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Çocukların kar eğlencesi
Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, sokak aralarında kızakla ve bidonlarla kayarak doyasıya eğleniyor.
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Kayseri'de yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, sokak aralarında kızakla ve bidonlarla kayarak doyasıya
eğleniyor.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden alınan bilgiye göre, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının tüm
hızıyla sürdüğü bildirildi. Ulaşıma kapalı kalan 27 köy ve mezra yolu için 7 ayrı ekip çalışmalarına hız
kesmeden devam ederken, köylerde ilçelerde ve kent merkezinde çocuklar karın tadını çıkarıyor.
Kızakla, bidonlarla ve poşetle kayarak eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8849
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Acı ölüm dramı da ortaya çıkardı
2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın, borcu yüzünden hastaneye gidemediği için evinde ölü bulunmuştu.
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Kayseri'de 2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın, borcu yüzünden hastaneye gidemediği için evinde ölü
bulunmuştu. Annenin ölümünün ardından göz yaşartan bir dram ortaya çıktı.
Olay, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Urganlı Sokak'ta meydana gelmişti. Telefonlara cevap
vermeyen Ayten Bulut'un durumundan endişelenen eşi Bahri Toprakçı komşularını aramış, sabah
saatlerinde eve gelen komşuları 7 aylık hamile Ayten Bulut'un cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Sağlık
ekipleri, Ayten Bulut'un doğum kanamasından kaynaklı kan kaybından dolayı hayatını kaybettiğini

tespit etmişti.
Anne Ayten Bulut'un ölümünün ardından bir dram ortaya çıktı. 11 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi
kızı Kader ile henüz 2 yaşında olan Kardelen'in ihtiyaçlarını karşılamak için hurdacılık yaptığı öğrenilen
baba Bahri Toprakçı'nın yaşadığı ev yürekleri sızlattı. Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı'nın aileyi
ziyaret etmesiyle daha fazla detaylanan yaşam mücadelesi, ziyarete gelen üyeleri derinden yaraladı.
Tek göz oda haricinde penceresi bulunmayan derme çatma evinde 2 çocuğuyla baş başa kalan baba
Bayri Toprakçı, çaresizliğini gözyaşlarıyla anlattı. Sigortasız işte çalıştığı için sağlık güvencesi
olmadığını, yeşil kart başvurusunun da onaylanmadığını kaydeden Bahri Toprakçı, "Bir önceki kızım
olan Kardelen'in doğumunda hastaneye 300 lira borçlanmıştık. Yaşanan son günde sabah saatlerinde
sancısı olduğunu söyleyen eşimin hastaneye gitmesini istedim ancak kendisi kabul etmemişti.
Çocuklarımın 'anne' diye sesleneceği kimsesi yok" dedi. Đçim kan ağlıyor. Kafama sıkıp giderim ama
biricik yavrularım ne yapar? Bize yardım edilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk ise, yetkililerin aileye bir an önce yardım etmesi gerektiğini
söyleyerek, "Bu evde insan yaşayamaz. Görevlilerin bir an önce yardım etmesini istiyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8850
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Ergenekon sanığından şok Kayseri iddiası
Erikel: Ali Hamurcu cahil insan. Cahil olmasa rüşvet toplar mı, kadın getirir mi? Kayseri'de rüşvet iddiaları
incelenmelidir.
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ERGENEKON Soruşturması kapsamında açılan ve avukat Yusuf Erikel’in de aralarında bulunduğu 8
sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Đstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza Đnfaz
Kurumları Yerleşkesi’ndeki salonda yapılan ikinci duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Erikel ve 7 tutuksuz
sanık katıldı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya üye hakim Hasan Hüseyin Özese
başkanlık yapıyor.
Ergenekon soruşturması kapsamında 8 sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanık Avukat Yusuf
Erikel’in savunmasının alınmasına devam ediliyor.
Kayseri’deki yolsuzluk iddialarına ortaya atan Kayseri Belediyesi çalışanı Ali Hamurcu’nun daha sonra
bu iddiaları yalanladığını söyleyen Erikel, "Kayseri’deki rüşvet iddiaları incelemelidir" dedi.
HAMURCU’NUN ŞOK ĐDDĐASI
Tutuklu sanık Yusuf Erikel iddianamede yer alan evinde ele geçirilen 10 milyon TL’lik senet ile ilgili
yaptığı savunmasında, "Kayseri Belediyesi’nde çalışan Ali Hamurcu ile 2007 yılında yaptığımız
görüşmede 10 milyon alacağı olduğunu ve icra takibi yapmamı istedi. Bana gösterdiği senette Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki ve belediyenin genel sekreteri Mustafa Yalçın’ın
borçlu olarak senette imzaları vardı. Ali Hamurcu’nun vekaletini aldım. Görüşmemizde bana
Kayseri’de işçi kadrosunda çalıştığını ama getir, götür işlerini yaptığını, belediye başkanı ve
yardımcılarına yakın eleman olduğunu söyledi" dedi.

