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Yıldız: Artık G.Saraylı değilim
Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan TT Arena Stadı'nın açılışında Başbakan Erdoğan'ın protesto edilmesine tepki.
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Aslantepe stadının açılışında Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın bir kısım Galatasaray taraftarı tarafından protesto edilmesini eleştirdi.
Bakan Yıldız, Rixsos Otel'de düzenlenen Bünyan, Pınarbaşı, Sızır ve Çamardı hidroelektrik
santrallerinin Kayseri ve civarı Elektrik Dağıtım A.Ş'ye devir törenine gelişinde gazetecilerin sorularını
cevaplandırdı.
Yıldız, haftasonu Galatasaraylı taraftarının Başbakan Erdoğan'ı protesto etmesiyle ilgili olarak şunları
söyledi: "Ben cumartesi gününe kadar Galatasaraylıydım. Ama ilişkilerimi gözden geçiriyorum: Adnan
Polat'ın çalışmalarının mutlak sonuç vereceği kanaatindeyim . Bunu hak etmeyecek olan tek kişi Sayın
Başbakanımızdır. Öyle bir tavır, Galatasaray ve Galatasaraylılara yakışmadı. Evde de çocuklarımızla
konuştuk. Şu an Galatasaraylı değiliz, mutlaka düzelecektir. Galatasaray büyük bir camia. Bunu onarıp
tamir edecektir. Đçindeki Galatasaraylı olmayanı da ayıklayacaktır. Şu anda askıya aldım, izliyorum ve
takip ediyorum,. Reyting kuruluşları gibi takip ediyorum..Adnan Polat'ın çalışmalarının da bu yönde
ilerlediğini izliyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8781
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Kurallara uymayana 154 TL ceza
Erciyes Kayak Merkezi'nde Melikgazi Kaymakamlığı tarafından bir takım emniyet tedbirleri alındı.
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Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin can güvenliğini sağlamak maksadıyla
Melikgazi Kaymakamlığı tarafından bir takım emniyet tedbirleri alındı.
Melikgazi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda Erciyes Kayak Merkezi'nde alınacak
tedbirler hakkında bir takım kararlar alındığı bildirildi. Erciyes Kayak Merkezi'nde alınan kararlar şu
şekilde sıralandı:
"Erciyes kayak merkezinde kayak ve snowboard alanı için tespit edilen Gençlik ve Spor il
Müdürlüğü'ne ait teleski hattı ile zümrüt kafeteryaya ait telesiyej hattı arasında kalan bölgeye yerli ve
yabancı turistler tarafından yaya olarak gezintiler yapılmaktadır. Bu durum kayak pistinde kayak ve
snowboard yapan amatör ve profesyonel sporcularla yaya olarak gezinti yapanların çarpışmalarına
sebebiyet vermekte olup istenmeyen kazalara neden olmaktadır.Bu nedenle kayak pisti olarak tespit
edilen bölgede yerli ve yabancı turistlerin yaya olarak gezinti yapmaları Melikgazi Kaymakamlığı
tarafından yasaklanmıştır.Yaya olarak gezinti yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin kayak pisti
içerisine girmeden zümrüt kafeteryaya ait telesiyej direkleri hattında yürümeleri,/gezinti yapmalarında
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Erciyes kayak merkezi telesiyej başlangıç noktasında (panorama kafeterya önü) kar motosikleti
kiralanmaktadırlar motosikletleri sahiplerinin kayak pisti olarak ayrılan bölgeye girmeleri sebebiyle
kayakçılar ve snowboard yapanlar arasında korku ve panik yaratmakta olup zaman zaman kazalara ve
üzücü olaylara sebebiyet vermektedirler. Kaza ve üzücü olayların önlenebilmesi için kar
motosikletlerinin kayak pisti olarak tespit edilen bölgeye girmeleri Melikgazi Kaymakamlığı tarafından
yasaklanmıştır. Kar motorları kiralandığı andan itibaren park alanı olarak tespit edilen bölgeden
(panorama kafeterya önü) hareket ederek kayak pisti içerisine girmeden Erciyes dağının güney
kısmında bulunan kabak tepe istikametinde gezinti ve safari yapabileceklerdir. Kayak pisti bölgesine
sadece Jandarma Arama Kurtarma timine ait kar motosikletleri devriye ve arama kurtarma görevi için
gireceklerdir. Zaman zaman kar motosikletlerinin yolculara kullandırılmasına müsaade ettikleri tespit
edilmiştir. Yerli ve yabancı turistlerin can güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri açısından kar motosikleti
sahipleri hiçbir mazeretle yolcu olarak aldıkları şahıslara kar motosikletlerini kullandırmamaları
Melikgazi Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.
