KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
06.12.2010–12.12.2010
Grup38 derneğinden kınama
Grup38 taraftarlar derneği dünki Beşiktaş-Bursa maçında yaşanan olayları kınadı.
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Dünkü Beşiktaş- Bursaspor maçından önce meydana gelen olaylar Türk spor tarihine bir kara leke
olarak geçmiştir. Biz spora gönül veren insanlar olarak bu manzaradan çok utandık.Sözde taraftarlık
ve takım sevgisi adına yapıldığı söylenen bu olayların taraftarlık ve takım sevgisiyle hiçbir alakası
olmadığı gibi, insanlıkla da herhangi bir alakası yoktur. Bizler hiç dilini ve kendilerini tanımadığımız
yabancı insanları evlerimizde misafir ederken kendi yurdumuzun insanlarının yaptığı bu davranışın
savunulacak hiçbir yanı yoktur. Bu olaydaki tek tesellimiz ölü olmamasıdır.
Kulüpler, taraftarlar, medya ve TFF kendini sorgulamalıdır. Eğitim düzeyinin düşük olduğu bir ülkede
taraftarların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi adına bir kuruşluk çalışma yapmayan TFF derhal bu konuya
el atmalı ve gerekli girişimleri yapmalıdır. Basınımız da bu olayda taraf ayrımı yapıp birilerine şirin
gözükerek amigoluk yapmak yerine doğru irdeleyip acı da olsa gerçekleri ortaya koymalıdır. Bu
konuda en büyük görev basınımıza düşmektedir.
Bizler Kayserili taraftarlar olarak üzerimize düşeni bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra
daha duyarlı olacağız.Bu olaylarda yaralananlara acil şifalar diliyor ve olaylara sebebiyet verenleri
şiddetle kınıyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8527
Erişim Tarihi: 08.12.2010

Erciyes 1-1 eriyor
Bank Asya 1. Lig'in 15. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı.
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Bank Asya 1. Lig'in 15. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Karşıyaka ile 1-1 berabere
kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
8. dakikada Aykut Aygün'ün kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa Tiago'nun kafa vuruşu
sonuç getirmedi. Top üstten auta çıktı.
26. dakikada Bilal Kısa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Tiago ortaya çevirdi. Hakem Neşet
Merdin ofsayt bayrağını kaldırdı.
35. dakikada Bilal'ın pası ile ceza sahasının sağ köşesine giren Tiago bekletmeden vuruşunu yaptı.
Kaleci Yavuz iki hamlede topu kontrol etti.
52. dakikada Erciyesspor'un sağ kanattan geliştirdiği atağında Taner'in kaleyi görüpte kullandığı sert
şutunu kaleci Soner yatarak aldı.
55. dakikada sağ kanattan ataklarını arttıran Erciyespor Đbrahim ile sağ kanattan ilerleyerek orta açtı.
Müsait pozisyondaki Ömer topu dokunamayınca top auta çıktı.
62. dakikada Sertan' ın kullandığı köşe vuruşunda Bikoko çok iyi yükselerek kafa ile topu ağlara
göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.
67.dakikada gelişen Karşıyaka atağında Barış Memiş ceza sahası içerisine girerek Tiago'ya ortaladı.
Tiago kafa ile vurdu. Muhammet Şeker'in filelere giden topu elişle çıkarttığı gerekçesiyle hakem
penaltı noktasını göstererek Muhammet Şeker'i de kırmızı kartı ile oyun dışına attı. Tiago'nun
kullandığı penaltı atışında top üstten aut'a çıktı.
85. dakikada orta sahada topla atağa kalkan Bikoko uzunlamasına pası ile Özgür'ü gördü. Topla
buluşan Özgür'un şutu sonrasında top kaleci Soner'in ayaklarından kornere çıktı.
89. dakikada Can soldan ortaladı. Osman meşin yuvarlağı kafası ile ağlarla buluşturup takımının
beraberlik golünü kaydetti. 1-1
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Mustafa Đlker Coşkun xx, Neşet Merdin xx,Uygar Bebek xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz Eraydın xx, Mahmut Karıklar x (Sertan Vardar dk. 60 xx),
Muhammet Şeker xx, Aytek Aşıkoğlu xx, Ömer Yalçın x (Bikoko dk. 60 xx),Köksal Yedek xx, Zafer
Şahin xx,Đbrahim Yavuz xx,Taner Taşçı xx (Mehmet Türkmehmet dk. 71 x) , Ö. Volkan Yıldırım xx,
Yusuf Karataş xx
YEDEKLER: Ali Üçkulak, Kemal Duda, Emrah Bozkurt, Mehmet Ayaz
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
KARŞIYAKA : Soner Şahin xx, Ayhan Evren xx, Tolga Doğantez xx Aykut Aygün xx, Fırat Sezer xx,
B. Can Kulaksızoğlu xx, Bilal Kısa xx (Santos dk. 79 xx), Gökhan Çakır xx (Erdi dk. 46 x), Mustafa
Sevgi xx (Barış Memiş dk. 65 x), Tiago xx, Osman Bozkurt xx
YEDEKLER: Necati Yılmaz, S.Gurur Yazar, Erhan Kavak, Santos, Taha Yalçıner
TEKNĐK DĐREKTÖR: M. Kemal Kılıç
GOLLER: Bikoko (dk. 62) (Kayseri Erciyesspor), Osman (dk. 89) (Karşıyaka)
KIRMIZI KART: Muhammet Şeker (Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Zafer, Yusuf, Aytek (Kayseri Erciyesspor), Gökhan, Aykut, Ayhan, Fırat, Tiago,
Osman (Karşıyaka)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8530
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Kavgasız siyaset ortamı oluşturacağız !
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman korkmaz, genel seçimlerde tek başına iktidara gelmeyi hedeflediklerini belirtti.
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman korkmaz, genel seçimlerde tek başına iktidara gelmeyi
hedeflediklerini belirterek, “Görüşmedik kimse kalmayacak ve kavgasız siyaset ortamı oluşturacağız”
dedi.
MHP olarak, seçim öncesinde tüm ilçelere teker teker dolaşarak vatandaşlarla görüştüklerini bildiren
Korkmaz, “Milliyetçi Hareket Partisi bütün vatandaşlarımıza ulaşarak, temiz oylarına talip olmayı bir
görev olarak atfetmektedir” dedi.
Korkmaz, Özvatan'da yapılan toplantı hakkında şu bilgileri verdi:
“Milliyetçi Hareket Partisi Đl başkanlığı olarak bu çerçevede seçim öncesi bütün ilçelerimizin ve
beldelerimizi teker teker dolaşarak istişare toplantıları yapmayı, bu toplantılarda gerek partililerimizi
gerekse bütün halkımızı doğru bilgilendirmek maksadıyla ilk istişare toplantısını Özvatan ilçesinde
yaptık. 8 yılı aşkın ülkeyi idare eden AKP iktidarı ve zihniyetini, köylüden, işçiden, memurdan,
emekliden ve dar gelirliden uzak bir politika izleyerek bu insanlarımızı yokluğa muhtaç etmiş, kendi
kaderlerine terk ettirmiştir. Bugün geldiğimiz nokta milyonlarca işsiz, boşalan köy ve ilçelerimiz,
hayvancılık perişan, tarlalarımız boş kalmış, tarım sektörü çökmüş, mümbit ve verimli toprakları olan
ülkemizde buğdayı dışarıdan, canlı hayvanı dışarıdan ithal etmeye başlamışlardır. Bu zihniyetin
köylüyü bitirdiğini, tarımı bitirdiğini, halkı perişan ettiğini apaçık görmekteyiz.
AKP zihniyeti, gerek iç politikada gerekse dış politikada milletimizin 8 yılını heder etmiştir. Arkasına
aldığı bir kısım yandaş medya sayesinde, halkın gerçek gündemini unutup suni gündemlerle günü
kurtarmaya çalışmaktadırlar. Bu durum karşısında Milliyetçi Hareket Partisine muhalefet görevi veren
milletimize doğruları anlatmak için çalmadık kapı, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Milliyetçi
Hareketin iktidarında köylünün yüzü gülecek, çiftçi ihmal edilmeyecek, işçimize sırt dönülmeyecek,
devlet kurumlarıyla kavga etmeden 70 Milyonu kucaklayarak mutlu bir Türkiye meydana getirmeye
gayret edeceğiz. AKP zihniyetinin eksiklerini söyleyeceğiz, yanlışlarını hatırlatacağız, doğru projelerle
halkımızın kangren olmuş dertlerine çare bulmaya gayret edeceğiz. AKP zihniyetinin yaptığı yanlış
politikaları halkımıza birer birer şikayet edeceğiz. Dün olduğu gibi ilkeli, dürüst, seviyeli, kavgasız bir
siyaset ortamı meydana getireceğiz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8531
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Bünyan'ın altyapısı güçlendiriliyor
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, göreve geldikleri 29 Mart 2009 yılından bugüne kadar,
Bünyan ve Bünyalı'nın yaşam standardını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, öncelikli
çalışmalarının altyapıyı güçlendirmek olduğunu söyledi.
Bünyan Belediyesi'nin MHP'li Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan'da birçok çalışma yaptıklarını,
hedeflerinin Bünyan'ın ve Bünyanlı'nın yaşam standardını yükseltmek olduğunu belirtti.
Göreve ilk geldikleri 29 Mart 2009 tarihinden beri Bünyan'daki en büyük sorun olan altyapı sorunlarını
bitirerek, altyapıyı güçlendirmek olduğunu ifade eden Başkan Özmen, "2009-2010 Belediye
çalışmalarımızda Kasım ayı çalışmaları toparlanmış durumda. 29 Mart 2009 tarihinde göreve
başlandığımızdan bugüne Bünyan'ın, Bünyanlı'nın hayat standardını yükseltmek adına yaptığımız
çalışmalar devam ediyor. Bünyan'da alt yapı ve üst yapı problemi, maalesef çukurlardan yürünemeyen
yollar, özellikle alt yapıda hiç bitmek, tükenmek bilmeyen sorunlara bir an önce el atmamız

gerekiyordu. Bu bağlamda 100 bin metrekarenin üzerinde yaptığımız yol çalışmaları, 11 mahalle 12
sokak çalışmamız, ana yol çalışmalarının Kasım ayı itibariyle yüzde 90'ı bitmişti" dedi.
2011'de çalışma dönemlerinde de eksik kalan ana hatlar bitirileceğini, ara sokaklarda da bu
çalışmaların devam edeceğini kaydeden Özmen, "Bu çalışmaları yapmamızın ana sebebi de,
vatandaşın hayat standardını bir an önce yükseltmektir. Đnsanlarımızın, çocuklarımızın okullarına
işlerine giderken ayağına çamur değmeden gönderebilme adına bir mücadeledir bu" şeklinde konuştu.
Özmen, "Yaptığımız yollarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üst yapıya geçmeden o sokakta, o cadde
alt yapıya halletmeyi hedefliyoruz. Toplamda 16 kilometre gibi kanalizasyon çalışmaları da bitirildi"
diyerek sözlerine son verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8532
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Kafasına tuğla düştü
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kafasına tuğla düne yaşlı kadın yaralandı.
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Kayseri'de kafasına tuğla düşen bir kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda,
74 yaşındaki Gülizar M.'nin kafasına tuğla düştüğü öğrenildi. Yaralanan Gülizar M. 112 ambulansı ile
Eğitim ve Araştırma hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8533
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Akraba kavgası kanlı bitti !
Tuzhisar kasabasında meydana gelen olayda, Süleyman Y.akrabası tarafından karnından bıçaklandı.
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-TRAFĐK KAZASI: 1 YARALI
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Olgunlar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında
Ş.L.'nin kullandığı 38 DZ 857 plakalı otomobilin, Đ.Ç.'ye çarptığı öğrenildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
- MĐGREN ĐLACI HASTANELĐK ETTĐ
Kayseri'de, migren ilacı içen bir kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana gelen olayda, B.K.'nın migren
ilaçlarından fazla miktarda içtiği ve zehirlendiği öğrenildi.
B.K.'nın durumunun iyi olduğunu bildiren yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
kaydetti.
- OBADAN SIZAN GAZ BĐR KĐŞĐYĐ ZEHĐRLEDĐ
- Kayseri’de sobadan sızan karbon monoksit gazından bir kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 256. sokakta meydana gelen olayda, evde misafir olarak
bulunan B.D.’nin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan B.D.’nin durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