Erikel, "Hamurcu, kişi ve kurumlardan belediye adına rüşvet topladığını söyledi. Hamurcu, belediyeden
de kendisine teminat olarak 10 milyon TL’lik senet aldığını söyledi. Hamurcu, belediye yöneticilerinin
yardım ettikleri fakir ailelerin güzel kızlarıyla da otelde beraber olduklarını iddia etti" diye konuştu.
"BENĐ TEHDĐT MĐ EDĐYORSUN"
Avukat Erikel, "Ali Hamurcu iddialarını yazdı ve imzaladı. Konuyla ilgili Kayseri Belediyesi’ni aradım.
Konuyla ilgili belediye genel sekreteri Mustafa Yalçın, ’Beni tehdit mi ediyorsun’ dedi. Kimseyi tehdit
etmediğimi söyledim. Kayseri’ye gittim. Rüşvet iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de yazı
yazdım ve faks çektim" şeklinde konuştu.
"KAYSERĐ’DE RÜŞVET ĐDDĐALARI ĐNCELENMELĐDĐR"
Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak tutuklanan Ali Hamurcu’nun daha sonra iddialarının hiçbirinin doğru
olmadığını mahkemede beyan ettiğini söyleyen Erikel, "Ali Hamurcu cahil insan. Cahil olmasa rüşvet
toplar mı, kadın getirir mi? Ben tam 3 saat sanki bir cenazem varmış gibi ağladım. Ya odun kömür
dağıtılıp ırza geçiliyorsa, ya da iftira atılıyorsa diye. Türkiye’de maalesef iftira makanizması da var.
Kayseri’de rüşvet iddiaları incelenmelidir." diye konuştu.
"10 MĐLYONLUK SENEDĐ EVĐMDE SAKLADIM"
"Kıymetli evrak düzenmekten" hakkında dava açıldığını söyleyen Yusuf Erikel, "Yusuf Erikel bu senedi
düzenlememiştir" diye bilirkişiler hakkımda rapor hazırladılar. Bu olayların Ergenekon ile bir ilgisi yok."
şeklinde konuştu. Ali Hamurcu’nun kendisine verdiği 10 milyonluk senedi evinde sakladığını söyleyen
Erikel, senet kaybolmasın diye evimde sakladım" dedi.
"DENĐZ FENERĐ DAVASI SAFSATA"
Deniz Feneri Davası’nın safsata olduğunu iddia eden Erikel, "Zahit Akman ve Zekeriya Karaman
haram yemezler ve çalmazlar. Bunlar CHP’nin uydurması. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kayseri
Davası’nı anladı mı ki Deniz Feneri Davası’nı anlasın. Eğer CHP Atatürkçü olursa yüzde 90 oyla
iktidar olacak. " dedi. Erikel savunmasını yapmaya devam ediyor.
ĐDDĐANAME
Đddianamede, Erikel’in 10 milyon TL’lik senedi tahsil etme ve örgüte finans kaynağı sağlama
konusunda da ciddi faaliyetlerinin olduğu iddia ediliyor
Kaynak: Vatan Gazetesi
http://haber.gazetevatan.com/ergenekon-sanigindan-sok-kayseri-iddiasi/356585/1/Gundem
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8851
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Şakayla arkadaşını parmağını kırdı
Yahyalı ilçesinde 18 yaşındaki genç, şakalaştığı 17 yaşındaki arkadaşının parmağını kırdı.
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 18 yaşındaki genç, şakalaştığı 17 yaşındaki arkadaşının parmağını kırdı.
Yahyalı ilçesi 100.Yıl mahallesinde 18 yaşındaki Mustafa P., şakalaştığı 17 yaşındaki arkadaşı

Ö.G.'nin elini bükmesi sonucu parmağını kırdı. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.G.'nin
parmağı alçıya alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8852
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Yaralı Şahin hayvanat bahçesinde
Polisin yaralı olarak bulduğu şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
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Kayseri'de polisin yaralı olarak bulduğu şahin, Büyükşehir
Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
Felahiye ilçesinde avcılar tarafından kanadından vurularak yaralanan şahin, devriye gezen polis
ekipleri tarafından yol kenarında hareketsiz yatarken bulunmuş, sağlık ocağında pansumanı yapılan
şahinin bakımını Đlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri üstlenmişti.
Yaralı şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlilerine teslim edilirken, Erciyes
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavisinin ardından tekrar hayvanat bahçesinde getirileceği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8853
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Yayaya çarpıp kaçan şahıs yakalandı
Develi ilçesinde yayaya çarparak kaçan otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince yakalandı.
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yayaya çarparak kaçan
otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma, Develi ilçesi Bakırdağ yolu Şahmelik köyü mevkiinde akli dengesi yerinde olmayan Y.D.
isimli şahsa çarparak olay yerinden kaçan sürücüyü arama çalışması başlattı. Jandarmanın araca ait
olay yerine dökülen araç kaporta boyası ve cam kırıklarından yola çıkılarak yaptığı aramada, Eşelik
köyünde 34 UZ 0704 plakalı otomobili buldu. Araçta inceleme yapan jandarma far ve ön camının kırık
olduğu ve kaporta üzerinde darbeye bağlı boya parçalarının dökülmüş olduğunu tespit etti.

Araç sahibi M.P. ifadesinde yayaya çarptığını itiraf ederken, yaralı Y.D kaza sonrası kaldırıldığı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayati tehlike şüphesiyle halen tedavisi sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8854
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü
Erkilet Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını
kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan ilçesi Erkilet bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kuzey çevreyolundan Erkilet
bulvarına çıkan Mustafa Ş. idaresindeki 66 DH 853 plakalı kamyon, Ramazan G. (31) yönetimindeki
38 VV 129 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Ekmek taşıdığı öğrenilen kamyonette sıkışan sürücü
Ramazan G. ile yanında bulunan Yasin D. (19) yaralandı. Olay yerine çağırılan itfaiyenin çalışması
sonucu araçtan çıkarılan sürücü Ramazan G. ile Yasin D., Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırıldı.
Ramazan G. buradaki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kazayı duyarak hastaneye gelen
Ramazan G.'nin babası sinir krizleri geçirdi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8855
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Elma şekerlerine ilgi artıyor !
Tezgahları süsleyen ve çocukların vazgeçilmez damak tatlarından olan elma şekerlerine olan ilgi giderek artıyor.
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Tezgahları süsleyen ve çocukların vazgeçilmez damak tatlarından olan elma şekerlerine olan ilgi
giderek artıyor. Önceki yıllarda daha çok okul kantinlerinde, seyyar satıcılarda satılan elma şekerleri
artık lüks pastanelerin tezgahlarını süslüyor. Ev hanımlarının da mutfaklarını süsleyen elma
şekerlerinin büyük-küçük her yaştan alıcısı bulunuyor.
Pastanelerde ustaların hünerli elleriyle hazırlanan elma şekerleri, çocuklar içinde besleyici maddeler
içeren gıdalar arasında yer alıyor. Yemeye doyamadığımız ve yiyince ağzımızın kenarlarına yapışan
şekliyle de çocukluğumuzun lezzetleri arasında önemli yer tutan elma şekerleri Cihan Ekmek’te 2.5
liradan müşterisini bekliyor. Elma şekeri imalatını gerçekleştiren Cihan Ekmek ustaları, insanların
önceden elma şekerini bayramlarda dahi evlerinde yaptıklarını veya hazır alarak misafirlerine ikram
ettiklerini belirterek,” Şimdilerde elma şekerlerini sadece çocuklar merak ettiği için alıyorlar. Fakat
lezzetini fark ettikleri zamanlarda ise daha çok yemeye çalışıyorlar. Elma şekerleri hazır gıda olduğu
için aileler çocuklarına çekinerek tüketmelerini söylüyorlar” açıklamasında bulundular.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8856
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Kayseri'nin doğal güzellikleri !
Kayseri, görülmeye değer güzellikleri bağrında saklıyor: Erciyes Dağı, Kapuzbaşı Şelalesi, Sultansazlığı,Kültepe...

