KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
07.02.2011–13.02.2011

Ziraat Odasında seçim
Kocasinan Ziraat Odası Genel Kurulu'nda başkanlığı kazanan Abdulkadir Güneş oldu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 37
: 07 Şubat 2011 15:01

Kocasinan Ziraat Odası Genel Kurulu'nda başkanlığı kazanan Abdulkadir Güneş oldu. Abdulkadir
Güneş 46 oy alırken, Ahmet Akay ise 24 oy aldı.
Kayseri Ticaret Odası Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda 70 üye oy kullandı. Oy
kullanma işlemlerinin tamamlanması sonrasında yapılan sayım neticesinde Abdulkadir Güneş 46 oy
alarak Kocasinan Ziraat Odası'nın yeni başkanı oldu.
Ahmet Akay ise, 24 üyenin oyunu alabildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8877
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Sultansazlığı dondu !
Yüzlerce kuş türünün barındığı Sultan Sazlığı, aşırı soğuklar sebebiyle dondu.

Kategori

: Đlçeler

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 51

Tarih

: 07 Şubat 2011 15:03

Kayseri'nin Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında bulunan ve yüzlerce kuş türünün barındığı Sultan
Sazlığı, aşırı soğuklar sebebiyle dondu.
Kayseri'de etkisini gösteren soğuk hava, bazı dere ile gölleri dondururken, adını ve ününü Osmanlı
Đmparatorluğu dönemindeki Sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı da soğuk havadan
nasibini aldı.

Sultan Sazlığı eksi 15 dereceyi bulan soğuk hava sebebiyle donarken, Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü
görevlileri ise kuşların beslenebilmesi için yem bıraktı.
SULTAN SAZLIĞI'NDA KUŞ SAYIMI SÜRÜYOR
Kayseri Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 6 kişilik ekibin Sultan Sazlığı, Hörmetçi Sazlığı ve Tuzla
Gölü'nde başlatmış olduğu kuş sayımının devam ettiği bildirildi.
Đl Çevre ve Orman Müdürü Ali Rıza Baykan, kış ortası kuş sayımlarının dünyada 15 Ocak ile 15 Şubat
tarihleri arasında yapıldığını belirterek, “Kuş sayımları, ülkemizde de 1967 yılından buyana düzenli
aralıklarla yapılmaktadır. Kayseri Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü kontrolünde yapılan kuş sayımına
gönüllü arkadaşlarımız da yardım etmektedir. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 327 adet kuş sayıldı.
Bu sayımlar önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacak” diye konuştu.
Bu yıl kış mevsiminin çok sert geçtiğinin altını çizen Đl Çevre ve Orman Müdürü Ali Rıza Baykan,
sazlıklarda bulunan kuşların beslene bilmeleri için bölgelere yem bırakıldığını bildirdi.
Baykan, kuş sayımlarının 6 kişilik bir ekiple sürdürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8878
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Đşte Amatör küme maçları
Amatör küme maçları kıran kırana geçen karşılaşmalara sahne oldu. Alınan sonuçlar şöyle
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Yorum Sayısı
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: Spor
:0
: 44
: 07 Şubat 2011 15:07

DEMĐRSPOR: 7 TOMARZA BELEDĐYESPOR: 1
1. Amatör Küme 17. hafta karşılaşmasında lider Demirspor, lig ikincisi Tomarza Belediyespor'u 7-1
mağlup etti.
SAHA: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Çetin Topuz xx, Sevgi Ölker xx, Ahmet Sabuncu xx
DEMĐRSPOR: Şenolxxx, Ahmet xxx, Ferdi xxx, A.Bekir xxx, Alican xxx, Metin xxx, Ufuk xxx, Serdal
xxx, Veysel xxx, Kazım xxx, Uygar xxxx
TOMARZA BELEDĐYESPOR: Sinan x, Erdem x, Ali x, Şükrü x, Cuma x, Erkan x, Selçuk Pekel xx,
Selahattin x, Türker x, Selçuk x, Selahattin D. x,
GOLLER: Dk.7-13-76 Uygar, Dk.41-82 Veysel, Dk. 16 Metin, Dk.84 Kazım(Pen) (Demirspor), Dk.90
Selçuk Pekel(Pen.) (Tomarza Belediyespor)