- ÇATIDAN DÜŞEN BĐR KĐŞĐ YARALANDI
Kayseri'de meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Đbrahim Tennuri Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda,
malzeme koymak için çıktığı çatıdan inmek isterken dengesini kaybeden 27 yaşındaki Behiye K.'nın
yaralandığı öğrenildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
- AKRABA KAVGASI KANLI BĐTTĐ
Kayseri'de akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı noktalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Tuzhisar kasabasında meydana gelen olayda, Süleyman Y.'nin (58)
akrabası tarafından karnından bıçaklandığı öğrenildi. Süleyman Y. 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
- OSMAN KAVUNCU BULVARININ SU BORULARI DEĞĐŞTĐ
Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Müdürü Ender Batukan, Osman Kavuncu
Bulvarı’nda, Đller Bankası tarafından döşenmiş olan asbest su borularının çelik su boruları ile
değiştirildiğini söyledi.
Batukan, yaptığı açıklamada, yıllar önce döşenen asbest su borularının sık sık arızaya sebebiyet
verdiğini hatırlatarak, "Bölgede zaman zaman arıza nedeniyle su kesintisi yapıyorduk. Bu durum hem
abonelerimizi hem de bizi zor durumda bırakıyordu. Çareyi, Osman Kavuncu Bulvarındaki hattın çelik
borularla değiştirilmesinde bulduk. Ve Temmuz ayında başladığımız çalışmalarımızı 10 Aralık itibariyle
bitiriyoruz" dedi.
10 Aralık sonrasında Belsin, Keykubat mahallelerine daha bol ve kaliteli su vermeye başlayacaklarını
açıklayan Batukan, “Arıza yapan boruların değişimi sırasında yaptığımız kısmi su kesintilerinde
vatandaşlarımız oldukça sabır göstermiştir. Bu sabırlarından dolayı bölge sakinlerine teşekkürü bir
borç biliyor, yaptığımız bu çalışmanın güzel kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8534
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Komşuları hayatını kurtardı
29 yaşındaki Elif K mutfakta çalıştığı sırada, doğalgaz hattından sızan gazdan zehirlendi.
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Kayseri'de sızan doğalgazdan zehirlenen bir kişi komşuları tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Elif K.'nın mutfakta
çalıştığı sırada, doğalgaz hattından sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi.
Komşularının durumu fark etmesiyle olay yerine çağırılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8535
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Özenti parmağından ediyordu
Kayseri'de 6 yaşındaki çocuğun özentiyle taktığı yüzük parmağında sıkışınca hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'de 6 yaşındaki çocuğun özentiyle taktığı yüzük parmağında sıkışınca hastaneye kaldırıldı.
Acı içerisinde gözyaşları döken 6 yaşındaki çocuk, parmağına sıkışan yüzüğün hastanede yapılan
operasyonla çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kreşte yaşandı. 6 yaşındaki Beyza Y.,
arkadaşları ve büyüklerinden özenerek parmağına küçük gelen yüzüğü zorla taktı. Parmağını sıkan
yüzüğü kendi çabasıyla çıkaramayan Beyza Y. kreşteki öğretmenlerinden yardım istedi. Çabalara
karşı yüzüğü Beyza'nın parmağından çıkaramayan öğretmenleri ise, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük Beyza'ya,
yapılan operasyonla parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8536
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Karbonmonoksit gazı zehirledi
21 yaşındaki anne Hülya A. ile 1 yaşındaki oğlu Süleyman Kerem A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de 21 yaşındaki anne Hülya A. ile 1 yaşındaki oğlu Süleyman Kerem A. sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Oturmaya gelen teyzesinin durumu fark ettiği olayda, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine getirilen anne ile oğlu, tedavi altına alınırken 1 yaşındaki Süleyman Kerem A.,
hayati tehlike kaydıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
YETKĐLĐLERDEN KARBONMONOKSĐT ZEHĐRLENMELERĐNE KARŞI UYARI
Kayseri'de etkisini gösteren ve 80 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilerken,
yetkililer evlerinde soba kullanan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, karbonmonoksit
zehirlenmelerine karşı "soba tamamen sönmeden uyumayın" uyarısında bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8537
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Komutan Zincirdere'yi denetledi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere
Kayseri'ye geldi.
2. Hava Đkmal Bakım Merkez Komutanlığı'na sabah saatlerinde askeri uçakla iniş yapan Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Talas ilçesindeki Zincirdere 1. Komando Tugay
Komutanlığı'nda denetleme yaptı. Buradan Vali Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret etti.
Kayserili olan Ceylanoğlu, ziyaretin ardından 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan askeri
uçağına binerek kentten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8538
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Özışık istifa etti !
Tutuklanan Vedat Ali Özışık'ın Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiği bildirildi .

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 338

Tarih

: 06 Aralık 2010 17:59

Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla başlatılan operasyon sonrasında tutuklanan Vedat Ali
Özışık'ın, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa
ettiği bildirildi.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu
Başkanı ve üyesi Vedat Ali Özışık, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden,
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Matur, Yönetim Kurulu üyeliğinden 06.12.2010 tarihinde
Yönetim Kurulumuza intikal eden dilekçeleri ile istifa etmişlerdir. Yönetim Kurulumuz tarafından,
boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisine Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, Şirketimiz
Muhasebe-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Paşadoğan atanmıştır. Bu şekilde oluşan yönetim
kurulumuzun 06.12.2010 tarihli toplantısında, şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve CEO'su Ayhan Teke,
Şirketimiz Genel Müdürlüğü yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmiştir.
Şirketimiz Boğazlıyan Fabrikası'nda 25.09.2010 ve Kayseri Şeker Fabrikası'nda 30.09.2010

tarihlerinde başlayan 2010-2011 pancar kampanyasında 1 milyon 751 bin 300 ton pancar işlenerek
toplam 240 bin 638 ton kristal şeker ve 58 bin 419 ton melas üretimi gerçekleştirilmiş olup, üretimimiz
başarılı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde: "Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, Yönetim Kurulu'na verdiği dilekçesinde, 'Son
günlerde yaşanan olaylardan dolayı kurumların ve Türk çiftçisinin daha fazla zarar görmemesinden'
bahisle Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiştir. Đstifa dilekçesi
Kooperatifimiz Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8539
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Kayserispor'da kan kaybı sürüyor
Kayserispor Kadir Has Stadında Eskişehirsporla 2-2 berabere kalarak 29 puanla 4. sıraya düştü.
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Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta kapanış mücadelesinde Kayserispor, kendi sahasında Eskişehirspor
ile 2-2 berabere kalarak, zirve yarışında 2 puan kaybetti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
68. dakikada Sezer'in derinlemesine pasıyla buluşan Burhan kaleci Souleymanou'un altından topu
filelerle buluşturdu. 1-2
78. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Abdulkadir'in etkisiz vuruşu kaleci Ivesa'da kaldı.
82. dakikada Savaş ile gelişen Kayserispor atağında Savaş'ın sağdan ortasına Ali Bilgin
dokunamayınca top auta çıktı.
84. dakikada Abdulkadir'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ivesa'nın parmaklarının ucuyla
dokunduğu top üst direğe çarparak taca çıktı. Kullanılan taç atışında ceza sahası içinde boşa çıkan
Ivesa'dan seken topu Ali Bilgin boş kaleye göndererek, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
90. dakikada Eskişehirspor ceza sahasının içerisinde oluşan karambol sonrasında topu önünde
bulunan Abdullah'ın sert vuruşu kaleci Ivesa'da kaldı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Đlker Meral xxx, Mehmet Metin xxx, Mustafa Sönmez xxx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xx, Eren xx (Savaş dk. 57 xx), Hasan Ali xx, Amisulashvili xx, Selim
Teber xx, Abdullah Durak xx, Mehmet Eren xx, Abdulkadir xx, Moritz xx, Ömer Şişmanoğlu xxx (Ali
Bilgin dk. 74 xxx), Önder Turacı xx (Furkan dk 76. xx)
YEDEKLER: Volkan Babacan, Hamza Mehmet Bezirciğlu, Burak Bükel
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
ESKĐŞEHĐRSPOR: Ivesa xx, Volkan Yaman xx (Veysel Sarı dk. 33 xx), Sezgin xx, Nadareviç xx,
Diego xx, Burhan xx, Bülent Ertuğrul xx, Erkan xx, Serdar xx, Alper xx (Pele dk. 74 xx), Jaycee x
(Sezer Öztürk dk. 55 x)
YEDEKLER: Atilla, Doğa, Adem Sarı, Tello
TEKNĐK DĐREKTÖR: Bülent Uygun
GOLLER: Diego (dk. 9), Burhan (dk. 68) (Eskişehirspor), Ömer Şişmanoğlu (dk. 31), Ali Bilgin (dk.

84) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Selim Teber, Ömer Şişmanoğlu (Kayserispor), Sezgin (Eskişehirspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8541
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Obez kardeşler yardım bekliyor
Hormon eksikliği nedeniyle hızla kilo alan Sümeyye ve Hamza'nın ailesi, yardım bekliyor.
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Kayseri'de, hormon eksikliği nedeniyle hızla kilo alan Sümeyye ve Hamza'nın ailesi, yardım bekliyor.
Anne Çiğdem Kabak, "Leptin" isimli hormon eksikliği nedeniyle 3 yaşındaki Sümeyye ve 9 aylık olan
Hamza'nın obezite sorunu yaşadığını belirterek, "Kızım Sümeyye 3 yaşında olmasına rağmen 37 kilo
700 gramdı. Đngiltere'de ilk tedavi yapıldı. Daha sonra tedavi Erciyes Üniversitesi'nde devam etti.
Birkaç aydır devam eden tedaviler sonrasında Sümeyye 6 kilo verdi. Sümeyye tedavi öncesinde çok
yemek yiyordu. Tedaviye başladık başlayalı Sümeyye fazla yemek yemiyor ama Hamza çok yemek
yiyor" dedi.
Sümeyye'nin 9 aylık erkek kardeşi Hamza'nın da aynı hastalık nedeniyle hızla kilo almaya başladığını
söyleyen Çiğdem Kabak, "Hamza ise 16 kiloda bulunuyor. Doktorlar Hamza için şuanda tedavi
uygulamadı. Bir yaşından önce tedavi uygulanmasının tehlikeli olduğunu söylediler. 4 ay sonra da
Hamza'nın tedavisine başlanacak" diye konuştu.
Sümeyye ve Hamza'nın tedavilerinde maddi sıkıntı çektiklerini söyleyen Çiğdem Kabak, "Sümeyye
ve Hamza'nın bezleri, diğer çocukların bezlerinden farklı. Hasta bezi kullanıyoruz. Eşim Mersin'de
inşaat işinde çalıştığı için iğne ve hasta bezlerine para yetiştiremiyoruz. Bunun için rapor almayı
düşündük ancak bu hastalık Türkiye'de ilk defa görüldüğü için sıkıntı yaşıyoruz ve rapor alamıyoruz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8542
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Şota'dan hakeme tepki
15 hafta geçti ve hakemle ilgili şimdiye kadar hiç konuşmadım. Ama artık bu hata 6 oldu.
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Kayserispor, Eskişehirspor karşısında aldığı 1 puan ile Spor Toto Süper Ligi 15. haftasında 29 puanla
4. sırada bulunurken, 3 haftadır galibiyete hasret kaldı.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arveladze,
beklenen bir karşılaşma olduğunu belirterek, oyunu iyi kontrol ettiklerini söyledi. Shota, "Senaryoyu iyi
okuyarak topla iyi oynadık. Bazen erken gelen gol iyi olabiliyor. Bu bizi oyuna kendimizi daha iyi
vermeye yardımcı oldu. Sonra oyunu iyi kontrol ettik. Đkinci yarı biraz riske giren takım olduk sonuç
olarak 1 puan aldık" dedi.
Hakem hatalarına çok üzüldüğünü belirten Şota, "15 hafta geçti ve hakemle ilgili şimdiye kadar hiç
konuşmadım. Ama artık bu hata 6 oldu" diyerek tepki gösterdi.
Genç ve başarılı oyunu Eren Güngör'ün sakatlandığını ve durumunun pek iyi olmadığını kaydeden
Şota, "Eren Güngör'ün durumu iyi değil, büyük ihtimalle onu da kaybettik" ifadelerini kullandı.
Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Toprak Kırtoğlu ise, Kayserispor gibi güçlü bir takımdan puan
aldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Rakiplerimiz bu hafta puan alarak geçirdi. Bizimde
kaybetmememiz gerekiyordu. Üç puanı alacağımızı düşünüyorduk ama olmadı. Üçüncü golü
bulsaydık maçın seyri değişebilirdi. Farklı bir maç olabilirdi. Bu kadar güçlü bir Kayserispor'dan bir
puan alarak dönmek güzel" dedi.
Kayserisporlu futbolcu Ali Bilgin, takım arkadaşının sakatlığının kendilerini çok üzdüğünü dile
getirerek, "Đnşallah Eren Güngör bir an önce sahalara döner" temennisinde bulundu. Maçın
değerlendirmesini yapan Bilgin, "Maça baktığımız da tabii ki bizim isteğimiz Eskişehirspor'u hemen
baskı altına almaktı. Yediğimiz bir golden sonra takım hemen maça döndü ve 1-1'u bulduk. Ofsayttan
yenilen bir gol sonrasında tekrar 2-2 olduk. Bunun sebebi takım olmamız. Maçı bırakmadık. Yine de 1
puan aldık" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8543
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Bayanların yeni gözdesi Trabzon ekmeği
Trabzon Vakfıkebir taş fırın ekmeği olarak bilinen ekmek, Kayseri'de bayanların ilk tercihleri arasında geliyor.
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Trabzon Vakfıkebir taş fırın ekmeği olarak bilinen ekmek, Kayseri’de bayanların ilk tercihleri arasında
geliyor. Ayrıca, özel fırında pişirilmesi, şekli, tadı ile yalnızca Türkiye’de değil dünyada da eşi olmayan
ve dilimle satılan tek ekmek olan Trabzon Ekmeği, özellikle uzun süre bayatlamama özelliği ile de
tercih edilme sebeplerinin başında yer alıyor. Kayseri’de ki fırın işletmecileri de taş fırınlarda odun
ateşi ile pişirilen Trabzon Ekmeği satışlarının son yıllarda giderek arttığını belirterek özellikle bayan
müşterilerinin ekmeği daha çok tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Türkiye’de aslına en uygun şekilde
üretildiği yerin Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi olduğunun altını çizen Cihan Ekmek Gece Satış Müdürü
Levent Alan, ekşi maya ile yapılan Trabzon Ekmeği’nin iyi kabardığını, 5-8 gün tazeliğini koruduğunu
ve daha lezzetli olduğunu açıkladı.Cihan Ekmek’te 4 lü Trabzon Ekmeği 2.20 TL den satılıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8545
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Ücretsiz kurslar devam ediyor
Kayseri Gençlik Merkezimde yazın yapılan ücretsiz kursların kış aylarında da devam edeceğini bildirildi.
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Kayseri Gençlik Merkezim Müdürü M. Lütfi Turan, Kayseri Gençlik Merkezim olarak yaz aylarında
tertipledikleri ücretsiz kursların kış aylarında da devam edeceğini kaydetti.
Kayseri Gençlik Merkezim de düzenlenen ücretsiz etkinlik, proje ve kurslarla gençlerin yaz dönemini
en verimli şekilde geçirdiklerini belirten Turan,” Yaz aylarında Kayseri Gençlik Merkezimde
gerçekleştirilen faaliyetlere kış dönemi de devam edeceğiz. Merkezimizde şu anda Bağlama, Gitar,
Đngilizce, Matematik, Halkoyunları kurslarımızın yanı sıra Japonca konuşma kursuları da devam
etmektedir. Türk ve zeka stratejisi olan Mangala oyunumuzun Türkiye birincisi olan Kayseri Gençlik
Merkezi gönüllümüz sayesinde gençlik merkezimde öğretilmeye başlandı. Tüm gençlerimizi
atalarımızdan kalan bu zevkli oyunu öğrenmeleri için bekliyoruz. Gençlik merkezimde gençlerin
oluşturduğu ‘Kültür&Sanat, Tarih&Felsefe, Dijital Sunum, Bilim Teknoloji ve Toplum’ grupları her hafta
sonu sırasıyla diğer arkadaşlarına sunumlar yapmakta bu sayede kendilerini ifade edebilme imkanı
yakalamaktadırlar. Ayrıca 13 paket eğitimden oluşan ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan
eğitimler her hafta verilmeye devam etmektedir. Şu anda devam eden ‘Plastik Kapak Toplama’
kampanyası sayesinde Kayserinin birçok yerinden toplanan plastik kapaklar gençlik merkezimde
toplanıyor. Daha sonra geri dönüşüm sayesinde bu kapaklar karşılığında tekerlekli sandalye alınarak
engelli olan bir vatandaşımıza hediye edilecektir. Tüm bunların yanı sıra üye gençlerimizin farklı
ülkelerden gelen yabancı kişilerle tanışmasını sağlayan AB projelerimiz kış döneminde yapılmaya
devam edecektir. Ayrıca Sırbistan’la yapacağımız Gençlik Değişimi ile gençlerimiz yurtdışına
gidebilme imkanı da yakalayacaklardır. Şu anda hala devam etmekte olan uluslararası çalışmalarımız
sayesinde daha birçok gencimizin bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlayacağız. Tabi ki bu yoğun
tempodan yorulan gençlerle stres atmak için her sene yaptığımız Erciyes Dağında kayak, müzikli
eğlenceler, çiğ köfte partisi gibi etkinliklerimizde devam edecektir. Gençlik merkezindeki fırsatlardan
daha çok gencimizin yaralanabilmesi için artık lise ve üniversitede tanıtımlar yapılmaya başlanacak ve
hiçbir ayrım gözetmeden tüm gençlerimize ulaşmaya çalışıp herkesin eşit şartlarda bu imkânlardan
yaralanmasını sağlayacağız” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8546
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Çilsal: Ben Şeker'in danışmanıyım !
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Osman Çilsal Kayseri Şeker Fabrikasıyla bağlantısını anlattı.
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Osman Çilsal, düzenlediği basın toplantısında gündemi
değerlendirdi. Çilsal, sorulan bir soru üzerine, “Ben Şeker Fabrikası'nda danışmanım. Başkan ile
birlikte Đspanya'da bir çiftlik ile görüşmelerde bulunacaktık. Yurt dışına kaçma gibi bir niyet yoktu” dedi.
Demokrat Parti il binasının açılmasından korna ilçe kongrelerini yapmaya başladıklarını bildiren Çilsal,
“Develi ve Tomarza ilçelerimizde kongreler yaptık ve ilçe başkanlıklarını belirledik. Bizim hedefimiz,
Ocak ayında yapılacak olan büyük kongre öncesinde, il kongremizi de gerçekleştirerek, büyük
kongreye il teşkilatı ile katılmaktır” dedi.
Toplantının sonunda, bir basın mensubunun Şeker Fabrikası'na düzenlenen operasyon ile ilgili
sorusuna ise Çilsal şu şekilde yanıt verdi:
“Şeker Fabrikası, Kayseri'nin yüzde 35 katma değerini sağlayan bir fabrika. Sadece Kayseri değil,
çevresindeki illere de büyük katkısı bulunan bir fabrika. Türkiye'nin göz bebeği olan bir kurum ve
yaşananlar üzüntü verici.
Ben 1974 yılından beri çiftçilik yapıyorum. Fabrikanın arazisini benim adını aldığım büyük babam
bağışlamıştır.
Ben Şeker Fabrikası'nda danışmanlık yapıyorum. Đşe ilk başladığım zaman 1000 TL maaş alıyordum.
Şu anda 3 bin 500 TL olduğunu basından öğrendim. Benim elime 2 bir TL'lik kısım geçiyor. Maaşım
hacizli olduğu için bu böyle oluyor.
Ben fabrikanın dış projeleri ile ilgili çalışıyorum. Bu konuda benden destek istediler. Fabrika'nın kredi
görüşmeleri nedeniyle Bahreyn'de bulunuyordum. Oradan da Đspanya'ya Ayhan Teke ve Vedat Ali
Özışık ile birlikte geçecektik. Đddia edildiği gibi yurt dışına kaçmak gibi bir düşünce söz konusu değildi.
Đspanya'da bir çiftlik ile görüşmelerde bulunacaktık. Ancak, yaşananlardan sonra Ayhan Teke beni
aradı ve durumu anlattı. Bende Ankara'ya gittim. Sadece ben değil, iktidar partisinden de danışmanlık
yapanlar var.
Teknik konuları bana sormayın. Ben de büyük ihtimal teknik takipteyim. Bu konu adalete, yargıya
intikal etmiş bir konu. Eğer ben de hata yaptıysam hesabı sorulmalıdır.
Ancak insanların çeşitli spekülasyonlarla yıpratılmaları çok yanlış.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8547
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Şansızlık Kayseri'nin yakasını bırakmıyor
Milli futbolcumuz Eren GÜNGÖR'ün Eskişehirspor maçında çapraz bağları koptu.
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Đşte Kayserispor kulübünden yapılan açıklama
Büyük üzüntümüz.
Milli futbolcumuz Eren GÜNGÖR 06.12.2010 saat 20.00 de oynadığımız Eskişehirspor
müsabakasında, Eskişehirspor’lu oyuncudan aldığı darbe sonucu çapraz bağları kopmuştur.
Oyuncumuz bugün saat 10’da Prof. D.r Sinan KARAOĞLU tarafından Acıbadem Hastanesinde
ameliyat edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun diler, aramıza biran önce dönmesini temenni ederiz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8548
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Bugün Hicri Yılbaşı
Bugün 1 Muharrem. Tüm Đslam Aleminin 1432. Hicri yılını candan tebrik ediyoruz.
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Zilhicce’ye elveda…
Muharrem’e merhaba…
Yeni Hicri yıla merhaba…
Hicri 1432’ye merhaba…
Demek ki o kutlu Nebi’nin 13 yıllık Mekke dönemini bitirip Medine’ye doğru yola çıkışının, bin bir çile ve
meşakkat içinde yol alışının üzerinden tam 1432 yıl geçmiş.
Demek ki, delikanlı Ali’nin, mangal yürek Hz. Ali’nin mutlak öldürüleceğini bildiği dostunun, liderinin ve
müstakbel kayınpederinin yatağına yatışının üzerinden bunca yıl geçmiş.
Demek ki, aslında Medine istikametinde değil de aksi istikamette bulunan Sevr Dağı’ndaki mağarada
saklandıklarında Hz. Ebubekr’in telaşı üzerine “mahzun olma Allah bizimle beraberdir” müjdesinin
üzerinden bu kadar zaman geçmiş.
Geçtiğimiz Cuma camilerde konu Hicret ve Hicri yılbaşı idi, fakat kürsüde olsun, hutbede olsun ya da
Cuma namazının farzında zammı sure olarak olsun Tevbe suresinin 40. ayetini duyamadık,
dinleyemedik. Konu ile direkt ilgili ayetlerden bir bu idi çünkü:
“Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu
Mekke’den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada
arkadaşına «Üzülme, çünkü Allah bizimledir.» diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti
ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah’ın
kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”
Lise yıllarımızda, hicri yılbaşı programları yapardık ve her program “Hicri 1400’e” hazırlık adımları idi.
“Hicri 1440’e” üç sene kaldı, iki senen kaldı, bir sene kaldı…şeklinde heyecanlandığımızı dün gibi
hatırlıyorum.
Şimdi, Hicri 1400 olmuş, ardından da tam 31 yıl geçmiş ve gelmişiz 1432’ye…
Yeni bir Muharrem’e merhaba…
Yeni bir Hicri yıla merhaba…
1432. Hicri yıla merhaba…
Aziz Karaca : Yenimesaj Gazetesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8550
Erişim Tarihi: 09.12.2010

