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Boşta kalınca özür diledi!
Galatasaray'a transfer olmak istemesi üzerine Kayserispor yönetimince kadro dışı bırakılan Nordin Amrabat özür
diledi
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Ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmak istediğini söylemesi üzerine Kayserispor
yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Nordin Amrabat, yazılı bir açıklama yaparak kamuoyundan
özür diledi. Kayserispor resmi internet sitesinde Đngilizce yaptığı açıklamada taraftarları, takım
arkadaşlarını ve kulübü fazlasıyla üzdüğünü söyleyen Amrabat, şu ifadelere yer verdi:
''Son aylarda yaşadığım transfer sürecinde sizleri, arkadaşlarımı ve kulübümüzü fazlasıyla üzdüğümü
biliyorum. Yaşanan her şeyden dolayı üzgün olduğumu, hiç istemediğim davranışlar sergilediğimin
farkındayım. Bu nedenle, bu süreçte üzdüğüm herkesten başta futbolcu arkadaşlarım olmak üzere
özür dilerim. Tekrar fırsat verilmesi halinde oynayacağım futbolla üzdüğüm herkesi mutlu edeceğime
söz verir, komuoyuna saygılarımı sunarım.''
Kayserispor teknik heyeti, bu özrün ardından Faslı oyuncuyu Gençlerbirliği müsabakasındaki 18 kişilik
maç kadrosuna dahil etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10937
Erişim Tarihi: 06.02.2012

K.Erciyesspor:0 Kartalspor:0
1. Lig'in 20. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi evinde ağırladığı Kartalspor ile golsüz berabere kaldı
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Bank Asya 1. Lig'in 20. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi evinde ağırladığı Kartalspor ile golsüz
berabere kaldı.

MAÇTAN DAKĐKALAR
9. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Sofiane'nin sol kanattan ortasına ceza alanındaki
Fatih, topa dokunamadı ve meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
59. dakikada Berk'in kafayla pasıyla ceza sahasına kadar ilerleyen Emrah, meşin yuvarlağa vurmakta
gecikince defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
61. dakikada sağ kanattan Mehmet Ayaz'ın ortasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sofiane'nin
yerden vuruşu yandan az farkla auta gitti.
63. dakikada Mehmet Uslu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında yükselen
Erman'ın vuruşu yandan auta gitti.
83. dakikada Davut'a faul yapan Mehmet Uslu, ikinci sarı karttan kırmız kart görerek oyun dışı kaldı.
85. dakikada sağ kanattan Emrah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında yükselen Cemil, meşin
yuvarlağa uzanamadı ve tehlike topun auta gitmesiyle uzaklaştı.
89. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Fatih'in ceza alanına aktardığı topa Berk aşırma
vuruş yapmak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak uzaklaştı.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Uygar Bebek xx, Deniz Turgut xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Emrah xx (Zafer dk. 90 + 2 ?), Mehmet
Ayaz xx, Orhan xx, Berk Elitez xxx, Metin xx (Sylla dk. 72 ?), Davut xx, Wasswa xx, Sofiane xx
(Serkan dk. 62 xx)
YEDEKLER: Ali, Cenk, Kemal, Emre
TEKNĐK DĐREKTÖR: Kemalettin Şentürk
KARTALSPOR: Kaya xx, Hamza xx, Timuçin xx(Erman dk. 60 xx), Olcay xx, Gökhan xx, Ferdi xx,
Mehmet Uslu xx, Ercan xx, Uğur xx, Okan xx (Aydın dk. 76 x), Burak xx (Tolga dk. 86 x)
YEDEKLER: Haydar, Alper, Sezer, Oktay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Besim Durmuş
KIRMIZI KART: Mehmet Uslu (dk. 83)
SARI KART: Olcay (Kartalspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10938
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Halı sahadan beter
Teknik direktörler ve oyuncular saha zemininden şikayet ederek federasyon ile saha görevlilerine serzenişte
bulundu
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor ile Kartalspor golsüz berabere kalırken, Kayseri Atatürk Spor
Kompleksi Yan Açık sahada oynanan maçta teknik direktörler ve oyuncular saha zemininden şikayet
ederek federasyon ile saha görevlilerine serzenişte bulundu. Maç sonrası düzenlenen basın
toplantısında konuşan Kartalspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, saha şartlarının çok ağır olduğunun
altını çizerek, "Buz ve su birikintisi vardı. Đki takım da iyi mücadele etti ancak maçın sonunda gereksiz
bir kırmızı kart vardı. Ortada geçen bir maçtı. Takım ligin ikinci yarısında ayrı bir mücadele sergiliyor.