- ESENTEPESPOR: 3 SAĞLIKSPOR: 3
Süper Amatör Küme 18. hafta karşılaşmasında Esentepespor, Sağlıkspor ile 3-3 berabere kaldı.
SAHA:Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Ö.Murat Ülger xxx, Ahmet Sabuncu xxx, Kasım Oryarçın xxx
ESENTEPE: Hasan xx, Serkan xx, Hakan xxx, Kadir xx, K.Đbrahim xx, Gökhan xx, Yavuz xxx, Đsmail
xx, Fatih xxx, Özhan xxx,
SAĞLIK: Gökhan xx, Salih xx, Korhan xx, Ömer xx, Serkan xx, Haluk x, M.Burak xxx, Erkan xx,
Serkan xx, Erdal x, Yadigar xx,
GOLLER: Dk. 7-62 Yavuz, Dk. 69 Özhan(Sağlık), Dk. 48-72 M.Burak, Dk.89 Serkan(Sağlık)
KIRMIZI KART: Fatih (Esentepe)
- TALASGÜCÜ BELEDĐYESPOR: 2 AYDINLIK SANAYĐ SPOR: 1
Süper Amatör Küme 18. hafta karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor, Aydınlık Sanayispor'u 2-1
mağlup etti.
SAHA: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Abdullah Turaç xxx, Sevgi Ölker xxx, Hakan Lekisizcan xxx
TALASGÜCÜ: S.Akın xx, Özkan xxx, Bayram xxx, Murat xxx, Şirvan xxx, Ferhat xxx, Lütfi xx (Dk.59
Ahmet xx) Mesut xx Seyit xx, Serkan xxx, Mahmut xxx
A.SANAYĐ: Hacı x, Rıdvan x, Ömer x, Erhan x, Orhan xx, Bulut x, Mehmet xxx, Mustafa x, Gökhan
x,Taner xx, Hasan x
GOLLER: Dk. 25 Mehmet(A.Sanayi) Dk. 82 Murat B., Dk.90 Bayram(Talasgücü)
- KAYSERĐ ŞEKERSPOR : 3- OSMANĐYE ÖNDERSPOR: 0
Bölgesel Amatör Lig 14. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, Osmaniye Önderspor'u 3-0 mağlup
etti.
SAHA: Sümer 1 nolu
HAKEMLER: Mustafa Aydın xxx, Mustafa Saraçoğlu xxx, Necati Şenkeleş xxx
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Mustafa xxx, Selim xxx, Emin xxx, Kemal xxx, Hakan xxx, Fatih xxx, Ali xxx,
Bulut xxx, Erman xxx, Kasım xxx, Rafet xxx
OSMANĐYE ÖNDER SPOR: Barbam x, Đlter x, Volkan x, Murat xx, Veysel xx, Selahattin x, Ayhan x,
Mustafa x, Hakan xx, Ayhan x, Abbas x
GOLLER: Dk 53 Bulut, Dk.90 Erman Dk. 90+1 Selahattin (Kendi Kalesine)(Kayseri Şekerspor)
- ERKĐLETSPOR: 0 AĞIRNAS ŞĐMŞEKSPOR: 4
Süper Amatör Küme 18. hafta karşılaşmasında Ağırnas Şimşekspor, Erkiletspor'u 4-0 mağlup etti.

SAHA: Mimarsinan Serkent
HAKEMLER: Mustafa Savranlar xxx, Ramazan Koca xxx, A.Rahman Haymana xxx
ERKĐLETSPOR: Barış x, Yusuf x, Faruk x, Uğur xx, Cuma xx, Đsmail x, Fırat x, Murat x, Efekan x,
Murat M. x, Fatih x
AĞIRNAS ŞĐMŞEKSPOR: Atakan xxx, Murat xxx, Đsmail xxx, Alahattin xxx, Ali xxx, Mustafa xxx,
Hakan xxx (Dk.75 Halil Emre xxx), Ahmet xxx, Harun xxx, Faruk xxx, M.Ali xx (Dk.61 Mehmet Ali xxx)
GOLLER: Dk.25 Hakan, Dk.67 Harun, Dk.69 Mehmet Ali, Dk.85 Halil Emre (Ağırnas Şimşek spor)
- ADALETSPOR: 2 SĐNDEL HÖYÜK BELEDĐYE: 3
1. Amatör Küme 17. hafta karşılaşmasında Adaletspor, Sindel Höyük Belediyespor’a 2-3 mağlup oldu.
SAHA: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Mehmet Küçük xxx, Ahmet Dinç xxx, Mehmet Türkay xxx
ADALETSPOR: Durdu x, Yener x, Ramazan x, Ahmet x, Kenan xx, Serhat xx, Mehmet xx, Serdar x,
Yusuf xx, Adil x, Ömer x (Dk.45 Veli xx)
SĐNDEL HÖYÜK BELEDĐYE: Vefa xx, Yusuf xx, Enes xx, Hamdi xx, Gökhan xxx, Osman xxx, Musa
xxx, Hidayet xxx, Muharrem xxx, Yılmaz xxx, Fatih xxxx
GOLLER: Dk.61 Kenan Dk.81 Veli (Adaletspor) Dk.26-76 Fatih Dk.38 Yılmaz (Sindel Höyük
Belediyespor)
- KILIÇASLAN YILDIZ: 3 SARIOĞLAN: 3
1. Amatör Küme 17. hafta erteleme karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor, Sarıoğlanspor'u 3-3
berabere kaldı.
SAHA: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Đsa Durmuş xxx, Muhammet Türkay xxx, Ahmet Dinçxxx
KILIÇASLAN YILDIZSPPOR: Muhammet xx, Tuncay x,Mehmet xx, Selehattin x, Ahmet xx, A.Samet
xx, Đbrahim xx, Yusuf xx, Alim xxx, Đrfan xxx, Oğuzhan xx
SARIOĞLAN: Nurtaç x, Ömer B. x, Ömer A. x, H. Mehmet x, Sezer x, Gökhan xx, Engin xx, Serdal xx,
Mehmet xxx, Erkan xxx
GOLLER: Dk.20-48 Đrfan Dk.73 Alim (Kılıçaslan Yıldız spor) Dk.8-24 Mehmet Dk.60 Erkan (Sarıoğlan
spor)
- SÜMERSPOR: 6 YEŞĐLHĐSAR: 2
1.Amatör Küme 17. hafta erteleme karşılaşmasında Sümerspor, Yeşilhisarspor'u 6-2 mağlup etti.
SAHA: Mimarsinan Serkent
HAKEMLER: Erol Eroğlu xx, Fikret Ünal xxx, Ramazan Koca xxx
SÜMERSPOR: Tugay xxx, Akif xxx, Recep xxx, Hidayet xxx, Cumali xxx, Gökhan xxx, Uğur xxx Nihat
xxx, Tolgahan x (Dk.23 Altan xxx) Niyazi xxx, Tugay xxx