''Đş''te başarının reçetesi!
Köşe yazarımız Mete TAŞTAN son köşe yazısında ''Sakıp Ağa'dan Öğütler''le başarının altın kurallarını bizlerle paylaştı.
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Sitemiz Köşe yazarı,fikir ve düşünce adamı Mete TAŞTAN'ın son köşe yazısında şehrimizin yetiştirdiği
ünlü iş adamlarımızdan merhum Sakıp SABANCI'nın adeta öğüt niteliğindeki sözlerini bizlerle
paylaşarak, iş yapmak isteyen ve hala iş yapan tüm kesimlere rehberlik etmek istemiştir.
Başarısızlıkların çokca yaşandığı günümüz iş hayatında, Sakıp SABANCI'nın bu rehber içerikli
sözlerini iyice okuyup kavramamız gerekiyor.
Đşte,Mete TAŞTAN'ın yorumlayarak köşesinde yer verdiği ''SAKIP AĞA'DAN ÖĞÜTLER''
http://www.kayseri.net.tr/yazar.asp?yaziID=8549
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8551
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Pakistan için el öptüler
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bayramda el öperek aldığı harçlıklarını Türk Kızılayı aracılığıyla Pakistan'a gönderdi.
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Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bayramda el öperek aldığı harçlıklarını Türk Kızılayı
aracılığıyla Pakistan'a gönderdi.
Muson yağmurları nedeniyle meydana gelen büyük ölçekli sel dolayısıyla nüfusunun yaklaşık onda biri
etkilenen Pakistan'a yardımlar devam ediyor. Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin
girişimleri ile okul bünyesinde Pakistan'a gönderilmek üzere Mevlana Evlerinin alınmasına yönelik
kampanya düzenlendi.
Düzenlenen kampanya ile öğrenciler, Kurban Bayramı'nda akrabalarının elini öperek aldığı harçlıkları
biriktirirken, 3 bin 285 TL toplanan paranın teslimi için ise bugün tören düzenlendi.
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata,
Kızılay Kayseri Şube Başkan Vekili Zeki Erdinç ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşma yapan Öğrenci Temsil Başkanı Emre Duman, meydan muharebesinde Pakistan
halkının gösterdiği yardıma teşekkür amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını ve başarılı olduklarını dile
getirdi.
Germirli Đmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Pakistanlı Sami Khan, Đskender Subhane ve Farisbin
Sajjad, ülkelerindeki sıkıntılarını dile getirdikleri konuşmasında, Türkiye'ye olan sevgilerini anlattı.
Pakistanlı öğrencilerin konuşması ve Türküler seslendirmesi sırasında bazı öğrenciler ve idareciler
gözyaşlarına hakim olamadı.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata'nın ise öğrencilerin gerçekleştirdiği yardım kampanyasının örnek
olduğunu ve çok duygulandığını belirterek, paranın toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, okul öğrencileri adına toplanan parayı
Kızılay Kayseri Şube Başkan Vekili Zeki Erdinç'e teslim etti.
Öğrencilerin yaşanan felakete duyarlılığından ötürü ise Kızılay adına Başkan Vekili Erdinç, Öğrenci
Temsil Başkanı Emre Duman'a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8552
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Kayserispor hakem hatalarından şikayetçi
Ortaköylüoğlu, hakem hatalarının ligin üst sıraların şekillenmesinde olumsuz etki oluşturduğu dile getirdi.
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Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve ligin üst sıralarında
kalmayı başaran Kayserispor, hakem hatalarından yakındı.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanmak
istedikleri Eskişehirspor karşılaşmasından 1 puan aldıklarını anımsatarak, artık üst sıralardaki
rekabetin arttığını söyledi. Ortaköylüoğlu, hakem hatalarının ligin üst sıraların şekillenmesinde
olumsuz etki oluşturduğu dile getirdi.
Ortaköylüoğlu, "Tribünleri dolduran taraftar önünde kazanmak arzusuyla çıkılan karşılaşmadan
istediğimiz 3 puanı alamadık. Oyuncularımız kazanmak arzusuyla her şeyi yaptığı bir karşılaşma oldu.
Oyuncularımızdan son derece memnunuz" dedi.
"Bugüne kadar çok konuşmasak ta hakem hataları ligin üst sıralarında şekillenmesinde etkili olmaya
başladı" diyen Ortaköylüoğlu, hataların böyle devam etmemesinin en büyük arzuları olduğunu
söyledi.
"EMĐN KUJOVĐC ĐLK ANTRENMANINA ÇIKACAK"
Yeni transfer Emir Kujovic, oynanan Kayserispor - Eskişehirspor karşılaşmasını tribünden izlerken,
bugün de sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünün ardından Emir Kujoviç'in yarın ilk
antrenmanına çıkacağını söyleyen Ortaköylüoğlu, "Artık ligin ilk yarısının bitmesine 2 hafta kaldı.
Takımımız 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılacak güce sahip. Artık bütün amacımız ligin ilk yarısını
puanlarla kapatıp ikinci yarıya yeni transfer ve sakatların dönmesi ile daha hazır halde başlayabilmek"
şeklinde
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8553
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Anakucağından düştü, ağır yaralandı
Kayseri'de annesinin kucağından düşen bebek ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'de annesinin kucağından düşen bebek ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesi Çitlenbik caddesinde N.C.O isimli
bebek, annesi Gülten O'nun kucağından düştü. Ağır yaralanan bebek, olay yerine çağırılan
ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde müdahaleye alınan bebeğin, sağlık
durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8554
Erişim Tarihi: 09.12.2010

HES karını artıran 3. şirket oldu !
Bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" ödülleri, düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Anadolu'nun "Karını En Çok Artıran" ilk beş şirketi arasına giren HES A.Ş. adına
ödülü Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak aldı.
Conrad Otel'de düzenlenen törende, 4 farklı kategoride çok sayıda şirket ödül aldı. Türkiye'nin dört
bir yanından 20 firmanın ödüllendirildiği törene, Fortis Bank Türkiye Đcra Kurulu Başkanı Yavan De
Cock ve TÜSĐAD Başkanı Ümit Boyner'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı. Törende,
Anadolu'nun "Karını En Çok Artıran" ilk beş şirketi arasına girmeyi başaran Kümaş Manyezit
Đşletmeleri birinci, ACT Tekstil Sanayi ikinci, HES A.Ş. ise üçüncü oldu.