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 402
: 02 Şubat 2011 13:33

Yaklaşık 6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri, Erciyes Dağı, doğa harikası Kapuzbaşı Şelalesi, kuş
cenneti Sultansazlığı, Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe, Soğanlı Vadisi, Talas ve Selçuklu eserleriyle
turizme geniş bir yelpaze sunuyor.
Kapadokya'nın mimarlarından Erciyes Dağı, 3916 metre yüksekliğiyle kayak severlerin gözdesi
konumunda. Kayseri'ye 23 kilometre uzaklıkta bulunan Erciyes Dağı, projesi devam eden Master
Planıyla Türkiye ve Dünya'nın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline geliyor. Zirve tutkunlarını
da kendisine çeken Erciyes'e her yıl binlerce dağcı zirve tırmanışı yaparken, Erciyes'in eteklerindeki
Tekir Yaylası ise çadır kurarak tatil yapmak isteyenlere bir başka alternatif sunuyor. Kayseri'ye tatile
geldiyseniz görmeniz gereken bir başka doğa harikasıysa Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı takım
şelaleleri. Şelale yakınında kurulan küçük ahşap evler, tatilcilere konaklama imkanı da sunuyor.
Yahyalı ilçesindeki bir başka doğa harikası ise Derebağ Şelalesi. Kayseri, bütün bunların yanı sıra
sayılamayacak kadar birçok turizm güzelliklerini de bağrında saklayan bir hazineye sahip. Bu
güzelliklerin daha fazlasını yerinde görmek istiyorsanız Kayseri'ye mutlaka uğramanız gerekiyor.
HABER/ FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8857
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Kayseri Şeker'de görev değişimi
Ayhan Teke görevini, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım) Hasan Gökçe'ye devretti
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Aralık ayında yönetim kurulu kararı ile geçici olarak Genel
Müdürlük görevini üstlenen CEO Ayhan Teke görevini, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Genel Müdür
Yardımcısı (Yatırım) Hasan Gökçe’ye devretti.
Bir süredir geçici olarak Genel Müdürlük görevini üstlenen CEO Ayhan Teke, bugün yapılan devir
teslim töreni ile Genel Müdürlük görevini Boğazlıyan Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı
(Yatırım) Hasan Gökçe’ye devretti. Devir-teslim sırasında Yönetim Kurulu üyeleri Faruk Fıratoğlu,
Hurşit Dede, CEO Ayhan Teke, Denetim Kurulu Üyeleri Đsmet Aksoy ve Mustafa Türkaslan’da hazır
bulundu.
Burada kısa bir konuşma yapan CEO Ayhan Teke, Kayseri Şeker Fabrikası’nın Türkiye’nin en büyük
şeker fabrikalarından bir tanesi olması nedeniyle, bu görevin büyük bir sorumluluk ve özveri
gerektirdiğini belirterek, “Sayın Hasan Gökçe’nin bu görevi başarı ile yürüteceğinden şüphemiz yoktur.
Kendisi sektörün tecrübeli ve deneyimli yöneticilerinden bir tanesidir. Bu nedenle kendisine yeni
görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Genel Müdür Hasan Gökçe ise omuzladığı bu görevin ne derece büyük sorumluluk gerektirdiğinin
farkında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Beni bu göreve layık gören değerli Yönetim Kurulu Başkanımıza ve üyelerimize, CEO’muz Sayın
Ayhan Teke beye sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım bu şirketin çok daha iyi noktalara gelebilmesi
için hep birlikte mücadele ederiz. Ben de Genel Müdür olarak bu şirketin, hayatına başarıyla devam
edebilmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8858
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Kötü karne intihara sürükledi !
Sarıoğlan Çiftlik kasabasında karne notlarının kötü olmasından
dolayı bunalıma giren Dilara intihara teşebbüs etti.
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Kayseri'de karnesi zayıf olan genç kız, girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihara kalkıştı.Sarıoğlan
ilçesinde Çiftlik kasabasında karne notlarının kötü olmasından dolayı bunalıma giren Dilara Ü. evde
bulunan 15 adet antibiyotik ilacından içerek intihara teşebbüs etti.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne sevk edilen genç kızın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8859
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Tramvay yayaya çarptı !
Yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki şahıs, tramvayın çarpmasıyla ağır yaralandı.
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Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki şahıs, tramvayın çarpmasıyla
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Mayıs mahallesi Hasan Esat Işık bulvarında yaşandı.
Yolun karşısına geçmek için tramvay yolunu kullanan 69 yaşındaki Şevket A., Hamza
T.'nin kullandığı 38-13B sayılı tramvayın çarpmasıyla ağır yaralandı.Olay yerine gelen
ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Şevket
A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Vatman Hamza T. ifadesi alınmak üzere polis
merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8860
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Şubat ayında kültür - sanat !
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayında düzenleyeceği 15 etkinlikle Kayseri'de kültür sanat rüzgarı estirecek.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayında düzenleyeceği 15 etkinlikle Kayseri'de kültür sanat
rüzgarı estirecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, konserden tiyatroya, söyleşiden
konferansa kadar yine dolu dolu kültür sanat programı hazırladıklarını söyledi. Özhaseki, "Kayseri
Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültür sanat hayatına renk katmaya, yeni pencereler açmaya
devam ediyoruz. Her yaşa ve her zevke hitap eden etkinliklere hemşerilerimizin katılımları bizi mutlu
ediyor" dedi.
Şubat ayında öne çıkan etkinliklere de değinen Başkan Özhaseki, "Konservatuarımız tiyatro topluluğu
Şubat ayında perdelerini büyükler için 'Vay Başımıza ve Salaklar Sofrası', çocuk oyunlarında ise
'Meddah Amca ve Bremen Mızıkacıları' ile açacak. Türk Tiyatrosu'nun önemli isimlerinden Semih
Sergen tiyatro severlerle bir araya gelerek seçkin bir söyleşi gerçekleştirecek. Türk Halk Müziği
konserinde Selahaddin Alpay en güzel eserlerini Kayserililer için seslendirirken Türk Tasavvuf Müziği
Konserinde ise Halil Necipoğlu dinleyenlerine eşsiz bir akşam yaşatacak. Türk Filmlerinin Unutulmaz
Şarkıları adlı konserimizde ise Yeşilçam filmlerine konu olmuş bugün bile dillerden düşmeyen şarkılar
ile güzel bir nostalji akşamı yaşayacağız. Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan tanıdıkça daha çok
seven ve bu şehir için yeni projeler ortaya koyan gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak için
düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık 35 bin gencin katıldığı 'Yaşadığımız Kent Kayseri'
programının bu ayki konukları, Kayserispor teknik heyeti ve futbolcuları olacak. Büyükşehir Belediye
Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanı Murat Özdeniz ise Đletişimde imaj konulu bir konferans
gerçekleştirecek. Türk Öykülerinden Seçmeler adlı etkinliğimizle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza
hem zengin Türk Edebiyatımızın seçkin eserlerini tanıtacağız hem de okuma alışkanlığı
kazandıracağız. Bu programlara ilave olarak Şubat ayında yine konser, söyleşi ve tiyatro gibi
etkinliklerimiz devam edecek. Bütün sanatsever hemşerilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8861
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Sigara yasağına esneklik istedi !
KTO Başkanı H. Ali Kilci, sigara yasağının uygulandığı mekanlarda esneklik uygulanması için talepte
bulunacaklarını bildirdi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, sigara yasağının uygulandığı
mekanlarda esneklik uygulanması için talepte bulunacaklarını bildirdi. Kilci, sigara yasağında
uygulanan kıstasların birçok sektöre büyük zarar verdiğini söyledi.
Đnsan sağlığının her şeyden önde geldiğinin altını çizen Başkan Kilci, kendisinin de sigara içmediğini
hatırlatarak, “Sigara içilen mekanlara çok ağır cezalar verildiğini biliyoruz” dedi.
Yasa hazırlanırken veya uygulama aşamasında ilgili meslek kuruluşları ile görüşülmediğini, fikir
alınmadığını bildiren Başkan Kilci, “Sigara yasağı uygulanan sektörlerin ülkeye ne kadar katma değer
sağladığının farkında olmayan bürokratlar var. Bu bürokratlar katı kurallar getiriyorlar” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası'na bağlı olan üyeler için esneklik talebinde bulunacaklarını söyleyen Başkan
Kilci, uygulanan kıstasların sektöre büyük zarar verdiğini ifade ederek, “Esneklik talebimizi geçtiğimiz
günlerde yineledik. Sigara içilen mekanlarda hiç olmazsa sigara odaları olması için teklifte bulunduk.
Sürekli örnek aldığımız Avrupa'da bile durum bu şekilde. Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu'na
bu yönde birçok talep geliyor” dedi.
Gereken esneklik yapılmadığı takdirde, sektörde birçok iş yerinin kapanabileceğinin altını çizen
Başkan Kilci, “Eğer durum bu şekilde olursa TÜĐK'in çok net olmayan işsizlik rakamları daha çok
artacaktır” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8862
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Buzdan kayarak uçuruma yuvarlandı
Kayseri'de yol kenarında yürürken buzdan kayarak 5 metrelik uçuruma yuvarlanan kişi, yaralandı.
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Kayseri'de yol kenarında yürürken buzdan kayarak 5 metrelik uçuruma yuvarlanan kişi, yaralandı.
Kayseri-Pınarbaşı karayolu Mimarsinan bölgesinde yol kenarında yürürken buzda dengesini
kaybederek düşen 28 yaşındaki şahıs, 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların
ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, baygın haldeki şahsı bulunduğu yerden
çıkardı.Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralının sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8863
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Evlenme hayali 15 bin TL'ye mal oldu
Çobanı evlenme vaadiyle dolandıran iki kişi yakalanırken, firarda olan bir kişinin yakalanması için başlatılan
çalışmalar sürdürülüyor.
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Kayseri'de, çobanı evlenme vaadiyle dolandıran iki kişi yakalanırken, firarda olan bir kişinin
yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de çobanlık yapan M.D.'nin evlilik hayalleri suya düştü. Evlenme vaadiyle
dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen S.A ile M.A ve ağabeyleri C.A.'nın çobanlık yapan M.D. ile tanıştı.
Çoban M.D. evlilik hayalleri kurduğu S.A. için, kendine ait olan 15 adet koyununu sattı. S.A. ablası
M.A. ve ağabeyi C.A yaklaşık 15 bin TL tutan paraları başlık parası adı altında alarak, çoban M.D.'ye
daha sonra görüşeceklerini söyleyerek ortadan kayboldu.
Çoban M.D.'nin yaptığı şikayet sonrasında polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda S.A. ablası M.A.
yakalanarak gözaltına alındı. S.A. ve M.A.'nın ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldıkları, firarda
olan ağabey C.A.'nın ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
S.A., M.A. ve C.A. kardeşlerin, Kayseri'de yine evlenme vaadiyle bir kişiye 2 bin 500 TL değerinde
altın aldırdıkları ve ortadan kayboldukları ortaya çıktı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8864
Erişim Tarihi: 07.02.2011