Kızakların zaman zaman kayak pisti içerisine girmeleri sebebiyle kayakçılar ve snowboardçılar
arasında korku ve panik yaratmakta olup kazalara ve üzücü olaylara sebebiyet vermektedirler. Kızak
pisti olarak; zümrüt kafeteryanın güney kısmı ve belediye tesislerinin arkasındaki alan ile Hisarcık
kayak pistinin kuzeyinde bulunan alanın kızak pisti olarak kullanılmasının uygun olduğu tespit edilmiş
olup kayak pistlerinde kızakla kaymak Melikgazi Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Kötü hava
şartlarında (sis, tipi vb.) yerli ve yabancı turistlerin kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına
maruz kalacakları değerlendirildiğinden bu tür olayların önlenebilmesi için Jandarma Arama Kurtarma
Timi tarafından kayak pistlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması Melikgazi Kaymakamlığı
tarafından uygun görülmüştür.
Kayak öğretici yönetmeliğinin madde: 16 ve 17 göre kayak öğretici lisansı olup vizesini yaptırmayanlar
ile antrenör ve hiçbir belgeye sahip olmayan kişilerin ders veremeyeceği antrenör konumda olan
kişilerinde sadece sporcu çalıştırabileceği ve kayak öğreticilerinin yanında yardımcı olarak
çalıştırabileceği, madde 15'e göre ise kayak öğreticilerin Genel Müdürlükçe belirlenen ders ücretinin
altında ve ya üstünde ücret almayacakları belirtilmiş olup, Erciyes kayak pistlerine gelen yerli ve
yabancı turist sayının fazla olması ve buna karşılık kayak öğretmenlerinin sayılarının az olması
sebebiyle kayak öğretmenleri derneğinin sorumluluğu ve gözetimi altında antrenör belgesi olanlarında
ders verebileceği, ancak hiçbir belgesi olmayanların ders veremeyeceği Melikgazi Kaymakamlığınca
uygun görülmüştür.Yerli ve yabancı turistlerin Kayak pistlerinde, yol kenarlarında ve belediye otopark
alanında piknik yaptıkları tespit edilmiştir. Bu durum çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermektedir.
Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için piknik işleminin belediye piknik alanı dışında yapılması Melikgazi
Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Kayak ve kızak pistlerine, özellikle pistin kapanmasından
sonra 4x4 arazi tipi araçlar ve ATV motosikletler ile girerek kayak pistine zarar verilmekte olup, her tür
araçla kayak pistine girilmesi Melikgazi Kaymakamlığınca yasaklanmıştır. Erciyes dağına yaz ve kış
sezonunda dağcılık ve kampçılık faaliyetleri için gelen yerli ve yabancı dağcıların kaybolma,
yaralanma, zorda kalma gibi olumsuz durumlarda Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından
kendilerine daha seri yardımda bulunabilmek için; faaliyetlerine başlamadan önce gerekli belge araç
ve malzemeleri ile birlikte Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat etmelerinin uygun
olacağı, aksi taktirde malzeme eksikliği, kamp yapılan bölgenin bilinmemesi arama kurtarma
faaliyetlerinde gecikmeye sebebiyet verdiği ve dağcıların
hayatlarının tehlikeye maruz kalmalarına neden olduğundan Erciyes J.Krk.K.lığına müracaat ederek
kayıtlarını yaptırmaları, mevcut sezon durumuna göre malzemelerinin kontrolünü yaptırarak eksik

malzemelerin tamamlattırılması Melikgazi Kaymakamlığı tarafından uygun görülmüştür. Yukarıda
alınan tüm kararlar ve yapılan tüm düzenlemeler Erciyes Dağı kış sporları merkezinin daha düzenli ve
güvenli hale getirilmesi maksadıyla alınmış olup; ülke turizmine katkı sağlamak amacına yöneliktir.