Đlk üç büyük şirket arasına girmeyi başaran HES A.Ş. adına ödülü Kayseri Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Boydak aldı. Boydak, ödülünü Fortis Bank Türkiye Đcra Kurulu Başkanı Yvan
De Cock'un elinden aldı. Tören, diğer kategorilerde ödüle layık görülen şirket yöneticilerinin plaketlerini
almalarıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8555
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Ortak dil olmaz ise bölünürüz !
Sosyolog Osman Arslan: Anadilde eğitim hızlı bir şekilde Türk-Kürt ayrışmasına neden olur.
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Anadilde eğitim sorunu için tartışmalar sürerken, Sosyolog Osman Arslan devletin anadiliyle eğitimin
gerçekleşmediği taktirde Türk-Kürt ayrışmasının hızlanacağını söyledi.
'Azınlıklara anadilde eğitim' sorunuyla gündeme gelen konu, beraberinde birçok tartışmaya neden
oldu.
Sosyolojik açıdan anadilde eğitim hakkının boyutlarını inceleyen Araştırmacı-yazar ve Sosyolog
Osman Arslan, Kürtler'e kendi anadillerinde eğitim verilmesinin ardından hızlı bir şekilde Türk-Kürt
ayrışması yaşanacağını ileri sürdü.
Hükümetin şu an ki tutumunun modern ülke devletlerinin tutumu olduğunu söyleyen Arslan, ortak dilde
eğitim olmadığı taktirde devleti korumanın mümkün olmadığının altını çizdi.
Böyle bir durumda Türklerin ve Kürtlerin birbirini anlamasının mümkün olmayacağını söyleyen Arslan,
"Bağı ortadan kaldırırsınız. Kültürelleşme ortadan kalkar. Türkler ve Kürtler Anadolu'nun her yerinde
birlikte yaşamaktadır. Üniter devlette ayrı dil eğitimi ayrışmaya, bölünmeye neden olur. Đlk önce
sosyolojik olarak koparsınız. Daha sonra diğerleri beraberinde gelir. Bir Kürt, önce devletinin anadilini
öğrenmelidir. Eğitim dili kendi anadili olursa olumsuz bir durum ortaya çıkar" dedi.
Arslan, 'Kürt sorunu' diye bir sorunun da toplumsal değil siyasal olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8556
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Minibüs takla attı : 7 yaralı
Kayseri'den Pınarbaşı'na giden minibüs Bünyan Karadayı mevkiinde devrildi.
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Kayseri'de seyir halindeki minibüsün lastiğinin patlamasıyla meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi
yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Kayseri'den Pınarbaşı ilçesine seyir halinde olan K.Ö.'nün
kullandığı 38 LHV 13 plakalı minibüsün Bünyan ilçesi Karadayı mevkiinde sağ arka lastiği patladı.
Takla atarak devrilen minibüste yolcu olarak bulunan H.Ö., F.Ö., E.Ö., C.Ö., S.Ö. , C.Ö. ile D.Ö
yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.Ö.'nün sağlık
durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8557
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Şahin ailesinin ilgisizlik isyanı
Hac görevi sırasında vefat eden Mehmet Şahin'in yakınları yetkililerin tavrından şikayetçi.
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Kayseri'de, Hac görevi sırasında akciğer enfeksiyonuna yakalanan ve Hac dönüşünde hayatını
kaybeden Mehmet Şahin'in yakınları, Diyanet ve turizm şirketi yetkililerinin ilgisiz davrandığını ileri
sürdü.
75 yaşındaki Mehmet Şahin'in Hac görevini yerine getirdiği sırada akciğer enfeksiyonuna
yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen Hayrullah Şahin, “Amcam hasta olduktan sonra ne
turizm şirketi ne de Diyanet yetkilileri kendisi ile gerektiği gibi ilgilenmiş. Biz Dinç Turizm yetkililerini
aradığımızda, amcamın yanında refakatçi ve doktor nezaretinde Kayseri'ye gönderileceğini söylediler.
Ancak, amcamı uçağa yanında kimse olmadan bindirerek göndermişler. Biz kendisini karşılamak için
Đstanbul Atatürk Hava Limanı'nda bekledik. Tüm aramalarımıza rağmen amcamı bulamadık” diye
konuştu.
Mehmet Şahin'in havaalanı görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldığını söyleyen Hayrullah Şahin,
“Havaalanı yetkilileri, amcamı temizlik işçilerinin, kucağında oksijen tüpü ile bulduklarını ve hava
alanında 3 saat soğukta beklediğini söyledi” diyerek şu şekilde konuştu:
“Amcamı özel bir hastaneye yerleştirmişler. Đstanbul'daki özel hastane ile Kayseri'deki özel hastane
arasında bir protokol imzalandı ve ben Đstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tam teşekküllü bir
ambulans ve doktor ile amcamı Kayseri'ye getirdim. Amcam burada 1.5 gün tedavi gördükten sonra
hayatını kaybetti.
Bizim şikayetimiz, turizm şirketi ve Diyanet'in yeteri kadar ilgi göstermemesidir. Herkes hacılarını
karşılarken, biz hacımızı toprağa veriyoruz. Đnsanlık bu kadar ucuz mu?”
Amcası ile aynı ismi taşıyan ve Hac arkadaşı olduğunu söyleyen Mehmet Şahin ise, “Ben amcam ile
en son Arafat'ta karşılaştım. Sonra hasta olduğunu duydum ve Kral Abdullah Hastanesi'ne gittim.
Burada dil bilmediğim için yetkililerle anlaşamadım ve amcamın sağlık durumu ile ilgili olarak bilgi
alamadım. Bunda Diyanet'in de eksikliği var. Sonra Diyanet'in yetkilisine ben haber verdim. Bana
amcamın ambulans uçak ile bir doktor nezaretinde Kayseri'ye ulaştırılacağı sözünü verdi. Ancak bu
sözü tutmamış. Bu konuda gerekli yerlere şikayette bulunacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8558
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Ekmeğin gramajıyla oynandı
KTO Başkanı Kilci: Standartlara aykırı bir durum olursa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, ekmeğin gramajının net olarak
belirlenmesi ile ilgili olarak Tarım il Müdürlüğü ile birlikte çalışma yapacaklarını bildirdi.
Vatandaşın ekmeği ile oynatmama konusunda kararlı olduklarını bildiren Başkan hasan Ali Kilci,
“Bayramdan sonra olumsuzluklar yaşandı. Piyasa denetimlerinde bayram öncesinde eksiklik
görmedik. Tarım il Müdürlüğü'nün gramaja müdahale etmemesi bizi denetim konusunda zor duruma
düşürdü” dedi.
Pidenin ekmek sınıfına konulmadığının altını çizen Başkan hasan Ali Kilci, “Somun ekmek olarak tabir
ettiğimiz ekmek için de, binde 3 süt tozu katıldığı takdirde sütlü ekmek olarak kabul edileceği bildirildi.
Bu nedenle somun ekmeğin de fiyatını düşürdüler” dedi.
Yaşanan durumun haksız rekabete yol açtığını söyleyen Başkan Hasan Ali Kilci, “Bu konuda Tarım il
Müdürlüğü elemanları ile bir değerlendirme yapacağız. Daha önce dediğimiz gibi, belirlenen
standartlara aykırı bir durum söz konusu olursa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız.
Evet, ekmeğin gramajı ile oynanmıştır. Ekmeğin artık belirli bir standarda konulması konusunda
girişimlerimiz olacak” ifadelerinde bulundu.
Yasaların boşluğundan faydalananların bulunduğunu bildiren Başkan Hasan Ali Kilci, “Rahatsızlığımız
gramaj ile oynanmasıydı. Bu yönde çalışmalara başladık. Yasaların boşluğundan faydalananlar olursa
Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8559
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Grip artık 3 hafta sürüyor !
Dr. Đlhami Çelik: Gribi insanlar artık ağır geçiriyor ve süresi de 3 hafta kadar uzadı.

Kategori

: Sağlık

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 22

Tarih

: 08 Aralık 2010 17:20

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Başkanı Dr. Đlhami Çelik, grip hastalığının
daha da inatçı olduğunu belirterek, “Gribi insanlar artık ağır geçiriyor ve süresi de 3 hafta kadar uzadı”

dedi. Kurban Bayramından sonra grip vakalarında önemli bir artış olduğunu söyleyen Dr. Çelik, bu yıl
grip hastalığının ağır seyrettiğini bildirdi. Geçtiğimiz yıllara nazaran grip hastalığının da geliştiğini
söyleyen Dr. Çelik, “Artık grip 2 veya 3 haftaya kadar yayılmış durumda. Daha önceki yıllarda grip bir
hafta sürerdi. Ancak bu yıl durum değişti” diye konuştu. Gribin, uzun süreye yayılmasının zararlı
olduğunun altını çizen Dr. Çelik, “Uzun süren hastalıklarda zatürre, orta kulak iltihabı gibi hastalıklar da
görülebiliyor. Hastalarda burun akıntısı fazla oluyor. Çok sık hapşırmalar meydana geliyor, kas ağrıları
ve halsizlik yaşanıyor. Hastada, 37 ile 38 derecede ateş bulunuyor. Ağızda tat değişiklikleri meydana
geliyor” diyerek hastalığın belirtileri hakkında bilgiler verdi. Gribe yakalanan kişinin dinlenmesi
gerektiğini ve toplumdan izole olması gerektiğini ifade eden Dr. Çelik, “Grip olan kişi mutlaka bol sıvı
almalı. Vitaminli besinler ile meyve ve sebze tüketmeli. Mutlaka istirahat etmeli. El hijyeni çok önemli.
Öksürürken veya hapşırırken mutlaka mendil kullanılmalı. Mendiller de mutlaka çöplüklere atılmalı”
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8560
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Şeker'de uçuk kaçık işler yok !
KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, geçtiğimiz hafta Kayseri Şeker Fabrikasına yapılan operasyonu değerlendirdi.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, geçtiğimiz hafta Kayseri Şeker
Fabrikası’na yapılan operasyonu değerlendirdi. Kilci, “Olay çok fazla abartıldı” dedi.
Olayın yargıya intikal ettiğini ve bu nedenle fazla konuşmanın doğru olmadığını bildiren Başkan Kilci,
“Şeker Fabrikası KTO’nun en büyük üyesi, başkanı da KTO Meclis üyesidir. Ankara’dan verilen talimat
sonrasında bir çalışma başlatıldı. Şu anda olay yargıya intikal etmiş durumda. Bundan sonra bekleyip
görmek gerekiyor” diye konuştu.
Hata yapanların cezasını çekmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kilci, “Ama bu fazla abartıldı. Uçuk
kaçık işler olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası Tarım Bakanlığı başta olmak
üzere bir çok kurum tarafından yılda en az bir defa denetleniyor. Çok fazla bir şey söylemek
istemiyorum. Bekleyip görmek lazım” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8561
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Bıçaklanarak öldürüldü !
45 yaşındaki şahıs, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 163

Tarih

: 08 Aralık 2010 17:26

Kayseri'de 45 yaşındaki şahıs, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Tacettin Veli mahallesi Lalezar caddesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi
yada kişiler, Erol D.'yi (45) sol karın bölgesi ile sol bacağından bıçaklandı. Đhbar ile olay yerine gelen
sağlık ekipleri yaralı Erol D.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Acil müdahaleye alınan Erol D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis
ekipleri faili meçhul kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8562
Erişim Tarihi: 09.12.2010

1 Liralık bilete tepki
Bilet fiyatlarının Eskişehirspor maçında 1 TL'ye düşürülmesine kombine alan taraftarlardan tepki.

Kategori

: Kayserispor

Yorum Sayısı : 2
Okunma

: 170

Tarih

: 08 Aralık 2010 18:25

Kayserispor, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında evinde karşılaştığı Eskişehirspor maçında
istediği 3 puanı alamadı ve 2-2 lik skorla tamamlanan müsabakada 1 puana razı oldu. Aldığı
1 puanla 29 puanla sıralamada 4. sırada yer alan Kayserispor’da taraftarlar maç sonu
yönetime ateş püskürdü. Maç sonrası futbolcu ve taraftarlar alınan sonuçtan memnun
olmazken, özellikle sezon başında kombine bilet alan bazı taraftarlar bilet fiyatlarının
Eskişehirspor maçında 1 TL ye düşürülmesinden dolayı Kayserispor Yönetimine ve Genel
Menajer Süleyman Hurma'ya tepkilerini maç sonrası göstermeye çalıştı. 200 TL ödeyerek
sezon başında aldıkları kombine biletlerden dolayı aldatıldıklarını ve mağdur edildiklerini
ifade etmeye çalışan bazı Kayserispor taraftarı maç sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has Stadyumunu uzun süre terk etmeyerek, “Ödediğimiz 200 TL yi geri istiyoruz,
nerede Kayserispor Yönetimi” diye açıklamalarda bulundu.
HABER: MEHMET FATĐH KAYMAZ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8563
Erişim Tarihi: 09.12.2010

Çocuklar Türk öykülerini öğreniyor
Çocukların Türk öyküleriyle tanışmaları amacıyla düzenlenen 'Türk Öykülerinden Seçmeler' adlı etkinlik büyük ilgi gördü.