MHP Kayseri'de 1. parti olacak !
MHP Đl Başkanı Mete Eke, Kayseri'de birinci parti olabilmek
için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
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MHP Đl Başkanı Mete Eke, Kayseri'de birinci parti olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını
bildirdi.
Kars, Ardahan, Iğdırlılar Derneği'nin ziyaretinde, MHP Đl Başkanı Mete Eke'ye Haziran ayında
yapılacak olan seçimlerde, barajın yüzde 10 olduğu ve barajı aşmak isteyen bir partinin 5 milyon 100
bin oy alması gerektiği konusunda değerlendirmesi soruldu.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Haziran ayında yapılacak olan
seçimlerde tek başına iktidar olma hedefi koyduğunu belirterek, “Biz de MHP Kayseri il teşkilatı olarak
bu doğrultuda çalışacağız. Kayseri'de de birinci parti olmak için çalışacağız. 1999 yılında MHP olarak
Kayseri'yi 4 milletvekili ile temsil ettik. Şu anda MHP'ye olan ilgi artıyor. Đl genelinde ve taşrada artan
bu ilgi neticesinde Türkiye'de tek başına iktidar ve Kayseri'de birinci parti olacağız” diye konuştu.
Eke, Kayseri'de birinci parti olmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.
- MHP'YE KARS, ARDAHAN, IĞDIRLILAR VE AĞRILILAR DERNEĞĐ'NDEN ZĐYARET
Kars, Ardahan, Iğdırlılar Derneği Başkanı Aytaç Kırmızıtaş ve Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir
Barbaros, MHP Đl Başkanı Mete Eke'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, Herkesin kardeş olduğunu belirterek,
“Önemli olan bu ülkede kalıcı eserler bırakmaktır” diyerek, MHP Đl Başkanlığı'na atanan Mete Eke'ye
yeni görevinde başarılar diledi.
Kars, Ardahan ve Iğdırlılar Derneği Başkanı Aytaç Kırmızıtaş ise yaptığı konuşmasında, “MHP Đl
Başkanı olarak sizi sağcısı da, solcusu da ziyaret ederek 'hayırlı olsun' diyor. Demek ki insanların
kalbinde bir taht kurmuşsunuz. Yeni göreviniz hayırlı olsun” dedi.
MHP Đl Başkanı Mete Eke ise, “Bu vatan hepimizin. Türk, Kürt, Laz ve Çerkez olarak bin yıldır birlikte,
huzur içinde yaşıyoruz. Bu vatan dağılırsa hiç kimseye toprak kalmaz. Bu bilinç içinde sizlerin de
desteği ile Kayseri'de birinci parti olacağız diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8865
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Vali tesisleri gezdi !
Bilici: Kayseri artık tesisleriyle göz kamaştırıyor. Spor etkinlikleri için Kayseri, biçilmiş bir kaftan gibidir.
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Kayserispor'un yeni tesis binasını inceleyen Vali Mevlüt Bilici, "Kayseri artık tesisleriyle göz
kamaştırıyor. Spor etkinlikleri için Kayseri, biçilmiş bir kaftan gibidir" dedi.
Tesisleşme yolunda dev adımlar atan Kayserispor yönetimi, Avrupa standartlarının bile üstündeki
yapımı süren tesisleri Kayseri'ye kazandırmak için var gücüyle çalışıyor. Đnşaatı süren tesisi gezen
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, stadı, spor salonu, yüzme havuzları gibi birçok spor tesisleriyle dikkat
çeken Kayseri'nin spor etkinliklerinde biçilmiş bir kaftan olduğunu söyledi. Kayserispor'da bulunan
tesisin yapımının tamamlanmasının kente birçok getirici olduğuna inandığını kaydeden Bilici, "Kulüp
Başkanı Recep Mamur'a emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