Alınan kararlar tamamıyla Erciyes kış sporları merkezine tatil ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı
kişilerin can güvenliğini sağlamak içindir.
5326 sayılı Kabahatler kanunu madde 32; kamu güvenliği , kamu düzeni ve genel sağlığın korunması
amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiler hakkında kabahatler
kanununun 32'nci maddesindeki emre aykırı hareket etmek fiili 2011 yılında 154 (yüzellidört) TL idari
para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya mülki makam tarafından karar verilir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8782
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Ankara'da "elektrik devir" töreni !
Elektrik Üretim A.Ş'a ait Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı, Sızır hidroelektrik santrallerinin, işletme hakkı devir
sözleşmesi imzlandı.
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Elektrik Üretim A.Ş'a ait Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı, Sızır
(Grup 10) hidroelektrik santrallerinin, işletme hakkı devir sözleşmesi imzlandı.
Rixos Oteli'nde gerçekleşen imza törenine, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Özelleştirme Đdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Metin
Kilci, EPDK Başkanı Hasan Köktaş ile şirket yetkilileri katıldı.
EÜAŞ'a ait 19 grup halinde 52 adet akarsu hidroelektrik santralinin 49 yıllığına işletme hakkının devri
için 2010 yılında yapılan ihale kapsamında Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı, Sızır (Grup 10) HES için 69
milyon 700 bin dolar ile en yüksek teklifi Kayseri ve Civarı Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş vermişti.
Şirket ihale bedelini peşin ödedi.
Devir sözleşmesi imza töreninde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki neredeyse
mükemmel olan resmin belki tek sıkıntılı boyutunun cari açık olduğunu söyledi. Şimşek, EÜAŞ'a ait
Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı, Sızır (Grup 10) Hidroelektrik Santrallerinin 49 yıllığına, Kayseri ve Civarı
Ticaret A.Ş'ye devir sözleşmesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri için fazla bir şey
söylemeye gerek olmadığını, Kayseri'nin girişimcilik ruhuna sahip, Türkiye'nin yıldız illerinden bir
tanesi ve büyük bir başarı hikayesi olduğunu kaydetti.
''Fakat nasıl olduysa ortalama 2,3-2,5 milyon dolar megawat başına fiyat varken, muazzam bir
rekabete girmişler ve neredeyse megawat başına bize 10 milyon dolar para veriyorlar, teşekkür
ediyorum'' diyen Şimşek, ''Muhtemelen bizim bilmediğimiz bir hesapları vardır'' şeklinde espri yaptı.
Şimşek, özel sektör dinamizmini kullanarak Türkiye'nin gerek üretim, gerekse dağıtım kapasitesinin
artırılmasının, devletin yapacağı yatırımların özel sektör tarafından yapılmasının, vatandaşa daha
kaliteli bir hizmetin sunulması ve kesintisiz elektrik sağlanmasının kendileri için önemli hususlar
olduğunu belirterek, bugün bu anlamda önemli bir adım atıldığını kaydetti.
2010 yılında bütün elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirildiğini hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti:
''Yani özel sektöre geçici de olsa devrini sağladık. Özelleştirme kapsamında elektrik üretim tesisleri de
var. EÜAŞ'ın yaklaşık 24 bin MW'lık bir kapasitesi var, bunun yaklaşık 16 bin 350 MW'lık kısmı da
özelleştirme kapsamına alınmış. Bu rakam, Türkiye'deki toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 39'una
denk geliyor. 2011 yılından itibaren üretim özelleştirmelerini Enerji Bakanlığımızla birlikte
yapacağız. Bu ufak bir adımda olsa da, çok önemli. Gerçekten çok rahat bir şekilde daha iyi işletilerek,
yatırım yapılarak, kapasite çok önemli ölçüde artırılabilir. Zaten bizim bu özelleştirmelerden

maksadımız da bu. Önemli olan Türkiye'nin enerji arz güvenliğidir, önemli olan Türkiye'nin enerjide
dışa bağımlılığının azaltılmasıdır.''