Kategori

: Kültür-Sanat

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 31

Tarih

: 09 Aralık 2010 09:56

Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından

çocukların Türk öyküleriyle tanışmaları amacıyla düzenlenen 'Türk Öykülerinden Seçmeler' adlı etkinlik
büyük ilgi gördü.
Şehir Tiyatrosu'nda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Öğretim Görevlileri tarafından okunan Ömer
Seyfettin öykülerini ilgiyle dinleyen çocuklar, hem gönüllerince eğlendiler hem de yeni bir şeyler
öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan, Büyükşehir Belediyesi
olarak ilköğretim 3, 4, ve 5. sınıf öğrencilerinin hem Türkçeyi doğru ve etkili konuşmalarını sağlamak
hem de çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu
etkinlikle çocuklarımıza iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı öğretiyoruz. Bunları öğretirken de Türk öyküleriyle
tanıştırıyoruz. Çünkü Türk edebiyatı, dünyada en zengin edebiyatlardan biri. Çocukları bu yaşlarda
Ömer Seyfettin ve Türk edebiyatının diğer önde gelen yazarlarıyla tanıştırmak için böyle bir etkinlik
gerçekleştiriyoruz" dedi.
Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan veliler de, Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik olarak
düzenlediği bu tür etkinlikleri çok faydalı bulduklarını ifade ettiler. Etkinliklerin ücretsiz olmasının ayrı
bir sevindirici nokta olduğuna vurgu yapan veliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye
teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8564
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Tandırda feci şekilde yandı
Annesinin ekmek pişirdiği esnada oynarken dengesini kaybederek tandıra düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 227

Tarih

: 09 Aralık 2010 09:58

Kayseri'de annesinin ekmek pişirdiği esnada oynarken dengesini kaybederek tandıra düşen 1
yaşındaki bebek yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil köyünde
meydana geldi. Anne Hülya A. tandırda ekmek pişirirken yanında oyun oynayan 1 yaşındaki kızı
Gülsüm A. dengesini kaybedip tandıra düşerek feci şekilde yandı. Minik Gülsüm'ün sağ yanak, sağ el
ve sağ kulağında ağır yanıklar oluştu. Anne Hülya A., tandırdan çıkardığı bebeğini yakınlarının
yardımıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi. Tedavi altına alınan bebeğin
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8565
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Helikopter kazasıyla ilgili şok iddia !
Yazıcıoğlu'nun sağ olduğu yönündeki açıklama Albay Cemal Temizöz'ün telefonu dinlenerek yapıldı.

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 2
Okunma

: 277

Tarih

: 09 Aralık 2010 14:35

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, köşe yazısında BBP Genel Başkanı merhum
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili şok bir iddiayı kaleme aldı. Vali Mevlüt Bilici'ye
Yazıcıoğlu'na sağ olarak ulaşıldığını söyleyen Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in, bilgiyi eski
Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün telefonlarını dinleyerek öğrendiğini ileri süren
Altınkaya, "Kendisinin dinlendiğinden şüphelenen eski Albay Temizöz, emniyeti test etme amacıyla
telefonla aradığı arkadaşına Yazıcıoğlu'ya sağ olarak ulaşıldığı bilgisini vermiş, emniyet yetkilileri ise
durumu dönemin emniyet müdürü Özdemir'e bildirmiş" dedi.
Kayseri'de yerel yayın yapan Akın günlük gazetesinin genel yayın yönetmeni ve Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, edindiği şok bilgileri köşe yazısında kaleme aldı. Altınkaya, "Bu bir
skandal" başlığı altında kaleme aldığı yazısında, BBP'nin merhum lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını
kaybettiği helikopter kazası ile ilgili TBMM'de oluşturulan komisyon raporunda, Kayseri Valisi Mevlüt
Bilici'nin eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'i suçlayan ifadelerine yer verildiğini söylerken, olayın
perde arkasında bir skandal olduğunu savundu.
Altınkaya, "Emniyet Müdürü Özdemir, Albay Temizöz'ün yemine mi düştü?" ifadelerini kullandığı
yazısında, "Helikopter kazasından hemen sonra Vali Mevlüt Bilici'ye Muhsin Yazıcıoğlu'na sağ olarak
ulaşıldığı bilgisini veren devrin emniyet müdürü Orhan Özdemir'in, bu bilgiyi eski Jandarma Alay
Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün telefonlarını dinleyerek edindiği iddia ediliyor" bilgilerini aktardı.
"Emniyet, albayı mahkeme kararı ile mi dinliyordu?" diye soran Altınkaya, "Kaynağı sağlam olan
aldığım bilgiye göre; kendisinin telefonlarının dinlendiğinden şüphelenen Albay Temizöz, emniyeti test
etme adına Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili olarak yanlış bilgi aktarıyor. Özdemir de bu bilgiyi doğruymuş
gibi Vali Mevlüt Bilici'ye veriyor" dedi.
Bilgilerin kaynağını belirtmenin doğru olmayacağını söyleyen Altınkaya, bu konuda Vali Mevlüt
Bilici'yi suçlayanların haksızlık yaptığını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8566
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Genç hostes intihar etmek istedi
Bir otobüs firmasında hostes olarak çalışan 19 yaşındaki genç kız ilaç içerek intihar etmek istedi.

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 277

Tarih

: 09 Aralık 2010 14:45

Kayseri'de şehirlerarası bir otobüs firmasında hostes olarak çalışan 19 yaşındaki genç kız, evde
yalnızken girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihar etmek istedi.
Olay, Mimsin Şirintepe mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Hayat apartmanı 1. katında bulunan bir
dairede yaşandı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen 19 yaşındaki Meliha G. henüz bilinmeyen bir
nedenden dolayı bunalıma girerek, antibiyotik ilaçlarından içti.
Yakınları, telefona cevap vermeyen ve kapıyı açmayan Meliha G.'nin hayatından endişe ederek
durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, defalarca çaldığı kapıyı açan
olmayınca evde yalnız yaşadığını öğrendiği Meliha G.'ye müdahale etmek amacıyla hemen harekete
geçti.
Đtfaiyenin gecikeceği düşüncesiyle Meliha G.'nin oturduğu dairenin balkonuna merdiven kuran polis,
içeri girdi ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesi için kapıyı açtı.
Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Meliha G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada
acil müdahaleye alınan Meliha G.'nin midesinin yıkandığı bildirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8567
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Sanayi Bakanlığı 107 personel alacak !
Kayseri Sanayi ve Ticaret Đl Müdürü Kamil Akçadırcı: 107 adet sözleşmeli personel alınacak.

Kategori

: Ekonomi

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 190

Tarih

: 09 Aralık 2010 14:59

Kayseri Sanayi ve Ticaret Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca, taşra
teşkilatında istihdam edilmek üzere 107 adet sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Akçadırcı,
“Bakanlığımızca '657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü' ile 'Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına Đlişkin Esaslar' çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız taşra
teşkilatı bünyesinde görev yapmak üzere toplam 107 adet sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı
veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme
yapılacaktır. Alınacak olan sözleşmeli personelin 3 adedi Kayseri Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü'nde
istihdam edilecektir” dedi. Başvuruların en geç 20 Aralık 2010 günü saat 23.59'a kadar, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan başvuru formunun doldurularak yapılacağını
bildiren Akçadırcı, “Yerleştirme sonuçları, bakanlığımızın resmi internet sitesinde ilan edilecek olup,
asil veya yedek olarak yerleştirilen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır” uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8568
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Apo'dan Gülen'e ittifak çağrısı
Terörist başının avukatlarının Gülen grubunun önde gelen isimlerinden Hüseyin Gülerce ile görüştüğü iddia ediliyor.

Kategori

: Ulusal Haber

Yorum Sayısı : 7
Okunma

: 181

Tarih

: 09 Aralık 2010 18:48

Abdullah Öcalan'ın, geçen hafta hava koşulları nedeniyle Đmralı'ya gidemeyen avukatları Muharrem
Şahin, Mehmet Bayraktar ve Cengiz Çiçek ile bu pazartesi günü yaptığı görüşmeye ilişkin notlar,
PKK'ya yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayımlandı. Öcalan, avukatlarıyla yaptığı görüşmede
iddiaya göre şunları söyledi:
"GÜLEN HAREKETĐNE ÖNEMLĐ ROLLER DÜŞÜYOR"
Hem kendileri hem biz, gerek Türkiye'de gerek Ortadoğu'da önemli aktörleriz. Ben, kendilerini bir
tarikat-cemaat olarak görmüyorum. Biraz sivil toplum örgütü hatta bir siyasi parti işlevine sahip
olduğunu düşünüyorum. Daha çok Türkiye ve Ortadoğu'da bir sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum
örgütleri gibi toplumun demokratikleşmesinde, aydınlatılmasında herhangi bir siyasi çıkar beklemeden
rol alabilirler. Hatta Ortadoğu’nun bir siyasi partisi gibiler.
Ben böyle görüyorum kendilerini. Oldukça dinamik güçleri var, biz de dinamik bir gücüz. Bu iki dinamik
gücün karşılıklı anlayış göstermesi ve dayanışma halinde olması durumunda Türkiye'de birçok temel
sorun çözülecektir. Bu dayanışma Ortadoğu'yu da etkileyecektir.
Demirtaş’tan ‘cemaat’ ile yakınlaşmaya destek
Abdullah Öcalan'ın sempatizanlarına, "Gülen cemaatiyle yakınlaşın" yönündeki mesajına, BDP Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş'tan destek geldi.
Haber - NTV
ANKARA - Abdullah öcalan'ın çağrısının öncelikle Gülen cemaatini ilgilendirdiğini söyleyen BDP Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş, yine de kendilerinin içbarışı temin için samimi çaba sarf eden herkesle
birarada olacaklarını dile getirdi.
BDP lideri, "Bu konuda tüm güçlerle dayanışma içinde oluruz" dedi.
Medyada, Öcalan'ın avukatlarının pazar günü hem devlet yetkilileriyle hem de Fetullah Gülen
cemaatinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Gülerce ile görüştüğü yönünde haberler yayınlanmıştı.
Aynı zamanda PKK'ya yakın kaynaklardan Öcalan'ın, "Gülen cemaatiyle yakınlaşılması" yönünde
talimat verdiği haberleri gelmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8569
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Đlçelerimiz dünya standartlarını yakaladı
AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya: Develi, Felahiye, Bünyan ve Akkışla'da altyapı sorunu ortadan kalktı.