"GÖNLÜM ÇOK FERAH"
Kayserispor'un yeni transferlerinin çok yetenekli olduğuna vurgu yapan Vali Bilici, "Eskiden, 'Cangale
keşke bir gol atsa' derdik. Ama şimdi tüm oyuncularımızın isteği doruk noktada. Eğer bir oyuncu
eksikse onun yerini dolduracak oyuncular mevcut. Đnanıyorum ki Kayserispor artık başarı çıtasını daha
çok yükseltecek" ifadelerini kullandı.
Kayserispor Kulüp Başkanı Recep Mamur ise, tesis hakkında bilgiler aktararak, tesiste futbolcu
odaları, soyunma odaları, açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness salonu, sauna, televizyon izleme
odaları, seminer ve toplantı salonlarının olacağını söyledi. Öte yandan bu tesisin en kısa sürede
tamamlanarak hizmete gireceğini kaydetti.

Ziyaretlerin kendilerine moral verdiğinin altını çizen Mamur, "Kayseri Valimiz Mevlüt Bilici'ye
ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. STK'lar ile sanayici arkadaşlarımızın da bizi ziyaret
etmesini istiyoruz. Şu günlerde başarı çıtasını yükseltmek daha iyiye götürmek adına morale
ihtiyacımız var" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8866
Erişim Tarihi: 07.02.2011

TOKĐ Başkanı aba altından sopa gösteriyor
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci'den TOKĐ Başkanı Erdoğan Bayraktar'a tepki.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, TOKĐ ile ilgili olarak yaptığı
açıklamalara TOKĐ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın tepki gösterdiğini belirterek, “Aba altından sopa
göstermeye çalışıyor” dedi.
Đnşaat sektörünün çok perişan bir halde olduğunu belirterek, sektörün bu durumda olmasında TOKĐ'nin
de payının bulunduğunu söyledi. TOKĐ'yi konuşmalarında eleştirdiğini ve TOKĐ Başkanı Erdoğan
Bayraktar'ın da kendisine tepki gösterdiğini ifade eden Kilci, “Bana 'Mahkemede hesaplaşırız' diyor.
Aba altından sopa göstermeye çalışıyor. Galiba yaptığım açıklamaları internetten takip ediyor” diye
konuştu.
TOKĐ'nin inşaat sektörü ile uğraşan özel sektörden daha kaliteli iş yaptığı takdirde konuşmayacağının
altını çizen Başkan Kilci, “Ancak, TOKĐ'nin yaptığı inşaatlarda arsa bedava oluyor. Ödemelerde de çok
uzun vadeler oluyor. Bu durum özel sektörün işini daha da zorlaştırıyor” dedi.
AK Parti hükümetinin 'Biz hükümetlerin ekonominin içinde olmasına karşıyız' açıklamasının olduğunu
hatırlatan Başkan Kilci, “Sadece denetleyeceklerini söylüyorlardı. Valla iyi denetliyorlar” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8867
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Serdar ve Furkan Milli Takımda
A Milli ve Ümit Milli takım aday kadroları açıklandı.
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A Milli Takım'ın Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu ve programı açıklandı.
Teknik Direktör Guus Hiddink kadroya Trabzonspor'dan 6, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 4,
Beşiktaş'tan ise 1 futbolcu çağırdı. Süper Lig'in son şampiyonu Bursaspor'dan ise hiçbir futbolcu
kadroya çağrılmadı.
A Milli Takım'ın 9 Şubat Çarşamba günü Trabzon'da Güney Kore ile oynayacağı özel maçın aday
kadrosu ve programı belli oldu. 6 Şubat Pazar günü 17.00'den itibaren Swissotel the Bosphorus'ta
toplanmaya başlayacak Milli Takım, ilk antrenmanını 7 Şubat Pazartesi saat 19.00'da Fi-Yapı Đnönü
Stadı'nda yapacak. Aynı gün, Swissotel'de milli takım teknik heyeti ve oyuncularının katılımıyla Türkiye
Futbol Federasyonu'nun resmi tedarikçileri olan Arko Men ve Sürat Kargo'nun imza törenleri
gerçekleştirilecek.
Milli Takım, Güney Kore Milli Takımı ile birlikte Türk Hava Yolları (THY)'na ait bir uçakla 8 Şubat Salı
saat 11.00'de Trabzon'a hareket edecek ve Novotel'de kampa girecek. A Milli Takım Teknik Direktörü
Guus Hiddink ve iki futbolcunun katılımıyla saat 18.30'da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda bir basın
toplantısı düzenlenecek. Saat 19.00'da stadyumda yapılacak antrenmanla Milli Takım, Güney Kore
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda 9 Şubat Çarşamba günü oynanacak Türkiye-Güney Kore
karşılaşması 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko
yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Oleg Pluzhnyk ve Sergii Bekker yapacak. Dördüncü hakem ise
Hüseyin Göçek olacak.
Milli Takım kafilesi, karşılaşmanın ardından 23.50'de Güney Kore Milli Takımı ile birlikte THY'ye ait
uçakla Đstanbul'a dönecek.
Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
1- Volkan Demirel Fenerbahçe
2- Onur Recep Kıvrak Trabzonspor
3- Fehmi Mert Günok Fenerbahçe
4- Gökhan Gönül Fenerbahçe
5- Serkan Balcı Trabzonspor
6- Serdar Kesimal - Kayserispor
7- Servet Çetin Galatasaray
8- Fehmi Emre Güngör Gaziantepspor
9- Hakan Kadir Balta Galatasaray
10- Đsmail Köybaşı Beşiktaş
11- Gökhan Süzen Büyükşehir Bld. Spor
12- Selçuk Đnan Trabzonspor
13- Yiğit Đncedemir Manisaspor
14- Mehmet Ekici 1.FC Nurnberg