Maliye Bakanı Şimşek, 2010 yılı Türkiye ekonomisinin görünümüne bakıldığında neredeyse
mükemmel bir resmin bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin büyümede dünyanın en üst sıralarında
bulunduğunu ve Avrupa'nın 4 katı hızla büyüdüğünü söyledi.
Avrupa'dan net 1 milyon istihdam yaratan çok nadir ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğuna işaret
eden Şimşek, faizlerin Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde olduğunu kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da şu ana kadar yapılan devir teslim törenlerinin hep
üretim şirketine sahip olup, dağıtım tesisi alan şirketlerin törenleri olduğunu, bugün ise dağıtım
şirketine sahip olan bir şirkete üretim tesisi devir teslimini yaptıklarını söyledi. Yıldız, Türkiye'nin
durmadığını, büyüdüğünü, geliştiğini, değiştiğini kaydederek, her gelişmenin, her değişimin ve
büyümenin karşılığı olarak enerji sektöründe bunu karşılayabilecek alt yapının hazırlanabiliyor olması
gerektiğine işaret etti. Önümüzdeki 5 yıl içinde EPDK'nın yaptığı düzenlemeler ve gösterilen iradeyle
beraber, kayıp kaçak oranlarının yüzde 5'ler civarına düşürüleceğini kaydeden Yıldız, enerji
tasarrufunun da önemine vurgu yaptı. Bakan Yıldız, ''Hem gelirlerimizi artırıcı, hem de giderlerimizi
azaltıcı bir yapıya gidebiliyor olmamız lazım'' dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8783
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Otobüs duraklarına yeni düzen
Cumhuriyet Meydanı ve Hunat otobüs duraklarındaki trafik yoğunluğunu azaltmak için otobüslerin duraklarında
değişiklik yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet
Meydanı ve Hunat otobüs duraklarındaki trafik yoğunluğunu azaltmak için otobüslerin duraklarında
değişiklik yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan trafik yoğunluğunu
azaltmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Ocak tarihinden
itibaren uygulanacak yeni durak sisteminde bazı mahallelere giden otobüsler, Hunat ve PTT durağında
durmayacak.
Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulamada vatandaşların sıkıntı çekmemesi için bastırılan afiş ile duyuru
yoluna gitti. Hunat ve PTT durağına asılan afişler ile hangi otobüslerin 22 Ocak tarihinden itibaren
hangi duraklarda duracağı liste halinde duyuruldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değişiklik ile Hunat Otobüs durağında Ağaçişleri, Anbar,
Basın Sitesi, Belsin, Cevizli Sitesi, Danışment Osmanlı, Esentepe, Molu Oymaağaç, Selçuklu
otobüsleri 22 Ocak tarihinden itibaren meydan durağında duracak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8784
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Çay demlerken çarpıldı
Öğrenci yurdunda çalışan hizmetli, semaverde çay demlerken elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.
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Kayseri’de öğrenci yurdunda çalışan hizmetli, semaverde
çay demlerken elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Düvenönü'nde bulunan bir erkek yurdunda meydana gelen olayda Nuran D. (48)
semaverde çay demlerken elektrik kaçağından dolayı akımına kapıldı. Haber verilmesiyle olay yerine
gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Nurah D.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırdı.
Nuran D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8785
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Erciyes'te transfer şov !
Kayseri Erciyesspor, transferde renklerine bağladığı 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor,
transferde renklerine bağladığı 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Onursal Başkanlar Mehmet Özhaseki, Memduh
Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Kulüp Başkanı Ziya Eren ve yönetim kurulu üyeleri
katıldı. Đmza töreninde Konyaspor'dan transfer edilen Emre Toraman ve Giresunspor'dan transfer
edilen Ümit Tütünçi ile sezon sonuna kadar, Konyaspor'dan alınan Eserle 1.5 yıllık, Diyarbakırspor'dan
Mehmet Öztongo ve Adıyamanspor'dan alınan Muhammetle 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
Burada konuşan Kayseri Erciyesspor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, yeni oyuncuların takıma
dahil olmasıyla liderlik hedefine ulaşılacağını söyledi. Özhaseki, "Kayseri Erciyesspor yeni başkanla
birlikte ayrı bir hava yakaladı. Genç arkadaşların takıma katılmasıyla birlikte şampiyonluk hedefini
Kayseri Erciyesspor göğüsleyecektir. Kayserispor ile Kayseri Erciyesspor aynı ligdeki dönemlerini
özledik. Spor altyapısı Kayseri'de inşallah bunda başarılı olacağız" dedi.