Bütün maçlarımızda rakiplerimiz kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Kendimizi üst gruba atmak
istiyoruz" dedi. Durmuş, kötü bir zeminde alınan bir puana sevindiklerini söyledi. Kartalspor Takım

Kaptanı Gökhan Güney, "Yazık, günah. Bu sahada mücadele eden oyunculara ve hakemlere yazık"
diyerek, sahanın oynanamayacak kadar kötü olduğunu ifade etti. Güney, "Düşsek beyin kanaması
geçirebilirdik. Maçı izleyenler ve oynayanlar, sahanın kötü olmasından dolayı keyif almadı. Yetkililer bu
maçı buzun olmadığı bir sahada oynatabilirlerdi" diyerek yakındı. Kartalsporlu Timuçin ise, takım
kaptanının söylediklerine katıldığını bildirdi. Timuçin, "Hepimizin çocuğu var. Bu sahayı gördükten
sonra aldığımız bir puana seviniyoruz" diye konuştu. Erciyesspor Teknik Direktörü Kemalettin Şentürk,
saha zemininin kötü olduğunu belirterek, "Amacımız maçı kazanmaktı. Bu tip saha şartları, deplasman
takımları için bir avantajdır. Özellikle kapanan Kartalspor adına saha çok avantajlı oldu. Puan kaybı
için üzgünüz" ifadesinde bulundu. Erciyesspor Takım Kaptanı Emrah ise, "Maçı değerlendirmek çok
zor. Hava soğuk ve saha çok kötüydü. Maçın, kimsenin sakatlanmadan bitmesi çok iyi oldu. Şehrin
büyüklerinden ricada bulunuyoruz. Bu tür sahalar kapanması zor yaralar açabilir. Bu nedenle daha iyi
bir stadyuma ihtiyaç var. Saha temizlenmiş ama araçların tekerlerinin izleri nedeniyle zorluklar
yaşadık" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10939
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Ölünceye kadar beni unutmayacak!
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki: CHP Genel Kılıçdaroğlu beni mezara kadar unutmayacak
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
açıklamalarıyla ilgili olarak, “Kılıçdaroğlu beni mezara kadar unutmayacak. Onun bizden çok çekeceği
var” dedi.Andy-Ar araştırma şirketinin Ocak ayında 21 ilde yaptığı araştırmada, vatandaşların CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 28 oranında asılsız iddialarda bulunduğunu, yüzde
75’inin ise beğenilecek bir özelliğinin bulunmadığını ifade ettiği açıklandı.Araştırma şirketinin
yayınladığı sonuçları değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
“Kılıçdaroğlu hakkında olumlu bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü yaşanmışlıklar var” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun yalan yanlış iddialarda ısrar ettiğinin altını çizen Başkan Özhaseki, “Bir yıl kadar önce
onunla ihtilafımızda 13 yalanı vardı. Sonra bu 20’ye kadar çıktı. Hala ara ara yalan söylemeye devam
ediyor. Bir lider düşünün ki konuştuğunun büyük bir kısmı yalan. Sanal alemde yaşıyor. O sanal
alemde algı ile yaşıyor. Kendine has bir algı oluşturmaya çalışıyor. ‘Ben çok dürüst bir adamım.
Yolsuzlukların üzerine gidiyorum. Acayip takip ediyorum’ diye bir algı oluşturmaya çalışıyor” diye
konuştu.Özhaseki, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:“Bazı insanlar, partisinin sempatizanı
olduğu için buna inanıyor. Bazı insanlar da ‘Acaba’ diyor. Fakat bir müddet sonra gelişen olaylarla
adamın söylediği her şeyin yalan olduğu ortaya çıkıyor.’Ben çok dürüstüm’ diyen adam, torununu, 6
aylık çocuğunu ve ilköğretimde okuyan çocuğunu sigortalı yapıyor. ‘Bu nasıl dürüstlük?’ diye
sorarlar.Eski defterler açılınca, SSK’da militanların işe alındığı, SSK’nın nasıl zarara uğratıldığı
dökülüyor. Sonra vatandaşlar tarafından da ‘Bu adam iş bilmiyor’ diye yorum yapılır.Kayseri gibi iftira
attığı yerlerde zamanla bütün gerçekler ortaya çıkar. Daha biz bir şey yapmadık. Bundan sonra
yapacağız.

Devalar kesinleştikçe onun bizden çok çekeceği var. Unutmak istese de mezara kadar beni
unutmayacak. Çünkü insanların namusu ve şerefi ile oynamak kadar kötü bir şey olamaz.”21 ilde
çıkan sonuçların ileriki zamanlarda artacağını söyleyen Özhaseki, “Kılıçdaroğlu’na inanmayanların
oranı yüzde 35 veya 40’lara kadar çıkacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10940
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Kayseri'de cinayet
Pompalı tüfekli bir kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı
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Kayseri’de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı
Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, T.V. ile kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi
arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, T.V.’nin pompalı
tüfekli vurularak ağır yaralandığı ancak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını
kaybettiği bildirildi.Yetkililer, olay sonrasında otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların
başlatıldığını bildirdi.
- CĐNAYETĐN KATĐL ZANLILARI YAKALANDI
Kayseri'de pompalı tüfekli bir kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 4 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda,
T.V.'nin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayına karışan 4 kişinin kaçtığı öğrenildi. Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 4
kişi suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10941
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Kayserispor son dakikada yıkıldı
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Kayserispor, Gençlerbirliği'ne son dakikalarda yediği golle 3-2 mağlup
oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Kayserispor, Gençlerbirliği'ne son dakikalarda
yediği golle 3-2 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
10. dakikada sol kanattan korner kullanan Sefa'nın ortasına ceza alanında yükselerek kafa vuran
Kujovic'in vuruşu yandan auta gitti.
12. dakikada Okay'ın pasıyla ceza alanına gireren sert vuran Troisi'nin şutu yan direğe çarptı. Troisi,
tekrar sahip olduğu topu Emir'e kazandırdı ve Emir'in şutunu kaleci Ramazan çelerek tehlikeyi
uzaklaştırdı.