15- Sabri Sarıoğlu Galatasaray
16- Nuri Şahin B.Dortmund
17- Emre Belözoğlu Fenerbahçe
18- Hamit Altıntop Bayern Münih
19- Yekta Kurtuluş Galatasaray
20- Engin Baytar Trabzonspor
21- Tunay Torun Hamburg
22- Umut Bulut Trabzonspor
23- Burak Yılmaz Trabzonspor
24- Kazım Kazım Galatasaray

- ÜMĐT MĐLLĐ TAKIM'IN ROMANYA MAÇI ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Ümit Milli Takım'ın, 9 Şubat 2011 Çarşamba günü Romanya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu
açıklandı. Kadroya davet edilen oyuncular 6 Şubat Pazar günü saat 17.00'de WOW Otel Đstanbul'da
toplanacak.
Đstanbul'da bir gün kalacak Ümit Milli Takım, 7 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'te Atatürk
Havalimanı'ndan Đzmir'e gidecek. Đzmir'den karayolu ile Manisa'ya hareket edecek olan Millilerimiz,
burada Anemon Otel'de konaklayacak. Ümit Milli Takım kafilesi, 9 Şubat Çarşamba günü oynanacak
karşılaşmadan sonra tekrar Đzmir'e geçerek, saat 21.00'de Đstanbul'a uçacak. Ümit Milliler, 7 Şubat
Pazartesi günü saat 18.30-19.30 arası Manisaspor Tesisleri'nde, 8 Şubat Salı günü saat 17.30-19.00
arasında ise Manisa 19
Mayıs Stadı'nda antrenman yapacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek.
Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Akçit ve Cumhur Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi
ise Tolga Atsan olacak.
Teknik Direktör Raşit Çetiner yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
ADI SOYADI TAKIMI
1. Necip UYSAL BEŞĐKTAŞ
2. Đsmail Haktan ODABAŞI BURSASPOR
3. Serdar AZĐZ BURSASPOR
4. Sakıb AYTAÇ DARDANELSPOR
5. Musa NĐZAM DENĐZLĐSPOR

6. Alper POTUK ESKĐŞEHĐRSPOR
7. Anıl DĐLAVER GALATASARAY
8. Emre ÇOLAK GALATASARAY
9. Eray ĐŞCAN GALATASARAY
10. Serkan KURTULUŞ GALATASARAY
11. Yusuf Onur ARIKAN GALATASARAY
12. Mahmut BOZ GENÇLERBĐRLĐĞĐ
13. Özkan KARABULUT GENÇLERBĐRLĐĞĐ
14. Soner AYDOĞDU GENÇLERBĐRLĐĞĐ
15. Abdulkadir KAYALI BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR
16. Barış BAŞDAŞ KASIMPAŞA
17. Şahin AYGÜNEŞ KASIMPAŞA
18. Furkan ÖZÇAL KAYSERĐSPOR
19. Musa ÇAĞIRAN KONYASPOR
20. Burak KAPLAN BAYER LEVERKUSEN
21. Sefa YILMAZ MSV DUISBURG

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8868
Erişim Tarihi: 07.02.2011