YEŞĐLHĐSAR: Hasan x, Süleyman x, Ahmet x, Gürcan x, Gökhan x, Murat x, Mustafa x M.Ali xxx,
Đshak x, Yusuf x, Mustafa x
GOLLER: Dk.20-75-81 Uğur Dk.27 Altan Dk.60 Niyazi Dk.90 Tugay (Sümerspor), Dk.40-71 M.Ali
(Yeşilhisar spor)
KIRMIZI KART: Dk.70 Süleyman Dk.70 Gökhan Dk.71 Yusuf (Yeşilhisarspor)
KAYSERĐSPOR: 1 GAZĐANTEPSPOR: 0
U-18 Gençlik Geliştirme liginin 18. hafta karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Gaziantepspor'u 1-0
mağlup etti.
SAHA: Sümer 1 Nolu
HAKEMLER: Hüseyin Keğin xx, Faruk Baruk xx, Niyazi Aslan xx
KAYSERĐSPOR: Kemal xx, Onur xx, Mustafa xxx, Bilal xxx, Mehmet xxx, Fatih xx (Dk.79 Tugay x),
Ahmet xx, Samet xx (Dk.69 Mücahit xxx) M.Can xx (Dk.89 Đbrahim ?) Mahmut xx, H.Durdu xx
GAZĐANTEPSPOR: Tamer xx, Tufan xx, Halil x, Feyyaz x, Fatih xx, Zeki xx, Mustafa xx, Kerim xx,
Halil xx, Halil D. xx
GOL: Dk.74 Mücahit (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8879
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Kayseri'de 2 intihar girişimi daha !
Develi ve Bünyan ilçelerinde 2 kişi hap içerek intihar etmek istedi. Her iki şahıs da kaldırıldıkları hastanede
kurtarıldı.
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Yorum Sayısı
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Tarih

: Sürmanşet
:0
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: 07 Şubat 2011 15:10

Kayseri'nin Develi ilçesinde intihara kalkışan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Soysallı köyünde, Đ.G.'nin ailevi geçimsizlik nedeniyle
bunalıma girdiği ve 7 adet hap içerek intihara kalkıştığı öğrenildi.
Đ.G.'nin eşi tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- BABASININ ÖLÜMÜNE DAYANAMADI ĐNTĐHARA KALKIŞTI
Kayseri’de babasının ölümüne üzülen bir kişinin intihara kalkıştığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Pirahmet köyünde meydana gelen olayda,
E.S.’nin babasının ölümüne üzüldüğü ve 8 adet antibiyotik içerek intihara kalkıştığı öğrenildi.

Yetkililer, Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8880
Erişim Tarihi: 08.02.2011

K.Erciyes'te kötü gidiş sürüyor !
1. Lig'de oynanan maçta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile
Kayseri Erciyesspor, 0-0 berabere kaldı.
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Okunma
Tarih

: Erciyesspor
:0
: 32
: 07 Şubat 2011 15:12

Bank Asya 1. Lig'de oynanan maçta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kayseri Erciyesspor, 0-0
berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
7. dakikada Erkam'ın pasıyla ceza sahasına giren Kenan kötü bir vuruşla takımını mutlak bir golden
etti.
32. dakikada Yusuf, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top kaleci Onur'da kaldı.
54. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Kenan'ın pasıyla müsait pozisyonda topla
buluşan Abdullah kötü bir vuruşla topu auta attı.
70. dakikada sağdan gelişen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor atağında Abdullah'ın ceza sahasına
ortasına Ramazan düzelterek çarprazdan sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
90+4'te gelişen Kayseri Erciyesspor atağında, ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Veli kafa ile
vurdu. Fileye giden topu kaleci Onur güçlükle kornere çeldi. Orta hakem Aytekin Durmaz ise korner
atışına izin vermeyerek maçı bitirdi.
STAT: Kamil Ocak
HAKEMLER: Aytekin Durmaz xxx, Serkan Olguncan xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx
GAZĐANTEP BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: Onur xxx, Cihan xx, Ali Sakal x (Zafer dk. 46 xx),
Kenan xx (Ferdi dk. 69 xx), Ramazan xx, Eren xx, Serdar xx (Uğur Tülümen dk. 84 ?) Osman xx,
Erkam xx, Abdullah xx, Hakan xx
TEKNĐK DĐREKTÖR: Erol Azgın
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Fatih xx, Aytek xx, Yusuf Şimşek xx (Taner Dk. 57 xx), Eser xx
(Köksal Dk. 57 xx) , Emre xx, Özgürxx (Mehmet Ayaz Dk. 81 ?), Kemal xx, Veli xx, Yusuf Kurtuluş xx,
Ümit xx

SARI KARTLAR: Serdar Deliktaş (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Aytek, Taner (Kayseri
Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8881
Erişim Tarihi: 08.02.2011

BBP teşkilatında yenilik
Büyük Birlik Partisi Kayseri Đl Teşkilatı'nın yeni yönetimi düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 54
: 07 Şubat 2011 15:13