27. dakikada Azofefia'nın serbest atışıyla ceza alanında iyi yükselerek kafa vuruşu yapan Aykut,
kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
37. dakikada Azofefia'nın 30 metreden kullandığı serbest vuruşta Navarro, sert gelen şutu güçlükle
çeldi.
38. dakikada Yasin'in ceza alanına girerek vurduğu şutu kaleci Navarro güçlükle kornere çeldi.
43. dakikada Troisi'nin 25 metreden önü açıkken vurduğu şutla meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
45. dakikada sol kanattan rakip oyuncuları çalımlayarak ceza alanına giren Troisi'nin çaprazdan şutu
ağlarla buluştu. 1-1
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada Hurşut'un sol çaprazdan sert şutu ile meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
57. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Yasin'in sol kanattan yerden ortasıyla ceza alanındaki
Herve Tum, meşin yuvarlağı gelişine vurarak kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-2
72. dakikada Sefa'nın yerden ortasıyla ceza alanındaki Nunez, ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşu
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
90+1. dakikada Murat'ın sol kanatan ortasıyla ceza alanındaki Zec'in vuruşu ile meşin yuvarlak ağlarla
buluştu. 2-3
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
KAYSERĐSPOR: Navarro x, Hasan Ali xx, Eren x, Khizanishvili x, Troisi xxx, Nunez xx, Emir xx (Ömer
Şişmanoğlu dk. 78), Sefa xx, Furkan x, Okay x (Amrabat dk. 58), Pekarik x (Ahmet dk. 29 x)
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan, Umut, Semih
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GENÇLERBĐRLĐĞĐ: Ramazan xx, Mehmet Sedef xx, Aykut xxx, Oktay x, Ergün x, Cem x, Yasin x
(Zec dk. 75), Soner x (Mehmet Akgün dk. 65), Azofefia xxx, Hurşut xx (Murat dk. 88), Herve Tum xx
YEDEKLER: Özkan, Aytaç, Onur, Ersen Martin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fuat Çapa
GOLLER: Aykut (dk. 27), Troisi (dk. 45), Herve Tum (dk. 57), Nunez (dk.72) Zec (dk. 90+1)
SARI KARTLAR: Herve Tum, Hurşut, Azofefia, Cem, Ramazan (Gençlerbirliği) Khizanishvili, Amrabat
(Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10942
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Futbola dair çarpıcı açıklamalar
TFF başkanı Madem istifa edecekti futbolun altını üstüne getirecek kararları neden aldı?
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden
istifa eden Mehmet Ali Aydınlar'a seslenerek, "Türk futbol kulüpleri Mehmet Ali Aydınlar'a maksimum

destek verdi ama kendisi hiç kimseye haber vermeden istifa etti. Madem istifa edecekti futbolun altını
üstüne getirecek kararları neden aldı?" dedi.
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor
Kulübü Başkanı Recep Mamur gibi birçok kulüp başkanının Mehmet Ali Aydınlar'a büyük destek
verdiğini ancak kendisinin bunu boşa çıkardığını söyledi. Türk futbolunda yaşanan olayların son
derece üzücü olduğuna vurgu yapan Hurma, "Türk kulüplerinin maksimum destek verdiği Mehmet Ali
Aydınlar, hiç kimseye haber vermeden istifa etti. Birçok değişiklik yapılmasına karşın, futbolun daha iyi
mevkii ye yükseleceğine inanan
kulüp başkanları Mehmet Ali Aydınlar'a çok özel bir süreçten geçileceğini düşünerek yapıcı oldu. Đstifa
edecektiniz futbolun altını üstüne getirecek kararları neden aldınız ? Mehmet Ali Aydınlar gibi birinden
böylesi bir davranış beklemiyorduk" diye konuştu.
"TFF SĐSTEMĐNĐN BĐR AN EVVEL DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ GEREKĐYOR"
Bundan sonraki süreçte ne olacağı ve neler yapılması gerektiği yönündeki düşüncelerini aktaran
Hurma, "Süreç daha çok yeni. Çok ciddi bir karmaşa var. Umuyorum bu karmaşadan kötü sonuç
çıkmaz. TFF yapısının ayrıca mutlaka değiştirilmesi gerekir. Đngiltere ve Almanya'da ki yapı örnek
alınmalıdır. Hazır böyle bir durum söz konusu iken federasyon yapısının gözden geçirilmesi gerekiyor"
şeklinde konuştu.
"GENÇLERBĐRLĐĞĐ MAÇINDA FUTBOL KATLĐAMI YAŞANDI"
Gençlerbirliği karşısında sezonun en iyi mücadelelerinden birini gösterdiklerini ifade eden Hurma,
takım olarak bireysel hataların olduğunu ancak maçta ağır bir katliam yaşandığını kaydetti. Đlk devre
ceza alanı içinde girdiği mücadelede atılan tekme sonucu Riveros'a 10 dikiş atıldığını söyleyen Hurma,
buna rağmen rakip oyuncuya kırmızı kart göstermeyen hakeme adeta ateş püskürdü.
"SAHADA FUTBOL DEĞĐL KUNGFU OYNANDI"
Hurma, "Karşılaşmada tekme atmaya teşvik eden bir hakem vardı. Çok ciddi penaltı pozisyonları
vardı. Penaltı için bir şey söyleyemiyorum bir hakem takdiridir çünkü, inanmamışsa vermemiş olabilir
ancak uçan tekme vuran oyunculara kırmızı kart gösterilmemiş olması anlamak kolay değil. Bunların
hepsi kungfu tekmelerdi. Ama üzülerek söylemek gerekiyor ki ülkemizde futbol oynamak çok güç.