: Siyaset

Kategori

Yorum Sayısı : 5
Okunma

: 139

Tarih

: 09 Aralık 2010 18:56

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Develi, Felahiye, Bünyan ve Akkışla ilçeleri ile bağlı
köylerde altyapı sorununun ortadan kalktığını ifade erek, köylerin tamamında sulama suyu konusunda
dünya standartlarını yakaladıklarını belirtti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, yaptığı açıklamada, 2003 yılından bu yana Đl Özel
Đdaresi eliyle Kayseri'deki tüm köylerde büyük bir yatırım hamlesi başlatıldığını kaydetti. Đlçe ve
köylerde önceliğin altyapı hizmetlerine verildiğini ifade eden Öksüzkaya,çalışmalarından bahsederek,
"Đlçe ve köylerimizde çok önemli sıkıntılar mevcuttu. Bunların giderilmesi için önemli ölçüde kaynak
ayrıldı ve çalışmalara başlandı. 2010 yılına gelindiğinde içme suyu, asfalt, kanalizasyon ve kilitli parke
sorunu ortadan kalktı. Bu dönemde Develi'ye bağlı köylere 4 milyon 129 bin liralık içme ve sulama
suyu yatırımı, 620 bin liralık asfalt ve yol onarım işi, 682 milyon liralık kanalizasyon yapım işi
gerçekleştirildi ve 66 bin metrekare kilitli parke döşendi. Felahiye'ye bağlı köylerde 152 bin liralık içme
ve sulama suyu, 125 bin liralık asfalt ve yol onarım işi, 218 bin liralık kanalizasyon yapım işi ve 25 bin
metre kilitli parke döşeme işi gerçekleştirildi. Bünyan'a bağlı köylerde ise 1 milyon 775 bin liralık içme
suyu, 4 milyon 328 bin liralık asfalt ve yol onarım işi, 156 bin liralık kanalizasyon yapım işi, 51 bin
metre de kilitli parke yapım işi tamamlanmıştır. Akkışla'ya bağlı köylere de 859 bin liralık içme suyu, 1
milyon 35 bin liralık asfalt ve yol onarım işi, 238 bin liralık kanalizasyon yapım işi ve 20 bin metre kilitli
parke döşeme işi yapılmıştır" dedi.
Öksüzkaya, bu dört ilçeye bağlı köylere yapılan yatırımlar sayesinde altyapı sorunlarının kalmadığını
belirterek, "Köylerimizin tamamında suluma suyu konusunda dünya standartlarını yakalamış
bulunuyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8570
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Đsrail'in ahlaksız teklifine tepki
Ahmet Doğan: Basit bir özür sonrasında ilişkilerin düzeltilmesi bizi yaralar.
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: Güncel

Yorum Sayısı : 1
Okunma
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Tarih

: 09 Aralık 2010 18:59

Đsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda

hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyeceği ve 100'er bin dolar önereceği yönündeki haberlere,
saldırıda ölen Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan tepki gösterdi. Ahmet Doğan, "Özrün içi
doldurulmalı. Basit bir özür bizi yaralar" dedi.
Mağdur aileler olarak basit bir özür sonrasında Đsrail ile ilişkilerin düzeltilmesinden yana olmadıklarını
dile getiren Ahmet Doğan, "Özrün içi doldurulmalı. Basit bir özür sonrasında ilişkilerin düzeltilmesi bizi
yaralar" diye konuştu.
Đsrailli yetkililerin dileyecekleri özrün içini doldurması gerektiğini söyleyen Ahmet Doğan, "Bizim için
önemli olan, şehitlerimizin ne uğurda öldükleridir. Acımızı dindirmek için Đsrail Gazze'deki insanlık dışı
ambargoyu kaldırmalıdır" dedi. Tazminat ve özürden önce bu konunun daha önemli olduğunu
vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer Đsrail özür dileyecekse, suçu kabul ederek özür dilemelidir. Tazminat konusunda ise 100 bin
dolar gibi bir rakam ödeneceği söyleniyor. Bu rakam Đsrail'in olayı ne kadar hafife aldığının bir
göstergesidir. Türkiye ve şehit aileleri ile adeta dalga geçtiğinin göstergesidir. Bu rakamın telaffuz
edilmesi dahi bizim için çok komik bir durumdur. Bu rakam, ceza olabilmesi için Đsrail'in canını yakacak
miktarda olmalıdır. Olayı tersinden düşünmek lazım. Türkiye, 9 Đsrail vatandaşını katletseydi Đsrail ne
kadar para talep ederdi? Olaya böyle bakmak lazım. Đsrail, çok basit bir parayla işi hafifletip olayı
gündemden düşürebileceğini düşünüyor. Verilecek tazminat miktarı bizim birinci şartımız değil ama
suçun cezasının bir parçasıdır. Ceza, onların canını yakacak nitelikte olmalıdır."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8571
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Yere tükürene 100 TL ceza
Đl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Kayseri'de yere tükürenlere 100 TL para cezası kesilecek.
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Tarih

: 10 Aralık 2010 11:25

Kayseri Đl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Kayseri'de yere tükürenlere 100 TL
para cezası kesilecek.
Đl Hıfzısıhha Kurulu kararları ile ilgili bilgi veren Kayseri Đl Sağlık Müdürü Kadir Çetinkara, "Yaptığımız
toplantıda bu sefer halkın sağlığını ve çevre sağlığını korumaya yönelik kararlar aldık" dedi. Kış
mevsiminin yaşanması ve hastalıkların artması sonrasında ciddi kararlar aldıklarını söyleyen Kadir
Çetinkara, "Bu mevsimde hastalıklar çok rahat yayılıyor. Bunun en büyük sebebi de insanların
bilinçsizce ve rastgele yerlere tükürmesidir. Biz bu kötü alışkanlığı önleyebilmek ve ortadan kaldırmak,
hastalığın daha çabuk yayılmasını ve çevrenin kirlenmesini önlemek için bir karar aldık. Yere tüküren
vatandaşlara 100 TL para cezası kesilecek. Böylece kötü bir alışkanlığın önleneceğini tahmin
ediyoruz" diye konuştu.
Sigara konusunda da bazı kararlar alındığını ve bu kararların sonuna kadar uygulanacağını bildiren
Kadir Çetinkara, "Sokakta sigara izmaritlerini yere atanlara da 25 TL para cezası verilecek" dedi.
Kadir Çetinkara, alınan bu kararları gönüllü kişilerin ve sağlık personelinin uygulayacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8573
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Abdullah Gül Üniversitesine rektör atadı
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı'yı atadı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni kurulan 7 üniversiteye rektör ataması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Anayasa'nın
130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim
Kurulunun önerdiği adaylar arasından, yeni kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.
Ali Sürmen'i, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muammer Yaylalı'yı, Đstanbul
Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Okur'u, Đzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Galip Akhan'ı,
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı'yı, Konya Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin
Doğan'ı atadığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8574
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Boşnak forvet ilk antrenmanında
Teknik direktör Şota Arveladze, ligin ilk devresini sakatlıklarına karşı puanlar alarak kapatmayı arzuladıklarını söyledi.
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Kayserispor'un yeni transferi Emir Kujoviç, Sarı-kırmızılı takımla bugün ilk antrenmanına çıktı. Teknik
direktör Şota Arveladze, ligin ilk devresini sakatlıklarına karşı puanlar alarak kapatmayı arzuladıklarını
söyledi. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve sakatlıkların artmasıyla zor günler geçiren
Kayserispor, 16. haftada deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarını
sürdürüyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, takım arkadaşları Eren Güngör'ün sakatlığına üzülürken, kalan 2
haftada puanlar alıp ligi en iyi yerde bitirmeyi amaçlıyor.
Antrenman öncesi oyunculara Gaziantepspor'un maçlarını izlettiren teknik direktör Şota,
oyuncularına uyarılarda bulundu. Ligi en iyi yerde bitirebilme adına kalan maçların öneminin yüksek
olduğuna dikkat çeken teknik drektör Şota, oyuncularına inancının tam olduğunu belirtti.