Büyük Birlik Partisi Kayseri Đl Teşkilatı'nın yeni yönetimi düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.
Toplantıda konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Đl Başkanı Gülbeyi Đbiş, “Rahmetli liderimiz Muhsin
Yazıcıoğlu'nun şahadeti bize bir travma yaşattı” dedi.
Yeni il teşkilatını kamu oyuna tanıtan Gülbeyi Đbiş, “Merhum Yazıcıoğlu'nu çok seven ve ona yakın
olan insanlar da bir zafiyet yaşandı. Sıkıntılarımız oldu. Genel Merkezimize yaşanan sıkıntılardan
dolayı il teşkilatının fesih edilmesi için talepte bulunduk” diye konuştu. Fesih talebine BBP Genel
Merkezi'nden olumlu yanıt geldiğini ve il teşkilatının feshedildiğini söyleyen Đbiş, “Đl teşkilatının yeniden
kurulması görevi bana verildi. Genel Merkezimize ve Türkiye'ye layık olabilecek 47 genç arkadaşımız
ile göreve geldik. Seçime kadar her hafta bir ilçemizin kongresini gerçekleştireceğiz” ifadesinde
bulundu.
Đlçe kongrelerinin 13 Şubat tarihinde Đncesu ile başlayacağını bildiren Đbiş, 27 Şubat'ta da Kayseri'de
büyük bir katılımla toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti.
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili olarak 3 ayrı rapor hazırlandığını ve son raporda
sabotaj ifadelerinin ağırlık kazandığını hatırlatan Đbiş, “Sayın Başbakan, 'Kardeşim' diyerek hitap ettiği
merhum liderimizin ölüm nedeninin aydınlatılması için talimat vermeli” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8882
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Bu seçim kırılma noktası olacak !
Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Teşkilatı Belde, Köy ve Mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
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Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Teşkilatı Belde, Köy ve Mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.
Seçim çalışmaları hakkında bilgiler verilen toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke
AKP Hükümetinin dokuz yıldır ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir tutum sergilediğini söyledi.
Tuana Restoranda düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke Kocasinan Đlçe
Başkanı Serkan Tok, Melikgazi Đlçe Başkanı Güven Hocaoğlu, Đl kadın kolları Başkanı Sevim Koçyiğit,
Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Kadın kolları Başkanı
Nurhan Sağlam, seçim çalışmalarına hız vereceklerini belirterek “Kocasinan bölgesinde gitmediğimiz
köy ve mahalle kalmayacak vatandaşlarımıza daha iyi günlerin Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı ile
olacağını anlatacağız” dedi.
Milliyetçi Hareket Partili olmanın büyük bir şeref olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Kadın
kolları Başkanı Sevim Koçyiğit'te “Ülkücü göreve talip olurken ülkücü tavır ve anlayış içinde liderine
teşkilatına ve ülkücü iradeye saygı göstermeli ve lider ülke Türkiye ülküsünün gerçekleşmesi için
çalışmalıdır” dedi.
Seçimlerde hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracaklarını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi
Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok ise şöyle devam etti:
“2023'e doğru yükselen ülke Türkiye sözleşmesini tüm halkımıza anlatacağız. Tam yol ileri parolası ile
süratli, kararlı ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğimiz tek başına iktidar hedefine beraber yaptığımız
çalışmalarla her gün birazda da yaklaşacağız. Muhatap olduğumuz sorunlar, önümüze çıkan
güçlükler, ulaşacağımız iktidarın zaferinin değerini daha da kıymetlendirmektedir. Felaketlere
dayanacağız. Dedikoduyu bertaraf edeciğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız.”
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke'de partililer ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek AK Parti Hükümetini eleştirdi. Eke, ülkenin bölünme noktasına geldiğini söyleyerek
“Önümüzdeki seçimler devletimiz ve milletimiz açısından çok önemlidir” dedi. Eke şöyle devam etti:
“Ülkemizin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz AK Parti Hükümetinin dokuz yılı aşkın
süredir ayrıştırıcı ve ötekileştirici tutumu sayesinde ülkemiz ne yazık ki bölünme noktasına gelmiştir.
Bu durumdan kurtulmanın yolu Milliyetçi Hareket Partisinin tek başına iktidarında yatmaktadır.
Partimizi iktidar etmek için hepimize görev düşmektedir. Önümüzdeki seçimler devletimiz ve milletimiz
açısından bir kırılma noktası taşımaktadır. Bu bakımdan hepimiz bölgelerimizde her kapıyı çalarak
gönülleri kazanarak halkımızın oylarını partimize kanalize etmeliyiz 12 Haziran tarihinde yapılması
planlanan seçimlerde partimizi Kayseri'de birinci Türkiye'de tek başına iktidar yapmalıyız. Aksi halde
hepimiz olacakların sorumlusu olur bu vebalden kurtulamayız. Hep birlikte gelmeyene gitmeliyiz kırgın,
dargın. Küskün kim varsa devletimizin ve milletimizin bekasını düşünerek onların desteğini partimize
kazandırmalıyız.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8883
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Evlendirme vaadiyle dolandırdı
70 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle kandırarak yüzük aldırmak suretiyle dolandıran 2 kişi, yakalandı.
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: Asayiş
:0
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Kayseri'de 70 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle kandırarak yüzük aldırmak suretiyle dolandıran 2
kişi, yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Alparslan caddesinde yaşandı. 70
yaşındaki Đzzet Ç.'yi evlendirme vaadiyle kandıran ve 200 TL değerinde yüzük aldıran Şahin H. (27) ile
Kadem B. (46) polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken,
olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8884
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Alakuşak 'Akdere' oldu !
Đl Genel Meclisi Tomarza ilçesine bağlı Alakuşak köyünün ismini Akdere olarak değiştirdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 31
: 07 Şubat 2011 18:38