Çünkü iyi oynayanı, bozmaya tekme atmaya yönelik futbol oynanıyor. O yüzden futbol gelişmiyor"
dedi.
"OLAY HAKKINDA MERKEZ HAKEM KURULU'NA MÜRAACAT ETTĐK"
Kayserispor- Gençlerbirliği maçında yaşanan "futbol katliamı ve gaddarca atılan tekmelerin"
müsabakanın hakemince seyredilmesine yönelik Merkez Hakem Kurulu'na müracaat ettiklerini
kaydeden Hurma, "Unutulmamalıdır ki; Merkez Hakem Kurulu'nun görevi ısrarla ve inatla bazı
hakemleri korumak ve kollamak değildir. Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı ve üyelerinden
beklentimiz; her hakem hatasına ceza vermesi değildir. Beklentimiz; 'hata' kelimesiyle izah
edilemeyecek kararlar karşısında vicdanları tatmin edecek
tavrı sergilemesidir. Bu inançla Merkez Hakem Kurulu'nun alacağı kararları bekliyoruz" ifadelerini
kullandı.
"AMRABAT GĐBĐ OYUNCULARI VE KULÜBÜMÜZÜN HAKLARINI HEP KORUMAYA DEVAM
EDECEĞĐZ"
Yaşanan olayların ardından özür dileyerek kadroya dahil edilen ve Gençlerbirliği maçında forma giyen
Amrabat hakkında konuşan Hurma, "Çok bedeller ödeyerek bugüne geldik, ancak bu bedeli bize
yaşatanlar hiçbir ceza almadı. Buna rağmen Kayserispor kendi oyuncusuna sahip çıkmayı bilmiştir.
Kayserispor, kulübünü hiç kimseyi talan ettirmemiş ve bunu ettirmeyecektir. Kayserispor'un amacı, 2-3
yıl içerisinde şampiyon olmak. Biz başımıza ne gelirse gelsin sabır ve inatla bu kadroyu koruyup
hedeflediğimiz yere
geleceğiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10944
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Kayseri nüfusundan ilginç istatistik
Kayseri'de 461 köyün 15'inde kadın-erkek oranı eşit. 186 köyde ise kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla
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TUĐK'in 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre Kayseri'de 461 köyün 15'inde kadın-erkek oranı
eşit. 186 köyde ise kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla.
TUĐK tarafından yapılan 2011 adrese dayalı nüfus sayımına göre Kayseri'de 461 köyün içinde, kadınerkek nüfusunun eşitliğiyle dikkat çeken 15 köy bulunuyor. Kadın-erkek nüfusunun eşit olduğu köyler
şunlar: Akkışla ilçesinin Gömürgen köyünde toplam nüfus bin 364, kadın nüfusu da erkek nüfusu da
682. Bünyan ilçesinin Sıvgın köyünde toplam nüfus 282, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 141.
Bünyan ilçesinin Yağmurbey köyünde toplam nüfus 40, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 20. Develi
ilçesinin Şahmelik köyünde toplam nüfus 912, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 456. Kocasinan ilçesi
Hırkaköyü'nde toplam nüfus 136, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 68. Kocasinan ilçesinin Obruk
köyünde toplam nüfus 160, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 80. Kocasinan ilçesinin Himmetdede
kasabasına bağlı Kalkancık köyünde toplam nüfus 224, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 112.
Pınarbaşı ilçesinin Altıkesek köyünde toplam nüfus 68, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 34. Pınarbaşı
ilçesinin Aşağıkaragöz köyünde toplam nüfus 134, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 67. Pınarbaşı
ilçesinin Aşağıkızılçevlik köyünde toplam nüfus 54, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 27. Pınarbaşı
ilçesinin Bahçecik köyünde toplam nüfus 226, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 113. Pınarbaşı
ilçesinin Köşkerli köyünde toplam nüfus 22, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 11. Pınarbaşı ilçesinin
Kaynar kasabasına bağlı Tahtaköprü köyünde toplam nüfus 52, kadın nüfusu da erkek nüfusu da 26.
Tomarza ilçesinin Toklar kasabasına bağlı Göktepe köyünde toplam nüfus 50, kadın nüfusu da erkek
nüfusu da 25. Yahyalı ilçesinin Taşhan köyünde toplam nüfus 726, kadın nüfusu da erkek nüfusu da
388.
Buna göre Akkışla ilçesinde 1, Bünyan'da 2, Develi'de 1, Kocasinan'da 3, Pınarbaşı'nda 6,
Tomarza'da1, Yahyalı'da 1 adet kadın ve erkek nüfusunun eşit olduğu köy bulunuyor.
Đlçe bazında ise 16 ilçe içerisinde yalnızca Akkışla'da kadın-erkek oranının eşit olduğu görülüyor.
Toplam nüfusu bin 998 olan Akkışla'da kadın nüfusu da, erkek nüfusu da 999.