Kulüp Başkanı Ziya Eren ise transferin devam ettiğini belirterek, "Henüz transferleri tamamlamadık.

1-2 futbolcu daha alacağız. Erciyesspor'u ikinci yarıda hedefe taşıyacak bir kadro yapılandırması
içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
- ERCĐYESSPOR'UN YENĐ TRANSFERLERĐ ŞAMPĐYONLUK ĐSTĐYOR
Kayseri Erciyesspor'un yeni transferleri Emre Toraman ve Eser Yağmur, yeni başkan ve transferlerle
şampiyonluğa aday olduklarını söyledi. Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, kamp döneminde
uyum sorunu yaşamadıklarını bildirdi.
Erciyesspor'un Hürriyet Mahallesi'ndeki tesislerinde açıklamalarda bulunan yeni transferlerden Emre
Toraman, "Yeni bir başkan yeni bir heyecan sürpriz oldu. Yeni hedefler var. Yeni transferlerle beraber
kaynaşıp takımı düşürdüğümüz gibi çıkarmak istiyoruz. Zaten bizde elimizden geldiği kadar sahip
çıkacağız. Süper Lig'e çıkıp yapacaklarımızı sonra düşüneceğiz" dedi.
Erciyesspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Eser Yağmur, "Hedef olmadan oynanan futbol
çok fazla zevk vermez. Bu sezon çok farklı bir Bank Asya izliyoruz ama burada yeni bir başkan, iyi
transferlerle başaracağımıza inanıyoruz. Sezon sonuna şampiyonluğa adayız" diye konuştu.
"UYUM SORUNU YAŞAMADIK"
Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, her takım için yoğun bir kamp dönemi yaşandığını
belirterek, fiziksel ve taktiksel ağırlıklı bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı. Devrim, "Bizim için en çok
sevindirici taraf sakatlık olmaması. Daha iyi takım olma adına bir takım girişimler gösterdik. Đkinci yarı,
birinci yarıdan çok daha farklı çok daha zor. Antalya'da önemli işler yaptık diye düşünüyoruz. Artık ligin
ilk maçının haftasına girdik, çok zor bir maç bizi bekliyor. Seyircisiyle bütünleşen bir
takım, ciddi bir deplasman bizi bekliyor. Đnşallah kazanıp ligin ilk deplasmanından üç puanı kapıp
şehrimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.
Yeni transferleri de değerlendiren Devrim, "Bildiğiniz gibi devre arası bundan sonra Ömer Yalçın,
Mahmut Karıklar, Mehmet Türk, Mehmet Sertan Vardar ve Emre Morgül'le yollarımızı ayırdık teşekkür
ettik. Emre Toraman, Eser Yağmur, Ümit Tütüncü, Memet Öztonga ile anlaştık. Öztonga bizim için
geleceğe yatırım. Bize gelecek anlamında ışık olabilecek bir oyuncu. Đnşallah transferler takımımıza
hayırlı olur uyum anlamında hiç sıkıntı yaşamadık" ifadesinde bulundu.
"HEDEF ĐLK ĐKĐ"
Teknik Direktör Levent Devrim, "Ziya Başkan'ın bize söylediği, hedefinin ilk iki olduğu. Zaten o hedef
doğrultusunda transfer yapılıyor. Baktığınız zaman ilk altı hedefi koyduk. Sezon başı itibariyle bize
ciddi anlamda katkı sağlayacak oyuncuları kattık. Bir iki transfer daha düşünüyoruz. Dolayısıyla Ziya
Eren iddialı bir isim o doğrultuda aynı hedefi koymuş durumdayız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8786
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Yusuf Şimşek K.Erciyesspor'da
Büyükkeçeci: Yusuf Şimşek'in transferi, Bank Asya Liginde yılın transferi. Yusuf takıma ağabeylik yapacak.