Đl Genel Meclisi’nin Şubat ayı ilk toplantısında, Alakuşak köyünün ismi Akdere olarak değiştirildi.
Sadettin Aydın Başkanlığında toplanan Đl Genel Meclisi’nin 3. gündem maddesinde bulunan Tomarza
ilçesine bağlı Alakuşak köyünün isminin Akdere olarak değiştirilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun
hazırladığı rapor görüşüldü. Raporda, köy ihtiyar heyeti ve 333 kişinin imzasının bulunduğu talebin
kabul edildiği, komisyon üyelerinden Đsmihan Gülser Üçok’un şerh düştüğü bildirildi.
Konu hakkında konuşan MHP Grup Başkanvekili Halit Demir, Alakuşak köyünün daha önce de isminin
değiştirildiğini hatırlatarak, “Kamuoyu tarafından yanlış anlaşılacak olan isimlerin değiştirilmesinden
yanayız. Ancak, Kendisi de Alakuşaklı olan milletvekili Yaşar Karayel’in dere ıslahı çalışması
nedeniyle köyün isminin değiştirilmesi işin siyasallaştırılmasıdır” diyerek, rapora düşülen şerhi
desteklediklerini bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Tekelioğlu ise, köyün ihtiyar heyetinin ve 333 kişinin bu talepte
bulunduğunu belirterek, “Küyön yeni ismi hayırlı olsun” dedi.
Hukuk Komisyonu Başkanı Adnan Ünal da, “Bulutlu, ördekli, sel gibi isimleri tartışmak yerine, ak mı,
kara mı diyerek renklere bağlanmak yerine olumlu düşünülmesini beklerdim. Bu görüş bizim değil,
köyde bulunan 333 kişinin görüşü ve isteğidir. Biz de bu doğrultuda karar verdik” ifadesinde bulundu.
Hukuk Komisyonu’nun raporu, oy çokluğu ile kabul edilerek, Alakuşak köyünün yeni ismi Akdere
olarak belirlendi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8885
Erişim Tarihi: 08.02.2011

CHP'de Đl Başkanı kim olacak ?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Đl Başkanlığı görevine isim belirlemek amacıyla Kayseri'ye geldi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP'de Enver Özdemir'in milletvekili adayı olmak için
istifa etmesiyle boşalan Đl Başkanlığı görevine isim belirlemek amacıyla Kayseri'ye geldi.
Sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen Faik Öztrak, CHP il binasında partililerle görüşmeye başladı. Đl
Başkanlığı odasında ilk olarak kurultay delegeleriyle görüşen Faik Öztrak'ın CHP Đl Başkanı'nı
belirlemek için Kayseri'ye geldiği öğrenildi.
CHP Đl eski Başkanı Enver Özdemir'in de hazır bulunduğu görüşmeler akşam saatlerine kadar devam
etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8886
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Hedef Fener'i yine Kadıköy'de devirmek !
Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu:Kesinlikle şımarmamamız ve rehavete kapılmamız gerekiyor.
Biz bunun bilincindeyiz.
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Kayserispor, bir üst sırada bulunan Fenerbahçe'yi yenerek zirve mücadelesine yaklaşmayı arzularken,
Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, "Kesinlikle şımarmamamız ve rehavete kapılmamız gerekiyor. Biz
bunun bilincindeyiz" diye konuştu
Kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü son dakika golüyle yenerek kendi sahasında 3 puan alan
Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe'yi yenmek istiyor. 20 maçta 11 galibiyet, 6
beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 39 puanı bulunan Kayserispor, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4
mağlubiyeti ile 42 puanı bulunan Fenerbahçe'den 3 puan hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Lider Trabzonspor ile arasında 5 puan farkı bulunan Kayserispor'da Teknik Direktör Şota Arveladze,
sakatlıkları bulunan Mehmet Eren ile kaleci Süleymanou'nun hafta içi hazırlıklar sonrasında durumları
değerlendirilerek Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyebileceğini söyledi.
Ligde kolay maç olmadığını söyleyen Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, haftalar ilerledikçe
karşılaşmaların daha fazla zorlaşacağını beliterek, "Ligin üst sıralarındaki puan kayıpları, bizim zirve
yolundaki isteğimizi daha da artırdı. Daha önümüzde çok önemli karşılaşmalar var. Bu bakımdan
kesinlikle şımarmamız ve rehavete kapılmamızı gerekiyor. Kayserispor artık zirve mücadelesi verme
alışkanlığı kazandı. Bizim için en sevindirici olan bu. Önemli bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe de
moralli ve formda
çıkacak karşılaşmaya, her şeyden önemli seyir zevki üst düzeyde olacak bir karşılaşma olacak. O
karşılaşmadan da iyi mücadele ortaya koyarak istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8887
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Erciyes'te Levent Devrim gidiyor mu ?
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci açıkladı.
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, bu hafta oynayacakları Rizespor maçının
önemli olduğunu ve taraftar desteği beklediklerini belirterek, "Bu maç bizim yeniden dirilişimiz olacak"
diye konuştu.
Tesislerde düzenlediği basın toplantısında Erciyesspor Yönetimi olarak yeni bir karar aldıklarını ve
Rizespor maçı öncesinde yönetim olarak takımın tüm antrenmanlarını takip ederek futbolcularla birlikte
olacaklarını açıklayan Büyükkeçeci, "Đkinci yarıda ilk iki maçımızda istediğimizi yapamadık. Antep
maçında çok başarılı oynadık ama burada da gol bulmakta zorlandık. Bulduğumuz gol pozisyonlarını
değerlendiremedik. Önümüzde 13 maç var ve biz bu 13 maçın 13'ünü de kazanmak istiyoruz" dedi.
Bank Asya 1. Lig'de iki maçı alan takımın en üst sıralarda bulunduğunu ve ligde böyle bir durumun hiç
yaşanmadığını ifade eden Büyükkeçeci, "Biz Rizespor maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu
maçı kazanmak için iddialıyız. Ne yapıp yapıp bu maçı kazanmalıyız. Đlk 6 hedefimizi gerçekleştirmek
için bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu hafta bir kaza olmazsa Rizespor maçı ile çıkışa geçmek
istiyoruz" diye konuştu.
Maçın muhtemelen Kadir Has Stadyumu'nda oynanacağını ve Federasyonun bunu belirlediğini
söyleyen Büyükkeçeci, "Bu maça taraftarımızı da bekliyoruz. Büyük ihtimalle bilet fiyatları daha düşük
olacak. Maç saatinde tramvayın ücretsiz olması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımıza talepte
bulunacağız. Taraftarımızın da bu önemli maçta bizi 90 dakika desteklemesini istiyoruz. Çünkü bu maç
bizim için çok önemli. Bu maç bizim çıkış maçımız ve yeniden dirilişimiz olacak" ifadesinde bulundu.