Bunun yanı sıra, toplam 461 köyün 186'sında kadın nüfusu erkek nüfusuna oranla daha fazla. Đlçe
bazında ise 16 ilçeden 6'sında (Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız, Yeşilhisar) kadın nüfusu
erkek nüfusundan daha fazla. Genel ortalamaya bakıldığında ise Kayseri ilinde 631 bin 165 erkek, 624
bin 184 kadın yaşıyor. Buna göre Kayseri nüfusunda kadın ve erkek oranının hemen hemen eşit
olduğu ortaya çıkıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10945
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Stres attılar
Kayserispor'lu Amrabat özür sonrası futbolcu arkadaşı Biseswar ve iki arkadaşıyla birlikte AVM'de stres attı
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Kayserispor'lu Amrabat özür sonrası futbolcu arkadaşı Biseswar ve iki arkadaşıyla birlikte AVM'de
stres attı. Kayserispor'un süresiz kadro dışı bırakıp A2 takımına gönderdiği Noureddine Amrabat,
kulübüne, sarı-kırmızılı formayı tekrar giymek istediğine dair gönderdiği duygusal mektubun ardından
bir AVM'de stres attı. Stres atan yalnızca Amrabat değildi, Kayserisporlu Diego Marvin Biseswar'da
antrenman sonrası stres atmak için Amrabat ve iki arkadaşıyla birlikte AVM'ye gelip yemek yedi. Yıldız
futbolcuların çevredeki vatandaşlar tarafından tanınmaması ve sağlıklı beslenme koşullarına hiç de
uygun olmayan biçimde fast-food gıda tüketmeleri dikkatlerden kaçmadı. AVM'de yemek yedikten
sonra ayrılan genç futbolcular herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10946
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Katliam muhaliflerin işi
Batı yanlısı medyanın Suriye güvenlik güçlerinin Humus şehrinde 335 kişiyi öldürdüğü yönündeki
haberi fos çıktı
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Batı yanlısı Türk ve Arap medyasının Suriye güvenlik güçlerinin Humus şehrinde 335 kişiyi öldürdüğü
yönündeki haberi fos çıktı. Güvenilir insan hakları örgütlerine göre öldürülen kişi sayısı 55... Masum
insanları katledenler ise kimlikleri gizli silahlı gruplar.
YENĐ MESAJ - ANALĐZ
Suriye’nin Humus şehrinde yaşananlar, Türkiye’nin ve bazı Arap ülkelerinin aynı safta yer aldığı Batı
dünyasının Şam yönetimine karşı nasıl bir komplo içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye,
Katar, Fas, Ürdün, Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda Đslam ülkesi, Batı dünyası ile birlikte
hareket ederek Suriye’de yönetimi değiştirmek için kimlikleri meçhul silahlı gruplara silah, cephane,
ilaç, tıbbi malzeme, elektronik teçhizat, yüklü miktarda para ve lojistik destek sağlayarak, 25 milyonluk
ülkeyi adeta kana buluyor. Suriye’de her gün ortalama 20 Suriyeli asker sözkonusu silahlı gruplar
tarafından öldürülürken, bu gelişmeler El Cezire ve El Arabiyye gibi Batı destekli haber kanallarında

yer almıyor. Ayrıca Türkiye’deki hükümet yanlısı medya ve hükümetten çekinen gazete ve TV kanalları
da, Suriye’de öldürülen güvenlik güçleriyle alakalı haberlere yer vermiyor. Kendilerini Özgür Suriye
Ordusu olarak adlandıran isyancılarla birlikte Suriye’yi dolaşan adını açıklamayan BBC Muhabiri,
Humus’ta öldürülenlerin sayısını güvenilir olarak nitelediği insan hakları örgütlerine dayanarak 55
olarak aktarıyor. Nitekim fotoğraflara bakıldığında da 335 sayısının abartılı olduğu kendini ispat
ediyor. BBC muhabirinin Humus izlenimleri, muhaliflerin kentin bir bölümünde terör estirdiğini, hatta
12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye’nin bazı şehirlerinde yaşanan atmosfere benzer bir durumun
Humus’ta da yaşadığını gözler önüne seriyor: “Öğleden sonra şehre ulaştığımızda makineli tüfek
sesleri ve sebebi tam olarak açıklanmayan patlamaları işitmek mümkündü. Humus’ta muhaliflerin
yaşadığı bölge tamamıyla izole edilmiş durumda. Bu yüzden eylemcilerin rehberliğinde hassas bir
istikamet üzerinden buraya ulaşabildik. Rehberlimiz topladıkları tıbbi malzemeyi ve Humus’un
köylerinde bağışlanmış kanların doldurduğu torbaları söz konusu mahalleye ulaştırmaya çalışıyorlar.
Suriye hükümeti “katliam” iddialarının uydurma olduğunu, görüntülerdeki cesetlerin ise isyancılar
tarafından kaçırılan insanlara ait olduğunu ifade ediyor. Muhalifler ise ‘katliam’ iddiasında ısrarcılar.
Cuma akşamki saldırının hemen ardından, ölü sayıları bir hayli yüksek olarak belirtilmişti. Đlk anlarda
300 kişiden fazla ölüden bahsediliyordu ancak daha sonra bağımsız ve saygınlığı yüksek insan hakları
örgütleri bölgede toplam 55 kişinin öldüğünü duyurdular. Hasarın en fazla olduğu Halidiye
mahallesinde yaşayanlar ise yıkıntılardan 100’den fazla ceset çıkardıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla
gerçek rakam, bu iki sayının arasında olabilir. Suriye genelinde ortaya çıkan tabloda hükümete bağlı
güçlerin büyük şehirlerin merkezlerini ve ana yolları kontrol ettikleri, Özgür Suriye Ordusu’nun ise
Humus gibi bazı şehirlerin belli bölgelerine ve kırsal bölgelere hâkim olduğu görülüyor. Can
kayıplarının sayısı kesinleştiğinde, kimin sorumlu olduğu sorusu gündeme gelecek.
