 10 Ocak 2011'de PSV Eindhoven
kulübüne yapacağı ödemeyi gününden 3 gün önce Türkiye Đş Bankası Kayseri
şubesinden 07 Ocak 2011 de göndermiştir. Kulübümüz, oyuncunun ödemesini de aynı
gün yine ödeme tarihinden önce yapmıştır. Ayrıca kulübümüz bu transferden dolayı PSV
Eindhoven kulübüne banka garantisi vermeyecektir. Dolayısi ile Noureddine Amrabat
transferinde hiçbir sorun yoktur. Oyuncu takımımızla birlikte antrenmanlara devam
etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8768
Erişim Tarihi: 24.01.2011

3 ilçede 8 kaza: 20 yaralı
Kayseri'de meydana gelen 8 ayrı trafik kazasında 20 kişi yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen 8 ayrı trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan
ve Pınarbaşı ile Bünyan ilçesinde 3, Đncesu ilçesinde 3 olmak üzere meydana gelen 8 ayrı
trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazalarda,
yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. 20 yaralıdan 1 kişinin
hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve jandarma kazalarla ilgili soruşturma
başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8769
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Kulkuloğlu'nun yerine mi geliyor ?
CHP Kayseri Đl Başkanı Enver Özdemir,Milletvekili adayı olmak için istifa etti.
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CHP Kayseri Đl Başkanı Enver Özdemir, "Milletvekili
seçimlerinde aday adayı olmayı düşündüğüm için il başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.
CHP Đl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, görevinden istifa
ettiğini duyurdu. Özdemir, "Yeri ve zamanı geldiğinde bayrağı bir başkanı devretmeyi bilmeliyiz.
Hepimizin ortak amacı, partimizin ve ülkemizin çıkarları için olduğuna göre,bu amaç için hangi
makamda olursak olalım çalışmaya devam etmeliyiz. Bugün itibariyle milletvekili seçimlerinde aday
adayı olmayı düşündüğüm için il başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.
Özdemir, bugüne kadar kendisine destek veren partililere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8770
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Anne ve 3 çocuğu öldü !
Yahyalı'da, anne ile 3 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 290
: 10 Ocak 2011 17:10

- Kayseri'de, anne ile 3 çocuğu sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Yüzüncü Yıl mahallesi Kömürcüler sokakta anne Gülseren
Karagöz (30) ile çocukları Ayşenur (10) ve Rabia (9) ve Ecrin Karagöz (2) sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlenerek can verdi. Öğretmenin okula gelmeyen çocuklardan
şüphelenmesi üzerine polise haber verildi. Kapıyı açan polis, Karagöz ailesinin cansız bedeni ile
karşılaştı.
Baba Mehmet Karagöz'ün Rusya'da çalıştığı öğrenilirken, cenazeler Yahyalı Devlet Hastanesi
Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8771
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Cesetleri 2 gün sonra bulundu
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren anne ile 3 çocuğun cesedi 2 gün sonra bulundu.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren anne ile 3 çocuğun
cesedi olaydan 2 gün sonra ev sahibi tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Yüzüncü Yıl mahallesi Kömürcüler sokakta anne Gülseren
Karagöz (30) ile çocukları Ayşenur (10) ve Rabia (9) ve Ecrin Karagöz (2) sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlenerek can verdi.
Olayı anlatan üst komşusu ve ev sahibi Kemal Çimencan, "Sabah saatlerinde ölen kadının kız
kardeşi gelerek, cep telefonunu şarja takacağını ablasının kapısını açan olmadığını söyledi. Daha
sonra bana evde olup olmadığını sordu. Bende baktığımda çocuklarının ayakkabıları duruyordu.
Kapıyı açan olmayınca ben kapıyı omuzlayıp kırdım. Uyudukları odayı bildiğim için direk oraya
koştum. Đçeriye girdiğimde çocuklar ile anne ise yüzüstü yatıyordu. Daha sonra yetkilere haber verdik"

diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat ise, ilçede vatandaşların dikkatli olmaları hususunda belediye
hoparlöründen anons yapıldığını hatırlattı. Yaşamını yitiren ailenin yakınlarına başsağlığı dileyen
Polat, "Biz her gün meteorolojiden haber alıp vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Soba yakma teknikleri ile
rüzgarlı havada dikkatli yakmaları hususunda uyarılar yapıyoruz. Böyle bir olayın olması bizi çok üzdü.
Diğer vatandaşlarında dikkatli soba yakmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelere otopsi yapılacağı bildirilirken, baba Mehmet
Karagöz'ün ise Rusya'da çalıştığı, henüz olaydan bilgisi olmadığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8772
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Çalıştığı firmayı 70 bin TL dolandırdı
Kayseri&#8217;de çalıştığı firmayı 70 bin TL dolandıran bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına
alındı.
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Kayseri’de çalıştığı firmayı 70 bin TL dolandıran bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de bir sigara firmasının toptancılığını yapan 28 yaşındaki M.S.’nin,
çalıştığı firmayı 70 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Firma yetkililerinin şikayeti üzerine Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri tarafından yapılan çalışma ile M.S.’nin
yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8774
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Maden ocağında elektirik çarptı
Maden ocağının kesilen elektriğini tamir etmeye çalışan işçi, akıma kapılarak ağır yaralandı.
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Kayseri'de maden ocağının kesilen elektriğini tamir etmeye çalışan işçi, akıma kapılarak
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tomarza ilçesi Köprübaşı köyünde bulunan bir maden ocağında
yaşandı. Kesilen elektriği tamir etmek isteyen işçi O.S., akıma kapılarak yaralandı. Sağ
kol kısmı yanan O.S. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken,
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8775
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Hayalet Sürücü Kapadokya'da !
Hayalet Sürücü filminin çekimleri için Kayseri'ye gelen ünlü aktör Nicolas Cage, Nevşehir'e gitti.
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"Ghost Rider" Hayalet Sürücü adlı filmin Kapadokya'da yapılacak çekimleri için Kayseri'ye
gelen ünlü aktör Nicolas Cage, karayoluyla Nevşehir'e hareket etti.
THY uçağıyla saat 19.30 sıralarında Kayseri Erkilet Havaalanı'na inen Nicolas Cage,
hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Eşi Alice Kim Cage ve oğlu Kal-El Coppola ile geldiği
havaalanında özel bir otomobile binen ünlü aktör, Nicolas Cage menajeriyle Nevşehir'e
gitmek üzere yola çıktı.
Öte yandan, kendisini görüntülemek isteyen gazeteciler tarafından eşi ve çocuğunun
ezilme tehlikesi geçirmesiyle Nicolas Cage, ailesini otomobile göndererek gazetecilere bir
süre poz verdi.
Nicolas Cage, ruhunu şeytana satan bir motosiklet sürücüsünü canlandırdığı filminin
ikincisinin çekimleri için Türkiye'ye gelmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8777
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Kayserispor 5.Vitesse taktı !
Kayserispor, Antalya'da düzenlenen özel turnuva maçında Hollanda takımlarından Vitesse'yi 5-1
yendi.

Kategori

: Kayserispor

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 269

Tarih

: 13 Ocak 2011 12:16

Kayserispor

, Antalya'da düzenlenen özel turnuva maçında Hollanda takımlarından Vitesse'yi 5-1
yendi.
Susesi Futbol Center'da oynanan karşılaşmaya Kayserispor, Souleymanou, Hamza,
Hasan Ali, Serdar Kesimal, Amisulashvili, Selim Teber, Noureddine Amrabat, Abdullah,
Zalayeta, Mehmet Eren ve Santana il 11 ile başladı. Đlk yarıyı Brazit'in attığı golle 1-0
mağlup kapatan Sarı-kırmızılı ekip, Emir Kujovic (dk. 48 ve 53), Furkan (dk. 66 ve 90) ve
Abdulkadir'in golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Şota'nın yakın dostu olan
Ajax Teknik Direktörü Frank De Boer de izledi.
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Her iki
devrede de güzel ve heyecanlı bir maç oldu. Takımımızdan çok memnunuz. Đnşallah bu
gidişatı sürdürürüz" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze hazırlık maçını bir antrenman maçı gibi
gördüğünü belirterek, "Maçın başlarında biraz tutuk oynadık. Golü yedik. Đkinci yarı
hareketli olduk. Farklı galip geldik. Yeni futbolcularımız oynadı, gençlere şans verdik.
Hedefimiz, ligin ikinci yarısında da güzel futbol oynayıp başarılı olmak. Bana göre başarı,
iyi futbol oynamaktır. Organize olup zevk veren futbol sergilemek başarıdır" diye konuştu.
Tecrübeli kaleci Souleymanou da iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyerek, böyle
oynamaya devam edeceklerini kaydetti.
Maçın ikin yarısında kaleyi koruyan Volkan Babacan ise hazırlık maçı olmasına rağmen
maçı ciddiye aldıklarını belirterek, "Maça biraz kötü başladık golü yedik. Đkinci yarıda aynı
sistem ve taktikle sahaya çıktık. Đkinci yarıda daha iyi oynadık ve galip geldik. Ligdeki ilk
maçımız olan Büyükşehir Belediyespor maçını da kazanmak istiyoruz. Đnşallah, bu
galibiyetlere ligde de devam ederiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8778
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