Levent Devrim konusunda yönetimin herhangi bir karar alıp almadığının sorulması üzerine ise
Büyükkeçeci, "Hoca konusunda her yönetimin kendine göre bir değerlendirmesi olur. Her yönetimin bir
karnesi olur. Biz bu hoca ile geçtiğimiz sezon ligde kaldık. Đlk yarıda da önemli puanlar aldık. Bizim
gündemimizde ne hoca ile alakalı ne de futbolcuların kadro dışı bırakılması ile ilgili bir konu yok. Biz şu
anda Rizespor maçına kilitlendik. Olumsuzlukları düşünmüyoruz. Sık sık hoca değiştirmek yerine
sabırlı olmak daha iyidir diye düşünüyorum. Sık sık hoca değiştirmek bana göre uygun değil" cevabını
verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8888
Erişim Tarihi: 08.02.2011

ERÜ haber bülteni çıktı !
Erciyes Üniversitesi&#8217;nin (ERÜ) haber bülteni olan Erciyes Üniversitesi Dergisi&#8217;nin 50. sayısı çıktı.
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Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) haber bülteni olan Erciyes Üniversitesi Dergisi’nin 50. sayısı çıktı.
Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) haber bültenlerinin yer aldığı Erciyes Üniversitesi Dergisi, son sayısı
olan 50.sayısıyla okurlarıyla buluştu. 185 sayfa olarak çıkan dergide, ERÜ açılış töreni, fakültelerin ve
yüksek okulların temel atma törenleri, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilk
mezuniyet törenleri, 1. Uluslar arası Selçuklu Sempozyumu, 22. Genç Đletişimciler Yarışması ve okul
tanıtım bölümleri yer alıyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8889
Erişim Tarihi: 08.02.2011