Özgür Suriye Ordusu’ndan bana söylenenler, yaşananlar ardından ‘top yekün taarruz’a geçileceği
yönünde. Sanırım şiddetin artışına tanık olacağız. Özgür Suriye Ordusu’nun saldırıları hâlihazırda
gittikçe artmış durumda. Cuma günü Humus yakınlarındaki bir askeri üsse düzenledikleri bir saldırıyı
izleme şansımız oldu. En az 60 milisin saldırısı sonucu üs ele geçirilemedi ancak saatlerce süren
çatışma tam anlamıyla bir savaştı. Suriye’deki sokak protestoları hala devam etse de bundan sonraki
sürecin yükselen bir gerilla mücadelesine odaklanacağını tahmin ediyorum.”
Zamanlamaya dikkat
BBC muhabirinin verdiği bilgiler, farklı bir açıdan Suriye’de yaşananları ortaya koyuyor. Batı ve
Türkiye’nin desteklediği gruplar, kritik anlarda kritik saldırılar gerçekleştiriyor. Burada zamanlama son
derece dikkat çekici. Olayların yaşandığı gece Mevlit Kandili idi. Silahlı gruplar, Mevlit Kandili’nde
masum insanları katlederek, Suriye’de halkın yüzde 60’ını oluşturan Sünnileri yönetime karşı
hareketlendirmeyi planlıyordu. Bir başka amaç ise saatler sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde yapılacak oylamayı etkileme amacı güdüyordu Ancak Rusya ve Çin, Humus tezgahını
farkederek, gelişmelere rağmen Suriye’ye yönelik yaptırım kararını veto etmekten kaçınmadı.
Kaynak:
http://www.yenimesaj.com.tr/?haber,653082
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10947
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Tramvay yayaya çarptı
Kayseri'de, tramvayın yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 206
: 08 Şubat 2012 12:14

Kayseri'de, tramvayın yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir tramvay duraklarında meydana gelen
kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki B.K.'ye tramvay çarptı. Olay yerine gelen
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.K. tedavi altına alınarak, beyin cerrahi
yoğun bakım servisini kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10948
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Yoğun kar yağışı yolları kapattı
Kayseri'de kar yağışı ve tipi sebebiyle 176 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi
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Kayseri'de kar yağışı ve tipi sebebiyle 176 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle
ilçelerden Akkışla'da 1 köy, Bünyan 10 köy, Develi 26 köy, 7 mahalle, Felahiye 2 köy, Kocasinan 5
köy, Özvatan 4 köy, Pınarbaşı 15 köy, 5 mahalle, Sarıoğlan 5 köy, Sarız 35 köy, 31 mahalle, Talas 6
köy, Tomarza 15 köy, Yahyalı 6 köy, 1 mahalle, Yeşilhisar 2 köy yolu olmaz üzere toplam 132 köy ve
44 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.
Açıklamada, yol açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10949
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Köy minibüsünde kanlı kız kavgası
Pınarbaşı'nda yolcu minibüsünde kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı noktalandı
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Kayseri’de yolcu minibüsünde kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı noktalandı.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar köyünde minibüs şoförü S.S. ile Ö.A. arasında
kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi sonrasında S.S.’nin yanında
bulunan tabanca ile Ö.A.’ya iki el ateş ettiği ve çenesinden vurduğu bildirildi.
Yaralı Ö.A.’nın ilk olarak Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Yetkililer, S.S.’nin olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10950
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Grup38 Amigo Elifoğlu'nu unutmadı!
8 Ocak 2002 tarihinde kaybettiğimiz rahmetli amigomuz ELĐFOĞLU'nu ölümünün 10.yılında rahmet ve minnetle
anıyoruz.
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8 Şubat 2002 tarihinde kaybettiğimiz rahmetli amigomuz Elifoğlu'nu ölümünün 10. yıldönümünde
rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugünkü taraftar profiline baktığımız zaman yeri asla doldurulamıyacak
olan ve asıl adı Mustafa SALKIM olup taraftarların gönlünde AMĐGO ELĐFOĞLU lakabıyla taht kuran
bu Kayseri sevdalısı ağabeyimiz 1972 yılından ölümüne kadar geçen 30 yıllık sürede fahri amigoluk
yaparak pek çok insana sporu sevdirmiştir. Sempatik tavırları, tribünlere hakimiyeti ve iletişim gücü
nedeniyle stadımızda bir otorite olan rahmetli amigomuz yakalandığı akciğer kanseri hastalığına yenik
düşerek 8 Şubat 2002 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Yıldönümü sebebiyle kendisini tekrar rahmetle
anıyoruz.