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Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Yusuf Şimşek'in sözleşmesini
feshettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyespor ile anlaşma sağlayan
futbolcunun, 200 bin TL'lik alacağını da ödeyerek yollarını ayırdıklarını belirtti.
Siyah-beyazlı kulübün, ĐMKB'ye gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan özel
durum açıklamasında, "Profesyonel futbolcularımızdan Yusuf Şimşek ile aramızdaki mevcut sözleşme,
futbolcunun hak ettiği alacaklarından 200 bin liralık kısmının ödenmesi koşuluyla, karşılıklı anlaşılarak
fesih edilmiştir" denildi.
Yılın transferini gerçekleştirdik
Bank Asya 1. Lig takımı Kayseri Erciyesspor'un Beşiktaşlı Yusuf Şimşek'le anlaştığı açıklandı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Erciyesspor, bu hafta oynayacağı Orduspor maçından önce
Beşiktaşlı Yusuf Şimşek"in dışında Bucaspor'un stoperi Veli Kızılkaya'yı da transfer etti. Basın
Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, 2'nci yarıya şampiyonluk parolasıyla hazırlandıklarını ve yaptıkları
transferlerle de bu isteklerini gösterdiklerini söyledi. Şadi Büyükkeçeci, transferleriyle ilgili olarak
şunları söyledi:
"BANK ASYA'DA YILIN TRANSFERĐNĐ YAPTIK"
"Yusuf Şimşek'in transferi, Bank Asya Ligi'nde yılın transferi. 'Yusuf takıma ağabeylik yapacak. Đyi bir
hazırlık dönemi geçirdik. Yusuf ve Bucasporlu Veli yarın Kayseri'ye gelerek 1.5 yıllık sözleşme
imzalayacak. Her 2 futbolcu da Orduspor maçına yetiştirilecek."
5 FUTBOLCU ALMIŞLARDI
Mavi siyahlı kulup, dün de daha önce anlaşma sağladığı Konyasporlu Emre Toraman ve Eser Yağmur,
Adıyamansporlu Muhammed Emin Bakan, Giresunsporlu Ümit Tütüncü ve Diyarbakırsporlu Mehmet
Öztonga ile sözleşme imzalamıştı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8787
Erişim Tarihi: 24.01.2011

-10 derecede donarak öldü !
Sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde domuz avına çıkan köylüler, tarlada bir ceset buldu.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu. Donarak öldüğü belirlenen şahsın kimliği
henüz belirlenemezken, polis cesedin kentte kayıp olan şahıslardan birine ait olabileceği ihtimali
üzerinde duruyor.
Sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde domuz avına çıkan köylüler, tarlada bir
ceset buldu. Polis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, ayağında ayakkabısı
olmayan şahsın kimlik tespiti için Buğdaylı Mahalle Muhtarı'nı çağırdı. Çevre sakinlerinden şahsı
tanıyan kimsenin çıkmaması üzerine, ekipler donarak ölen kişinin kentte kayıp olarak aranan
şahıslardan biri olabileceğini düşünerek çalışma başlattı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şahsın cesedi ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

morguna kaldırıldı.
Öte yandan Meteoroloji Đşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dün gece hava sıcaklığının eksi 10 derece
olduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8788
Erişim Tarihi: 24.01.2011

Kayserispor Fenerbahçe'den büyük !
Hedefi şampiyonluk olan bir takıma geldim. Sezon başında beni isteyen F.Bahçe'den daha büyük bir takıma
geldim.
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Kayserispor'da Karim Ziani mutluluğu yaşanıyor. PSV'den transfer edilen Nordine Amrabat, Ziani ile
oynayacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "O gücümüze güç katacak" dedi. Kayseri'nin tecrübeli
kalecisi Hamidou ise, "Ziani bizim gücümüze güç katacak" dedi. Cezayirli oyuncu ise. "Hedefi
şampiyonluk olan bir takıma geldim. Sezon başında beni isteyen F.Bahçe'den daha büyük bir takıma
geldim. Çünkü Türkiye'nin başkanının takımı" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8789
Erişim Tarihi: 24.01.2011

CHP peşini bırakmıyor !
Yolsuzluk iddialarıyla ilgili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.