MHP'den sandık seferberliği !
MHP Melikgazi Đlçe Başkanı Güven Hocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.
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MHP Melikgazi Đlçe Başkanı Güven Hocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri mahalle temsilcileri ile bir
araya geldi. Toplantıda mahalle temsilcilerine seslenen Hocaoğlu, temsilcilerin sandıklara sahip
çıkmalarını istedi.
Parti Đl Binasında düzenlenen toplantıya Başkan Hocaoğlu'nun yanı sıra Teşkilattan Sorumlu Başkan
Yardımcısı Ertuğrul Yüçebaş, Seçim Đşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Çolakoğlu, yönetim
kurulu üyeleri ile çok sayıda mahalle temsilcisi katıldı.
Mahalle temsilcilerine seçimlerde çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Hocaoğlu, "28 Ocakta da Genel
Başkanımızın Ankara’da yapmış olduğu toplantı ile seçim beyannamemizi açıklanmıştır. Milliyetçi
Hareket Partisi tek başına iktidarı hedeflediği için dolu dolu bir program hazırlamıştır. Bu program
adaletten tutun, ekonomiye kadar esnaftan tutun köylüye kadar herkesi ayrı ayrı düşünerek top yekün
bir kalkınma projesi hazırlanmış durumda. Bizlere düşen ise bu seçim beyannamesinin çok ciddi bir
şekilde hatmetmemizdir. Önce biz anlayacağız ki sizler bizlerle beraber vatandaşın kafasına bu seçim
beyannamesini nakşetmek zorundayız" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8890
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Yumruğa 1.5 yıl hapis cezası !
Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan öğretmen, hapis cezasına çarptırıldı.
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Şehit cenazesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan
öğretmen, hapis cezasına çarptırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan Şahin Şimşek, Kayseri 3.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Beden eğitimi öğretmeni Şimşek, avukatı Sümer
Erol ile katıldığı duruşmada 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şimşek'in cezası, sabıkası
bulunmadığı ve kamu görevlisi olduğu gerekçesiyle ertelendi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8891
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Yıldız özüre rağmen affetmedi !
Şahin Şimşek'in avukatı Sümer Erol: Bakan Taner Yıldız'ın affetmemesini doğru bulmuyorum. Affetmek büyük bir
erdemdir.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan Şahin Şimşek'in avukatı
Sümer Erol, "Şimşek'in pişman olup özür dilemesine karşın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız'ın affetmemesini doğru bulmuyorum. Affetmek büyük bir erdemdir" dedi.
Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan beden eğitimi öğretmeni Şimşek 1 yıl 5
ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, sabıkası bulunmadığı ve kamu görevlisi olduğu gerekçesiyle
cezası ertelenmişti.Şahin Şimşek'in avukatı Sümer Erol, müvekkilinin "bipolar efektif" ismi verilen bir
hastalığı olduğunu hatırlatarak, bu tür hastalığı olan kişilerin üzüntülü hallerinde kontrolsüz
davrandığını anlattı. Şimşek, "Müvekkilim Şahin Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız'a şehit cenazesinde fiili eylemde bulunmuştur. Bu eylemi tabii ki doğru bulmuyorum, bir bakana
kaba kuvvet yapılmamalı ama Şahin Şimşek'in 'bipolar efektif' ismi verilen hastalığından ötürü üzücü
durumlar karşısına kontrol edilemeyen tepkileri oluyor. O gün ilacını almamıştır. Şahin Şimşek,
sonradan yaptığı davranışın doğru olmadığını söyleyerek özür diledi. Bakan Yıldız'ın hastalığı
olduğunu öğrendiğinde ve özür dilemesinin ardından Şimşek'i affetmesini isterdim. Affetmek büyük bir
erdemdir. Yaşanan o üzücü olaydan sonra müvekkilime karşı linç kampanyası başlatıldı. Yüz kızartıcı
suç nedeniyle mesleğinden uzaklaştırılarak yokluğa mahkum edildi. Son duruşmada ise müvekkilime 1
yıl 5 ay 15 gün hapis cezası uygun görüldü.
Şimşek'in cezası, sabıkası bulunmadığı için ve kamu görevlisi olduğu gerekçesiyle ertelendi.
Müvekkilimin 5 yıl süreyle hiçbir suç işlememesi gerekiyor" diye konuştu.Burnu kırılan Bakan Yıldız'ın
Erciyes Üniversitesi'nde bulunan KBB doktorunun muayenesinin ardından hayati tehlikesi olduğuna
dair rapor verildiğini ifade eden Erol, "KBB doktoru hakkında da gerekli yasal işlemi hazırlayacağız"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8892
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Bakan protestosuna dava !
ERÜ'de Enerji Bakanı Taner Yıldız'ı protesto eden bir grup öğrenci Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim
karşısına çıktı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı Erciyes Üniversitesi akademik açılış töreni
öncesinde protesto gösterisi yapan öğrenciler hakkında dava açıldı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin 2010-2011 eğitim-öğretim akademik yılı açılış töreninde protesto
gösterisi yapan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Kayseri Şubesi Üyesi Ramazan Fişek ve Lale Delidağ
isimli öğrenciler, Bakan Yıldız'ın haklarında hakaret davası açması nedeniyle bugün Kayseri 2. Sulh
Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Duruşmanın ardından Kayseri Adliyesi önünde açıklama yapan Türkiye Gençlik Birliği Kayseri Şube
Temsilcisi Sinan Sungur, mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız'ı protesto eden iki Türkiye Gençlik Birliği üyesi bugün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Burada önemli olan iki konu var. Duruşma ertelense de
buradan biz ceza da yesek beraat kararı da çıksa biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutku'nda ve
Gençliğe Hitabesi'nde bize verdiği görevleri sonuna kadar yerine getireceğiz. Buradan çıkacak
cezanın bizim için hiçbir sorumluluğu yoktur. Yasal olarak vardır ama bizi mücadelemizden
alıkoyamazlar. Biz sokaklarda, meydanlarda, üniversitelerde, her yerde mücadelemizi sürdüreceğiz.
Amerikan emperyalizmine ve onun iş birlikçisi AK Parti'ye karşı mücadelemizi yürüteceğiz. Onlar
Cumhuriyet yıkıcısıdır. Bu bizim ürettiğimiz bir şey değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararıdır.
Kamuoyunun önündedir. Biz bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir şey yolumuzdan
alıkoyamaz bizi. Mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
Duruşma, Bakan Taner Yıldız'ın da ifadesinin alınması için 25 Mart 2011 tarihine ertelendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8893
Erişim Tarihi: 08.02.2011

Kaymek'te sertifika sevinci
Sosyal sorumluluk projeleri dahilinde açılan okuma-yazma kursunda eğitim alan kursiyerler, sertifika
sevinci yaşadı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Kursları (KAYMEK) tarafından
sosyal sorumluluk projeleri dahilinde açılan okuma-yazma kursunda eğitim alan kursiyerler, sertifika
sevinci yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi Emirgan Çay Bahçesi'nde gerçekleşen kahvaltılı toplantıya, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'nin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi'nde
görevli daire başkanlarının eşleri ve kursiyerler katıldı.
Programda kursiyerler adına bir konuşma yapan Ziya Gökalp okuma-yazma kursiyeri 46 yaşındaki
Şerife Başbağ, ailevi nedenlerden dolayı okula gidemediğini belirterek, "Okuma-yazma öğrenmeden
önce bir yere giderken yanımda hep birileri olurdu. Ancak şimdi kendi başıma otobüse binebiliyorum.
Utanmıyorum, gururla yürüyorum. Hayata yeniden başladım. KAYMEK, elim ayağım oldu. KAYMEK