MEHMET ĐNCĐALAN
BASIN SÖZCÜSÜ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10951
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Cezaevine gitti, gözaltına alındı
Kayseri Kapalı Cezaevine arkadaşını görmeye gelen bir kişi, mahkeme kararı ile aranması nedeniyle gözaltına
alındı
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Kayseri Kapalı Cezaevi’ne arkadaşını görmeye gelen bir kişi, mahkeme kararı ile aranması nedeniyle
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Kapalı Cezaevi’nde ‘Birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan tutuklu bulunan
arkadaşını ziyarete gelen G.T.’nin kimlik sorgusunun yapıldığı öğrenildi. G.T.’nin Eskişehir 2’inci Ağır
Ceza Mahkemesi’nce ‘Parada Sahtecilik’ suçundan arandığının tespit edilmesi sonrasında gözaltına
alındığı bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10952
Erişim Tarihi: 10.02.2012

38 yıllık Cimbom hasreti!
Kayserispor Galatasaray maçında 38 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında
'Amrabat' silahını kullanarak 38 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.
Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı özel taktik
çalışması yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, karşılarında hangi takım olursa olsun
kendileri için puanların önemli olduğunu ve buna göre mücadele sergileyeceklerini söyledi. Şota,
Galatasaray'a karşı iyi mücadele sergileyerek puanlar almayı arzuladıklarını kaydetti.
Yaşanan olaylardan sonra özür dileyerek takım kadrosuna dahil edilen Amrabat hakkında konuşan
Arveladze, "Abramat bizim oyuncumuz. Takıma dahil olduğu günden beri hiçbir uyum sıkıntısı
yaşamadan aktif olarak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor" diye konuştu.
Henüz kendisinin istediği takım kalitesine ulaşamadıklarını ancak iyi bir yükseliş kaydettiklerini
söyleyen Şota, "Göreve geldiğim günden bu yana oyunculara hep söylediğim, takım olma yolunda
daha çok çalışmaları. Daha fazla mücadele eden oyuncuların oluşturduğu takım olma yolunda
ilerliyoruz. Ancak biz inanıyoruz ki hedeflediğimiz yerde ligi bitireceğiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10953
Erişim Tarihi: 10.02.2012

AKP binasının yanında bıçaklı kavga
Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi kolundan yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi kolundan yaralandı. Edinilen bilgiye göre Hunat
Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 19 yaşındaki Y.S.'nin G.Ö. tarafından sağ kolundan
bıçaklandığı öğrenildi. Yaralanan Y.S. AK Parti il binasının yanında bulunan polis merkezine sığındı.
Polis ekipleri tarafından çağırılan 112 ambulansı tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.S. Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen G.Ö.'nün yakalanması
için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10954
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Kale surlarında intihar girişimi
M.B. isimli bir şahıs dolandırıldığı iddiasıyla intihar girişiminde bulundu
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Kayseri'de M.B. isimli bir şahıs dolandırıldığı iddiasıyla intihar girişiminde bulundu. 11 sularında
meydana gelen olayda M. B. isimli bir şahıs, dolandırıldığı iddiasıyla kale surlarına çıkarak intihar
etmek istedi. Đtfaiye ve polis ekipleri ile ambulansında hazır bulunduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri
tarafından hava yastığı hazır hale getirildi. Polis, 30 yaşlarındaki M.B ile yaklaşık 1 saat boyunca
konuşarak, surlardan inmesi için ikna etti. Bu esnada çevredeki vatandaşların da olayı bankalara
oturarak izledi. M.B, ikna edilmesinin ardından, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10955
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Polis eşi intihar etti
Kayseri'de 35 yaşındaki kadın, girdiği bunalım sonucu polis memuru eşinin beylik tabancasıyla intihar etti
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Kayseri'de 35 yaşındaki kadın, girdiği bunalım sonucu polis memuru eşinin beylik tabancasıyla intihar
etti. Olay, TOKĐ Demokrasi Mahallesi Kümeevler 2. Konut emniyet lojmanlarının ikinci katında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (35), girdiği bunalım sonucu polis memuru olan eşi Đ.B.'nin
beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları hemen sağlık ekiplerini
aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne kaldırdı. E.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önleyici
hizmetlerde görev yapan polis memuru Đ.B., olay sonrası sinir krizleri geçirdi. Olay yeri inceleme
ekipleri evde inceleme yaparken, baygınlık geçiren Đ.B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10956
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Refakatçı hastayı rehin aldı
Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 30 yaşlarındaki hasta yakını kadın, bir başka hastayı rehin aldı
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Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 30 yaşlarındaki hasta yakını kadın, bir başka hastayı
rehin aldı. Kırdığı pencere camının parçasını hastanın boğazına dayayan refakatçi, polisin uzun
uğraşları sonucu ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin ikinci katında hastası refakatçisi olan
G.T., aynı odada tedavisi süren Fatma Ş.'yi rehin aldı. Kırdığı pencere camının parçasını Fatma Ş.'nin
boğazına dayayan G.T., olay yerine ulaşan polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Olay yerine
gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise, hava yastığı açarak önlem aldı. Vatandaşların
merakla izlediği olayda G.T., yaklaşık 2 saat ikna edilmeye çalışıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri
sürülen G.T.'nın rehin aldığı Fatma Ş. Đse, olayın şokuyla saatlerce hareketsiz kaldı. Uzun uğraşlar
sonucu ikna edilen kadın refakatçi, elindeki cam parçasını yere atarak polise teslim oldu. Polis, olayla
ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10957
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Kayseri beyaza büründü
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de de etkisini göstermeye başladı
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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de de etkisini göstermeye başladı.
Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar getirdiği
olumsuzlukları göz ardı ederek karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10959
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Kar yağışı 204 köy yolunu kapattı
Kayseri'de kar yağışı sebebiyle 166 köy ve 38 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi
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Kayseri'de kar yağışı sebebiyle 166 köy ve 38 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçelerden
Akkışla'da 2 köy, Bünyan 18 köy, 1 mahalle, Felahiye 7 köy, 1 mahalle, Kocasinan 12 köy, Özvatan 4
köy, Pınarbaşı 77 köy, 5 mahalle, Sarıoğlan 10 köy, Sarız 35 köy, 31 mahalle, Tomarza 1 köy yolu
olmak üzere toplam 166 köy ve 38 mahalle yolu ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Açıklamada, ekiplerin
yol açma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10960
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Erciyes'te kar festivali hazırlığı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Uluslararası Erciyes Kar Festivali hakkında basın mensuplarına
bilgiler verecek
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki düzenleyeceği bir basın toplantısı ile Uluslararası
Erciyes Kar Festivali hakkında basın mensuplarına bilgiler verecek.
13 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan toplantı, Başkanlık Brifing Salonu'nda saat 11.00'de
başlayacak.
Toplantıda Başkan Özhaseki, 18-19 Şubat tarihleri arasında Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Erciyes Kar Festivali hakkında açıklamalarda bulunarak
etkinlik programı hakkında detaylı bilgiler verecek.
MECLĐS TOPLANTISI DA PAZARTESĐ
Büyükşehir Belediye Meclisi de gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere yine 13
Şubat 2012 Pazartesi günün toplanacak.
Meclis Salonu'nda saat 16.00'da toplanacak olan mecliste, çeşitli nazım imar planı tadilatı talepleri ile
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçe belediye meclislerinin almış oldukları kararlar görüşecek.
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'nden istifa eden Hüdai Barut'tan boşalan Büyükşehir
Belediye Meclisi 2. Başkan Vekilliği, Đmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu
üyelikleri için seçim yapılması talebi görüşülecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10961
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Bünyan'da kar tatili
Okulların 1 gün tatil edildiği Bünyan'da belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Hafta boyunca aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle Bünyan ilçe merkezinde kar kalınlığı 20
santimetreye ulaştı. Okulların 1 gün tatil edildiği Bünyan'da belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10962
Erişim Tarihi: 10.02.2012

Erciyes'te Alp disiplini etap yarışları
213 sporcunun katıldığı yarışlar 4 gün sürecek
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Erzurum'da milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun antrenman sırasında düşerek hayatını kaybetmesi
nedeniyle Türkiye Kayak Federasyonu tarafından iptal edilen yarışma Kayseri'de start aldı.
Erzurum'daki benzer olayın Erciyes'te yaşanmaması için güvenlik önlemini iki katına çıkaran yetkililer,
kazalarda yaralanan sporculara anında müdahale etti.
Türkiye Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini etap yarışları büyük bir
hazırlığın ardından Erciyes'te başladı. Erciyes Turizm A.Ş., Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü ile
Kayak Federasyonu tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı programda sporcular kıyasıya
yarıştı.
213 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Alp Disiplini 1. ve 2.etap yarışlarının ilk gününde, yağan
yoğun kara rağmen slalom yarışları 1. etabı geçildi. Yarışan kayakçılar zaman zaman zorlansa da
alınan önlemler herkesten tam not aldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Mehmet Metin Özen, "Hava şartları dışında ilk gün olumsuz bir
şey yaşanmadı. Emniyet, jandarma, arama kurtarma ekipleri ve il müdürlüğü çalışanları bu yarışın
kazasız belasız tamamlanması için ellerinden geleni yapıyor. Đlimize yakışır bir şekilde yarışları
tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan yarış pistinde alınan 4000 metrelik emniyet ağı olası tehlikelerin önlenmesini sağladı.
Kayak Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Tamer Taflı ise alınan önlemlere değinerek, "Bu sene
Erzurum'da talihsiz bir olay yaşadık. Ama burada herhangi bir olumsuzluk yok. 4000 metrelik bir ağ
koruması yaptık. Dışarıdan kimse yarış pistine giremez. Bu da olası kazaların önüne geçecek. Sağlık
ekiplerimiz gerçekten çok iyi çalışıyorlar" ifadelerin kullandı.
Kayak Federasyonu Başhakemleri'nden Engin Ulukan ise yarışma hakkında genel bilgiler verdi. 213
sporcunun katıldığını belirten Başhakem Ulukan, 4 gün sürecek olan yarışların kazasız belasız
tamamlanacağına inandığını belirtti. Alınan önlemleri yeterli bulan Ulukan "Kayseri'de düzenlenen
Gençler ve Büyükler Alp Disiplini 1.ve 2.etap yarışlarında yarışan sporculara başarılar diliyorum. Böyle
güzel bir pist ve alınan geniş önlemler için de bütün görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan yarışların ilk gününde yaşanan talihsiz bir olay sağlık ekiplerinin erken müdahalesi ile
birlikte sorunsuz geçildi. Pistin sonlarına doğru dengesini kaybedip düşen 51 numaralı sporcu Hatice
Koca, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koca'yı sedyeyle hastaneye kaldırdı. Koca'nın
sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10963
Erişim Tarihi: 10.02.2012