2.Amatör kümede fikstür çekildi !
Gruplarında birinci sırayı alan üç takım 1. Amatör kümeye direk yükselecek, 2.olan takımlar Play-off oynayacak.
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2010-2011 Kayseri 2. amatör küme fikstür çekimi yapıldı. Sümer Amatör evinde gerçekleştirilen kura
çekimine kulüp idarecilerinin katılımı ile gerçekleşti.
Üç grup halinde 21 takımın katılımı ile gerçekleşecek 2. amatör kümede gruplarında birinci sırayı alan
üç takım 1. Amatör kümede direk yükselirken, gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar arasında
oynanacak olan Play-off karşılaşmalarının ardından bir takım mutlu sona erecek. Fikstür çekiminin
ardından gruplar şu şekilde oluştu;
A GRUBU
Güneşli Gençlikspor, Yavru Aslanlar Galatasaray, Yemliha Belediyespor, Eğri Söğüt Yaylaspor, Yeni
Erciyesspor, Kayseri Đdmanyurdu, Đncesu Belediyespor
B GRUBU
Gültepespor, Yeni Kardeşlerspor, Palas Belediyespor, Cırgalanspor, Kıranardı Belediyespor, Kuşçu
Mithat Paşaspor, Felahiye Belediyespor
C GRUBU
Anbar Kızılırmakspor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, Gürpınarspor, Akçakaya Akınspor, Kocasinan
Ülküspor, Güneşspor, Sanayi Esnafspor
- ŞEKERSPOR SAHASINDA OSMANĐYE ÖNDERSPOR'U KONUK EDĐYOR
Bölgesel Amatör Ligi 5.grupta Kayseri'yi temsil eden ve üçüncü sırada bulunan Kayseri Şekerspor,
Pazar günü Sümer Stadı'nda ligin güçlü takımlarından Osmaniye Önderspor'u konuk ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Erzin Belediyespor'a mağlup olarak büyük moral bozukluğu
yaşayan Yeşil- beyazlı temsilcimiz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galip gelerek üç puanı
almayı hedefliyor. Kayseri Şekerspor'un antrenörü Tugay Aydemir, "Pazar günü taraftar desteğini
arkamıza alarak rakibimiz Osmaniye Önderspor'u mağlup etmek istiyoruz. Bunu başarabilecek
güçteyiz" diye konuştu.
Pazar günü Sümer stadında oynanacak olan Kayseri Şekerspor- Osmaniye Önderspor karşılaşma
saat 13:30'da başlayacak.
- KAYSERĐ YOLSPOR GAZĐANTEP YOLCUSU
Pazar günü deplasmanda Gaziantep Đl Özel Đdaresporspor ile oynayacak olan Yolspor, Cumartesi
günü karayolu ile Gaziantep'e hareket ediyor.
Bölgesel Amatör Ligi 5.Gruptaki Kayseri temsilcisi Yolspor, Pazar günü çok önemli bir karşılaşmaya
daha çıkıyor. Ligde alt basamaklarda bulunan Gaziantep Đl Özel Đdarespor ile oynayacak olan Kayseri
Yolspor, rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor. Turuncu Siyahlı takımın antrenörü Mutlu Önal,
"Pazar deplasmanda oynayacağımız Gaziantep Đl Özel Đdarespor maçı için cumartesi günü yola
çıkacağız. Rakibimizi güzel futbol ile evinde mağlup ederek Kayseri'ye üç puan ile döneceğiz" diye
konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8869
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'Deli Dumrul-2 Hop Dedik'
Çekimleri Talas'ta sinema filminin ekibi Vali Mevlüt Bilici'yi ziyaret etti.
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Çekimleri Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan 'Deli Dumrul-2 Hop Dedik' sinema filminin ekibi Vali
Mevlüt Bilici'yi ziyaret etti. Kayseri'de Mart ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla
yapılması planlanan filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, "Deli Dumrul-2 filmi, piyasada olan küfürlü
filmlerden öte ailece izlenebilecek güzel bir film olacak" dedi.
Deli Dumrul-2 Filminin Yapımcılarından Ali Avcı, yönetmen Oğuz Yalçın, Senarist Bayram Özbek ile
oyunculardan Emir ve Ceren Benderlioğlu, Serhat Saylan Vali Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret etti.
Burada Vali Bilici'ye film hakkında bilgiler aktaran Yapımcı Ali Avcı, gençlerin örnek alacağı
özellikleriyle halk kahramanı olarak ön plana çıkan Deli Dumrul karakterinin maceralarının anlatıldığı
serinin ikinci filminin çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.
Avcı, "Yaklaşık 1 aydır Kayseri'deyiz. 1 Nisan'da vizyonda olacak filmin galası 20-30 Mart tarihleri
arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Kayseri'de yapılacak. Kesin tarihi
Cumhurbaşkanımızı ziyaretimizde belirleyeceğiz. Kayserililer çok güzel ev sahipliği yaptı. Kendilerine
çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gazetecinin, son yıllarda çıkan Türk filmlerinde küfür sözlerinin ağırlıklı olduğunu, Deli Dumrul-2 Hop
Dedik filminde de küfür içeren sözler olup olmayacağı yönündeki sorusuna cevap veren Yönetmen
Oğuz Yalçın, "Đnsanların ailece izleyebileceği güzel bir film oldu. Delikanlılığın tespih çekmek
olmadığını göstermek bunun mertlik, yiğitlik olduğunu anlatmaya çalıştık" die konuştu.
Vali Mevlüt Bilici ise, filmin Kayseri'de çekilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Filmlerin sadece Đstanbul'da yapılmaması gerekir. Anadoluda bir şekilde filmlere konu etmek gerekir.
Bunu yaptığınız için size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8870
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Hilton Önünde 'işçi Kıyımı' Eylemi !
8 kişinin işten çıkarılması Hak-Đş konfederasyonu ve OLEYĐS Sendikası tarafından protesto edildi.
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Hilton
Kayseri’de

sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 8 kişi için Hak Đş konfederasyonu ve OLEYĐS Sendikası
tarafından otelin önünde basın açıklaması yapılarak işten çıkarmalar protesto edildi.
Hak Đş Konfederasyonu Đl Temsilcisi Yunus Değirmenci, yaptığı açıklamasında sendikalaşmanın
anayasal bir hak olduğunun altını çizerek, Yıldızı parlayan ve huzur şehri olan Kayseri’de bulunan
Hilton, emeğinden başka sermayesi bulunmayan işçileri kapı önüne koymuştur. Ulusal ve uluslar arası
misafirleri ağırlayan ve adını sektörde altın harflerle yazdıran Hilton’da çalışan ve örgütlenmeyi başarı
ile tamamlayan arkadaşlarımızın işine son verilmiştir. Đşveren hiç acımadan, karda, kışta, zemheri
ayında 10 arkadaşımızı kapı önüne koymuştur. Anayasal hak olan sendikalaşmayı rafa kaldırmaya
çalışmaktadır dedi.
Hilton Otel’deki anlaşılmaz tutumun devam etmesi halinde bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini
tahmin edemediklerini bildiren Değirmenci, Mücadelemiz sonuna kadar sürecektir diye konuştu.
Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Đşçileri Sendikası (OLEYĐS) Genel Başkanı Enver Öktem ise,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşme imzalama yetkisi aldıklarını hatırlatarak,
Đşten çıkarılan 10 arkadaşımız yaklaşık 10 yıldır Hilton’da çalışan ve bu otele hizmet veren insanlardır.
Hayretler içindeyiz çünkü bunca yıllık sendikacılık tarihimizde böylesine pervasız, böylesine
bilgisizliğe, hukuk ve hak tanımazlığa ilk defa tanık oluyoruz.
Hırsızlık veya yolsuzluk yapmayan Hilton işçileri sadece OLEYĐS sendikasına üye olmuşlardır. Hilton
Kayseri işvereni, işçileri sendikaya üye oldular ve haklarını aramaya başladılar diye, işçi düşmanı
haline gelmiştir. Đşçiler, işten atılmakla tehdit edilmekte ve baskı uygulanmaktadır.
Anlaşılan Kayseri Hilton işvereni, bu iş yerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarından bağımsız
işletebileceğini sanmaktadır. Đşçilerin sendikaya üye olmaları Anayasal ve yasal haklarıdır. Bu nedenle
işçinin sendikalaşmasına engel olmak yasalarla tanımlanan bir suçtur. Kayseri Hilton’da işvereni
Türkiye Cumhuriyeti yasalarını geçersiz mi ilan etmiştir? Bu işveren cesaretini cehaletinden almıyorsa
nereden almaktadır?
Adında Hilton bulunan bir otelin böyle çağ dışı bir anlayışla yönetiliyor olması hem anlaşılmaz hem de
kabul edilemez bir durumdur.
Ancak Hilton otelinde yaşananları tüm Türkiye ve uluslar arası kamuoyuyla paylaşacağımızın da
buradan bilinmesi gerekmektedir diye konuştu.
Sendika temsilcilerinin konuşmasından sonra söz alan işçiler, sadece sendikalı oldukları için işten
çıkarıldıklarını belirterek, Bizler yaklaşık 10 yıldır bu otelde çalışıyoruz. Hiçbir şey demeden sadece
sendikalı olduğumuz için bizi işten çıkardılar diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında işten çıkarılan işçiler, Sendika hakkımız engellenemez diye slogan attı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8872
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Ukrayna'daki Türk Esirlerin dramı !
Ukrayna'da çeşitli suçlardan cezaevinde yatan ve aralarında Kayserililerin de olduğu Türkler zulüm altında.
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Dünya insan hakları konusunda önemli gelişmeler yaşarken Ukrayna maalesef bu konuda çok
gerilerde kalmış durumda. Peki ukraynanın insan hakları konusunda geri kalması bizi neden
ilgilendiriyor? Đşte bu sorunun cevabı gerçek bir dram. Ukrayna’da çeşitli suçlardan cezaevinde yatan
Türk vatandaşları resmen zulüm altındalar ve işin üzücü yanı Mehmet Dokuzluoglu (5 çocuklu Kilis),
Şahin Alisagoglu (3 çocuklu Kilis), Cengiz Balkan (2 çocuklu Kilis), Yaşar murat Dolaş (2 çocuklu
Đstanbul), Ahmet Celiker (4 çocuklu Đstanbul), Teyfik Cetin (5 çocuklu Mersin), Mehmet Kuvet (Adana),
Mehmet Altan (4 çocuklu Kilis), Zeki Akcay (2 çocuklu Kayseri) isimlerini ailelerinden aldığımız bu
kader mahkumu Türk Vatandaşlarının günleri bakın nasıl geçiyor;
sabah 5.45 kalk, 06.00 spor, 06.30 - 07.00 sabah kahvaltısı, 08.30 isim yoklaması, 09.30 içtima sayım,
13.00 ölen yemegi, 14.00 ders konu ukrayna kanunları, 17.00 akşam yemegi, 20.30 isim yoklaması,
21.30 akşam içtiması sayım, 22.00 mecburi yat. Bunlara ek olarak, her gün saç sakal tıraşı olma
zorunluluğu, Salı gunleri komple ust baş kontolü Cuma gunleri denetleme... yapılan bu uygulama bir
cezaevinden çok esir kapmını andırıyor. Ailelerinin gönderdikleri paralara ukayna polisi ve gardiyanlar
el koyuyor, onları Pis Türkler diye azarlayıp hakaretler yağdırıyor, her öğün sadece bir dilim ekmek
veriliyor, kantin yok ve kendin bişeyler pişiremezsin, hasta olanlara doktor veya ilaç yok...
Peki bu yaşanan insan hakları ihlallerine karşı Türk büyükelçiliği ve konsolosluğu ne yapıyor? Koca bir
hiç. Türk mahkumlar bayram ve özel günlerde ziyaret edilmiyor, sorunları dinlenmiyor, yaşadıkları
sıkıntılara çözüm üretilmiyor, sanki onlar orda değilmiş gibi davranılıyor, mahkum ailelerinin onca
aramaları ve şikayetlerine rağmen kılları bile kıpırdamıyor... Bütün bunlar yapılmıyorsa Büyükelçilik ve
konsolosluktaki görevli memurlar ne yapıyorlar acaba?
Yukardaki haber mahkum ailelerini dinleyerek yazılmıştır.
Not: Ukrayna’nın zitomur cezaevinde yatan bu Türklerin sizlerden özel bir ricası var. Bu haberi
yaymak ve tanıdıklarımızla paylaşmak. Olur ki bu haber yetkililere ulaşır ve ordaki bu
kardeşlerimizin yardımına koşulur ve boyunları bükük bırakılmaz...
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8873
Erişim Tarihi: 07.02.2011

Geniş Aile'de Erciyes-Yozgat kapışması
Erciyesspor Şampiyonlar Ligi kupasını alsa , rengini Sarı-Kırmızı yapıp kupayı Kayserispor'a verecekmiş:))
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Star TV'de yayınlanan "Geniş Aile" dizisinde izleyicileri
kahkahaya boğan bir Yozgatspor- Erciyesspor polemiği yaşandı.
Erciyesspor Şampiyonlar Ligi kupasını alsa , rengini Sarı-Kırmızı yapıp kupayı Kayserispor'a
verecekmiş:))
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8874
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Kayseri son dakikada kazandı !
Kayserispor Kadir Has Stadında Ankaragücü'nü Zalayeta'nın attığı son dakika golüyle 2-1 yendi.
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor
evinde Ankaragücü ile karşılaştı.
Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta galibiyeti getiren goller 78. dakikada Emir Kujovic
ve 90. dakikada Zalayeta'dan geldi. Başkent temsilcisinin tek golünü ise 38. dakikada Murat Duruer
kaydetti.
Ayrıca Konuk takımda Uğur Uçar karşılaşmanın son dakikalarında ikinci sarı kartı görerek oyun
dışında kaldı.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 39'a yükselterek 4. sırada yer alırken, Ankaragücü 22
puanla 13. sırada kaldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8875
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Zirve yolunda kritik galibiyet
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze:Zor karşılaşmadan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz.
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Karşılaşma sonrası konuşan Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, her iki takımın iyi
mücadele gösterdiğini ancak son dakika golüyle mağlubiyetle ayrıldıklarını söyleyerek, "Hakemi
suçlamak istemem ama 3 dakikanın ardından gereksiz uzatma sürdü. Hak etmediğimizi düşünüyorum.
Mağlubiyete karşın oyunun kalitesinden memnunum" diye konuştu. MKE Ankaragücü oyuncusu Murat
Duruer ise, 3 puan parolasıyla geldikleri karşılaşmadan mağlubiyet ile ayrılmanın üzüntüsünü
yaşadıklarını kaydetti. Duruer, "Maça iyi başladık, üstümüzdeki kara bulutları dağıtma adına önemli bir

maçtı. Ancak üzgünüz. Ankaragücü'nü üst sıralara taşımak adına önümüzdeki karşılaşmalarda
elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise, zor
geçen karşılaşmadan rakip oyuncuya fazla pozisyon vermediklerini kaydetti. 3 puan ile ayrılmanın
mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şota, yapılan faullere karşı hakemlerin daha dikkatli olması
gerektiğini belirterek "Her maçta ters bir tekme yiyoruz. Bilerek topa değil direk ayağa oynuyorlar.
Hakemler bu konuda dikkatli olsa iyi olur" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8876
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