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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, dönemin
Kayseri Valisi olan Đçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş hakkında, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kart, 8 milletvekili imzalı suç duyurusu dilekçesini, Başsavcılığa
vermesinin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer hakkında rüşvet,
irtikap, sahtecilik, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla daha
önce suç duyurusunda bulunduklarını belirten Kart, "Bugün ise dönemin Kayseri
Valisi olan Đçişleri Başkanlığı Müsteşarı Osman Güneş hakkında, bu suç ilişkileri
ağını mülki idari amiri olarak himaye ettiği, görmezden geldiği, göz yumduğu,
üstüne düşen idari ve yasal işlemlerin gereğini yapmadığı, bu suretle Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 279, 281 ve 283 maddelerine muhalefet ettiği" gerekçesi ile suç
duyurusunda bulunduklarını söyledi.
TCK’nın 251/1. maddesine göre zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine
kasten göz yumulması halinde, bu kamu görevlilerinin suçu doğrudan işlemiş olan
fail gibi sorumluluğu bulunacağını ileri süren Kart, Güneş ile ilgili suç
bulgularının soruşturma sonucunda maddi olarak ortaya çıkacağına inandıklarını
dile getirdi.
Kart, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına 13 Ocak 2011’de yaptıkları 29
sayfalık suç duyurusu dilekçesi ve 187 sayfalık dokümanı Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına da sunduklarını bildirerek, şöyle devam etti:"O dosyalarda suç ilişkileri ağı içinde sayın
Cumhurbaşkanı’nın kardeşinin de bir şekilde bulunduğuna dair iddialar ya da bilgiler söz konusuydu.
Belgeler içerisinde ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi odaklı suç, çıkar ilişkileri ağı içerisinde haksız
kazanç sağlayan 15-16 bürokrata yönelik olarak 50 civarındaki taşınmaza ilişkin, tapu kayıt bilgileri
vardı. Bu bürokratların maaşları dışında gelirleri yok. Aileden intikal eden mal varlıkları yok. Biz o gün
aslında şunu yaptık, Türkiye Cumhuriyeti Savcılık makamının yapması gereken soruşturmayı adeta
biz yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Savcılığının ilgili makamları dururken, görevlerini reysen yapmaları
gerekirken, görevlerini yapmadıkları içindir ki biz Başsavcılığa ilgili savcılığa görevlerini adeta
hatırlatmak amacıyla o suç duyurusunu yapmıştık. Bugün yaptığımız suç duyurusu da Kayseri’de
yaptığımız suç duyurusunun bağlantısıdır.
Bunun devamında Kayseri’deki soruşturmayı savsaklayan, sürüncemede
bırakan, sümenaltı eden ilgili başsavcı vekili hakkında, HSYK’ya suç duyurumuzu
yapacağız, bunun devamında yine Kayseri Valisi ile birlikte o soruşturmanın
sümenaltı edilmesine yol açan muhakkik Kayseri Vali Yardımcısı hakkında ayrıca
suç duyurumuzu yapacağız."
Atilla Kart, tüm bu süreç için Đçişleri Bakanlığına da suç duyurusunda
bulunacaklarını ifade ederek, "Ama garip olan şudur, Đçişleri Bakanlığına
yapacağımız suç duyurusunun, yasal ve pratik anlamda hiç bir değerinin
olmayacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü bu suç ilişkileri ağının organizatörü,
himaye edeni hem siyaseten, hem yasal anlamda maalesef doğrudan Đçişleri
Bakanı’dır, Đçişleri Bakanlığıdır. Yani soruşturma mevkisinde olanlar, o
usulsüzlüklerin, yolsuzlukların iddiaların, bir anlamda içindedirler, Türkiye’nin
zaten kamu yönetiminde geldiği temel sorun da burada düğümlenmektedir" diye
konuştu.
Türkiye’de artık yapılan ihbar ve suç duyurularını denetlemekle görevli
olanların, yolsuzluk mekanizmasının içinde olduklarını ileri süren Kart, "O
zamanda Kayseri’de olduğu gibi soruşturma sonuçlanmıyor. Ama CHP kararlılığını
sürdürecektir" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8791
Erişim Tarihi: 24.01.2011