EMĐR KUJOVĐÇ TAKIMLA ĐLK ĐDMANINA ÇIKTI
Öte yandan Bosna Hersek asıllı forvet oyuncusu Emir Kujoviç, Kayserispor Tesisleri'nde takımla
birlikte ilk idmanına çıktı. Antrenman esnasında yabancılık çekmeyen Kujoviç, ligin ikinci devresinde
forma şansı bulacak.
"DEVRE ARASINI PUANLAR ALARAK KAPATMAYI ĐSTĐYORUZ"
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devre
arasını puanlar alarak kapatmayı amaçladıklarını söyleyen Şota, "Önümüzde ligin ilk devresinin
bitimine 2 hafta kaldı. Devre arasını iyi bir şekilde kapatmayı istiyoruz. Önemli eksik oyuncularımız var.
Ama elimizden birşey gelmiyor" dedi.
ŞOTA, KAFKAS'A KARŞI GALĐP GELMEYĐ HEDEFLĐYOR
Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın Kayserispor'un eski teknik direktörü olması
sebebiyle takımı iyi tanıdığını buna yönelik planları olup olmadığı sorusu üzerine Şota, "Tolunay hoca,
tabii ki Kayserispor'u iyi tanıyor, ancak ben de Tolunay hocayı iyi tanıyorum. Umuyorum
deplasmandan 3 puan ile döneriz" diye konuştu.
Takım kaptanı Mehmet Eren ise ligde inişlerin ve çıkışların yaşanabileceğini söyleyerek, ligin ilk
devresinin ilk 5'te tamamlamak adına kalan maçlarda galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Selim Teber ise eksiklerin çok olmasına karşı iyi çalıştıklarını, kendilerine inandıklarını ifade ederek,
"Gaziantep deplasmanından 3 puan ile döneceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8575
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Çöp arabalarına makyaj
Melikgazi Belediyesi, 14 çöp toplama aracına, doğa resimleriyle birlikte Melikgazi Belediyesi'ni tanıtıcı resimleri giydirdi.
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Melikgazi Belediyesi, 14 çöp toplama aracına, doğa resimleriyle birlikte Melikgazi Belediyesi'ni tanıtıcı
resimleri giydirdi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçenin genel temizliği, çöplerin toplanılması, park ve
bahçelerin temizliği gibi çalışmaların 10 yıl önce özelleştirildiğini hatırlatarak, "Özelleştirilen temizlik
çalışmaları ile daha verimli, etkin ve seri hizmeti hemşerilerimize sunuyoruz " dedi.
Genel temizlik hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ihale şartnamesi gereği ihale alan firmaların
çalıştıracağı araçlarda resimli tanıtım gibi bir madde eklediklerini ifade eden Büyükkılıç, ihalede yer
alan maddeye göre firmanın 14 ayrı hizmet aracı üzerine doğa resimleriyle birlikte Melikgazi
Belediyesi'ni tanıtıcı resimler yerleştirdiğini kaydetti.
10 çöp toplama kamyonu, 3 süpürge, 2 su arasözü ile 1 kepçe üzerine yapılan çalışma ile hem görsel
bir güzellik oluşturulduğunu ayrıca, 'Belediye telefon' ve internet adresleri ile vatandaşlara bilgi
aktarıldığını belirten Büyükkılıç, çöp toplama çalışmalarının 43 araç ile 2 vardiya halinde yerine
getirildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8576
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Ayağını kesip hayata bağladılar
Trafik kazasında ayağı parçalanan Rottwailer cinsi Zeytin isimli köpek, ameliyat edilerek hayatı kurtarıldı.
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Kırşehir'de geçirdiği trafik kazasında ayağı parçalanan Rottwailer cinsi Zeytin isimli köpek, ameliyat
edilerek hayatı kurtarıldı.
26 Temmuz 2010 tarihinde görkemli bir törenle açılışı yapılan Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları
Rehabilitasyon Merkezi, şehrimizdeki yardıma muhtaç hayvanların imdadına yetişmeye devam ediyor.
Kırşehir Belediyesi Veteriner Đşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, trafik kazası
geçiren Rottwailer cinsi bir köpeğin hayatını kurtararak büyük bir başarıya imza attı ve hayvan
severlerin takdirini topladı.
Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, Ankara - Kayseri Karayolu'nda bir
aracın çarptığı Rottwailer cinsi bir köpeğin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne bir hayvan
sever vatandaş tarafından ihbar edildiği bildirdi.
Veteriner Đşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaralı olan köpeğe anında müdahale ederek ilk yardımda
bulunduğunu kaydeden Şahin, "Belediye Veteriner Đşleri Müdürü Şuayip Çavuşmirza, köpeğin ilk
muayenesinde sol ön ayağının parçalı kırık olduğunu teşhis etti. Ancak kırık olan ayağın iyileşme
şansının düşük olduğu olmasından dolayı en azından köpeğin hayatının kurtulması için aynı gün
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Polikliniğine sevk edilmesi sağlandı. Sokak
Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin aracı ile fakülteye sevk edilen köpeğin muayenesi yapılarak acil
olarak ameliyata alındı. Yapılan ameliyatta köpeğin yaşamına devam edebilmesi için kırık olan
ayağının kesilmesine karar verildi" dedi.
Ameliyatı yapılan Zeytin isimli köpeğin hayati tehlikeyi atlattığını ifade eden Şahin, "Köpek, fakültenin
polikliniğinde bir gün gözetim altında tutularak, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Sokak Hayvanları
Rehabilitasyon Merkezimize getirilen ve maskot haline gelen Zeytin adını verdiğimiz Rottwailer cinsi
köpek, merkezimizde tedavi ve kontrol altında tutulmaktadır" şeklinde konuştu.
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpeğin büyük bir duyarlılıkla Kırıkkale'ye
gönderilerek ameliyat edilmesi, hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8577
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Traktörün altında kalan şahıs öldü
Kendisine ait tarlayı süren kişi, traktörün çukura düşüp takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de kendisine ait tarlayı süren kişi, traktörün çukura düşüp takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapan A.Y., merkez Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç bölgesindeki tarlasını
sürmeye gitti. Kendisine ait tarlayı sürdüğü esnada tarlanın sınır hattında bulunan çukuru fark etmeyen
A.Y., kullandığı 38 KC 590 plakalı traktörü takla attı.
A.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8578
Erişim Tarihi: 13.12.2010

ABD'linin canı can Türk'ün canı patlıcan!
Đsrail katlettiği her Türk için 100 bin dolar tazminat ödemeyi önerdi, oysa Libya ABD'ye 10'ar milyon dolar ödemişti.
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Kişi başı 10 milyon dolar tazminat ödenmeli
Đsrail, Mavi Marmara baskınında katlettiği her Türk için 100 bin dolar civarında bir tazminat ödemeyi
gündeme getirdi. Oysa Libya 1988’de düşen Pan Am uçağındaki her bir yolcu için 10 milyon dolar
ödemişti!
RECEP BAHAR – ĐSTANBUL
Türkiye ile Đsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için Cenevre’de sürdürülen görüşmelerin detayları
belli olmaya başladı. Reuters haber ajansı, müzakereler çerçevesinde, Đsrail’in Mavi Marmara
baskınında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 100’er bin dolar tazminat ödemeyi teklif ettiğini
bildirdi. Türk Dışişleri ise ‘bunların spekülatif haberler’ olduğunu belirtti. Haberi Dışişleri Bakanı da
yalanladı ancak görüşmelerin ana omurgasını tazminat ile özür teşkil ediyor! Đsrail basını ise Đsrail
hükümetinin ‘yüklü (!)’ tazminat ödeyeceğini yazdı ama rakam telaffuz etmedi. Reuters’e konuşan
Đsrailli bir yetkili, “Bir tazminat teklifi yaptık ve Türklerden de hukuki kaygılarımızı gidermek için ne
yapılması gerekiyorsa yapmasını istedik. Ayrıca çektikleri büyükelçilerini geri göndermelerini istiyoruz.
Biz de Ankara’ya yeni büyükelçi atamak istiyoruz” ifadesini kullandı.
‘Özür’ tartışması
Müzakerelerde, ölenlerin ailelerinden ya da Türk hükümetinden özür dilenmesine konusundaki
görüşmeler ise devam ediyor. Türk diplomatlar Türkiye Cumhuriyeti’nden özür dilenmesi (apoligize)
üzerinde dururken, Đsrail tarafı eseflerini (regrets) bildirmekte ısrar ediyor.
Emekli Büyükelçi Özdem Sanberk, Türkiye ile Đsrail’in “en kısa zamanda” ilişkileri tamir etmek istediğini
ancak çabaların “özür” kelimesi üzerinde yaşanan bir tartışmaya takıldığını belirtti.
Tazminat ne kadar olmalı?
Öte yandan Libya, ABD’nin Libyalı iki ajan tarafından bomba konularak 21 Aralık 1988’de
düşürüldüğünü iddia ettiği Amerikan şirketi Pan Am Hava Yolları’na ait uçakta hayatını yitiren 270 kişi

için 2.7 milyar dolar tazminat ödemişti. Uçakta bulunan 243 yolcunun (179’u Amerikalı) yanı sıra 16
mürettebat ve uçağın düştüğü Đskoçya’nın Lockerbie kentinde 11 kişi hayatını yitirmişti. Soruşturmalar
neticesinde Libya istihbarat subayı Abdülbasit Megrahi ile Malta’daki Luka Havaalanı’nda görevli Halife
Fehime suçlanmıştı. Her ikisinin de suçlamaları kabul etmemesine rağmen, ABD’nin devreye
girmesiyle Birleşmiş Milletler kararıyla Libya’ya ambargo uygulanmıştı. Ambargo Libya’nın 2.7 milyar
dolarlık tazminatı ödemesinin ardından ancak 2003’te kaldırıldı.
Kaynak: Yenimesaj Gazetesi
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=10004542&tarih=2010-12-11
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8580
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Erciyes'te tipi yolları kapattı
Yoğun tipi Kayseri-Develi yolunu ulaşıma kapatırken, Erciyes Dağı eteklerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
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Akşam saatlerinde başlayan yoğun tipi Kayseri-Develi yolunu ulaşıma kapatırken, Erciyes Dağı
eteklerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele
ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kayseri'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, cuma öğleden sonra yerini şiddetli
rüzgar ve soğuğa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden rüzgarın saatteki
hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı. Şehir merkezinde rüzgar etkili olurken, 21 kişi sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendi. Can kaybı olmazken, hastanelere kaldırılanların tedavisinin
sürdüğü öğrenildi.
Yüksek kesimlerde kar ve tipi hüküm sürerken, yoğun tipi nedeniyle Erciyes yolu trafiğe kapatıldı.
Gece boyunca aralıksız çalışan ekipler sabah saatlerinde yolun açılmasını sağlarken, araç geçişine
kontrollü olarak izin verildi. Zincir ve çekme halatı olmayan bazı araçlar ise yolda kaldı.
Bu arada görüntü almak için Erciyes'e çıkmak isteyen gazeteciler de tipiye yakalandı. Yolda
kalan gazeteciler, araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8582
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Kayseri'de Alevi zirvesi !
Balkız: AKP'nin bizi anlamak gibi bir niyeti yoktur. Bizim taleplerimiz yerine kendi ajandasını faaliyete geçiriyor.
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Alevi Bektaşi

Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, Türkiye'de eski yıllardan bu yana aleviler ile sünniler arasında
bir husumet düşmanlık çatışma olmadığına vurgu yaparak temel sorunun hükümet ve devletten
kaynaklandığını belirtti.
Aleviliğin güncel sorunları üzerine 'Đç Anadolu Alevi Buluşması' konulu bir toplantı düzenlendi. Burada
konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, devletin kendilerini kabul etmemesinin
büyük bir sorun olduğunu söyledi. Balkız, "Devlet; 'sizi tanımıyorum' diyor. Bizi tanıması için
örgütlenmemiz gerekiyordu. Bu sebepten ötürü bizde örgütlenerek 20 yıldır Cemevleri kurduk. Ama
Cemevi yasal bir statüye kazandırılmış değil. Konu hakkında başbakan ve yardımcıları ile bakanlar
dahil çalmadığımız kapı kalmadı. Buradan bir yanıt alamayınca mahkemelere başvurduk. Ancak
hükümet başvurularımızı görmezden geldi, söylediklerimizi dinlemedi. Yapacak bir şey kalmadı ve
sokağa çıktık. Biz kendimizi mahsun, kırgın, hırpalanmış hissetmek istemiyoruz" dedi.
"BĐZĐ KĐMSE KALIBA SOKMAYA ÇALIŞMASIN"
Dedelerinden Aleviliğin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini söyleyen Balkız, "Bizi tanımlamayınız,
bizi bir kalıba sokmaya çalışmayın. Biz zaten Aleviliği dedelerimizden gördüğümüz gibi yapıyor ve öyle
biliyoruz" dedi. Türkiye'nin AB'ye girmesi için mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerektiğine
dikkat çeken Balkız, "Eğer siz AB'ye girmek için yola çıktıysanız, mahkeme karalarını yerine getirmek
zorundasınız. AK Parti, bizi anlamak, bizi kabul etmek gibi bir niyeti yoktur. bizim taleplerimiz yerine
AK Parti kendi ajandasını faaliyete geçirmektedir" diye konuştu.
"BĐZ YUMURTA ATMAYIZ, PĐR SULTAN'IN SAZINI ELĐMĐZE ALIRIZ"
Öğrenci protestolarında yaşananları örnek gösteren Balkız, "Öğrenciler, sorunlarının çözümlerini
bulamadığı için ellerine yumurta alarak durumu protesto etti. Biz yumurta almayız ama Pir Sultan'ın
sazını elimize alırız ve buda uzun yıllar sürer. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde Alevilik ile ilgili
dersin konuları bize hiç danışılmadı. Nasıl bir program hazırlanacağı söylenmedi. AK Parti kendi
Alevisini kendisi yarattı. Bunun bizlere anlatılması gerekirdi" diye konuştu.
Konferansa, Đç Anadolu bölgesinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Alevi katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8583
Erişim Tarihi: 13.12.2010