sayesinde hayatı yaşamayı öğrendik. Bize bu imkanı sağladığı için başta Başkanımız Mehmet
Özhaseki ile eşi Neşe hanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra konuşan KAYMEK Genel Müdürü Canan Hançerlioğlu, amaçlarının Kayseri halkına en iyi
hizmeti verebilmek olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:
"KAYMEK 2004 yılında tek bir adımla başladığı yolculuğuna bugün 85 branş ile devam ediyor.
Şehrimizin muhtelif noktalarında siz hemşerilerimizle buluşmak bize muhteşem bir enerji veriyor.
Sizlerden aldığımız bu enerji ile daha kararlı, daha gayretli şekilde yolumuza devam ediyoruz.
Açtığımız okuma-yazma kursları ile de yetişkin bireylere okuma-yazma öğretiyoruz. Bireylerin
kendilerini ifade edebilmeleri, ihtiyaçlarını bağımsızca karşılayabilmenin okuma-yazma ile mümkün
olduğunun bilincindeyiz. KAYMEK ailesi olarak Sayın Mehmet Özhaseki ve değerli eşine sundukları
imkanlar ve vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz."
"OKUMA-YAZMA BĐLMEYEN KALMASIN"
Son olarak kürsüye gelen Neşe Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yasalarla belirlenmiş olan
rutin hizmetleri vermekle yetinmeyip; vatandaşla şehrin gelişmesine paralel etkinlikler ve yenilikler
peşinde koştuğunu söyledi.
KAYMEK kurs faaliyetleriyle her yıl binlerce çocuğa, gence ve hanıma ulaştıklarına vurgu yapan Neşe
Özhaseki, "Okumak, yazmak; görmek, duymak gibi önemli. Türkiye'mizin birçok kırsal kesiminde
özellikle kız çocuklarının eğitimine anne-babaları tarafından yeterince önem verilmediğini görmek
bizleri oldukça üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Günümüzde eğitime hak ettiği değerin ve önceliğin
verilmesi gerekmekte; bu hususta da özellikle annelerimize büyük görevler düşmektedir. Beşikten
Mezara Kadar Đlim Öğreniniz düsturunu benimseyen bir toplum olarak okuma-yazma bilmeyen
insanımız kalmasın. Lütfen KAYMEK kurslarına başvurun; Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her
türlü imkanı seferber etmeye hazırız" diye konuştu.
Mutlulukları gözlerinden okunan diğer kursiyerler de, artık sosyal hayata dahil olduklarını ifade ederek,
"Okuma yazma öğrendikten sonra çocuklarımızın ödevlerine yardımcı olmaya başladık. Sokağa tek
başımıza rahatlıkla çıkıyoruz. Çok mutluyuz. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki ve bütün yetkililere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından KAYMEK Ziya Gökalp, Argıncık, Beyazşehir, Hürriyet ve Mimsin Tesisleri'nde
okuma yazma öğrenen kursiyerler, Neşe Özhaseki'den sertifikalarını aldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8894
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Kadir Has dev finallere hazır !
Spor Toto Türkiye Kupası 8'li Final Müsabakaları öncesinde basın toplantısı düzenlendi.
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Kayseri Kadir Has Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan Spor Toto Türkiye Kupası 8'li Final
Müsabakaları öncesinde basın toplantısı düzenlendi.
9 Şubat'ta Beşiktaş Cola Turka ve Efes Pilsen maçı ile başlayacak olan müsabakalar öncesinde
düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Yağmur, "Kayseri, Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak güzel bir sınav verdi.
Ardından da Spor Toto Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapması bizi sevindirdi. Basketbolcuların
Kayseri'ye gelmesi ile birlikte çok şey kazandığımıza inanıyorum" diye konuştu.
TBF Ligler Direktörü Ahmet Araşan ise, Kayseri'nin bu müsabakalara ev sahipliği yapmasının çok
önemli olduğunu belirterek, "Türkiye kupaları 8'li final şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu müsabakalar Beko
Basketbol Ligi'nin küçültülmüş şekli olacak. 4 gün boyunca heyecanlı maçlar olacak" ifadesinde
bulundu. Araşan, müsabakalarda Türk basketbolunu belirli seviyeye getiren takımların mücadele
edeceğini bildirdi.
TBF Ligler Koordinatörü Ayhan Özgümüş, Basketbol Federasyonunun Kadir Has Spor Kompleksinin
tanıtımında Dünya Basketbol Şampiyonası ve Türkiye Kupası'nı düzenleyerek üzerine düşeni
gerçekleştirdiğini ifade etti. Özgümüş, "Artık üzerine düşeni yapma sırası Kayseri'de. Basketbolun en
iyi takımları burada mücadele edecek" dedi.
Müsabakalarda mücadele edecek olan Aliağa Petkim Spor Kulübü Başkanı Metin Timurhan, Đzmir'i en
iyi şekilde temsil etmeye geldiklerini söyledi. Ligde 3 yıldır mücadele ettiklerini hatırlatan Timurhan,
"turnuvalar sürprizlere açıktır. Müsabakalarda en güzel şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Kayseri'ye ilk gelen takım olduklarını hatırlatan Beşiktaş Cola Turka Antrenörü Ergin Ataman, "Umarım
kupayı alarak Kayseri'den en son ayrılan takım da biz oluruz" diyerek, "Kupa maçlarının Kayseri'de
düzenlenmesi şehir açısından çok büyük bir fırsat. Beşiktaş Cola Turka olarak Avrupa kupalarından
elendik. Şu anda tek hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmaktır. Bunun için mücadele edeceğiz" diyerek
iddialı olduklarını söyledi.
Beşiktaş Cola Turka oyuncularından Hüseyin Beşok, ilk maçta Efes Pilsen ile karşılaşacaklarını
hatırlatarak, "Rakibimiz çok iyi ama bizim hedefimiz kupayı kazanmak. Bunun için de elimizden geleni
yapacağız. ;Kupayı almak için Kayseri'ye tam kadro geldik" ifadelerinde bulundu.
Ligin yeni takımlarından Medikal Park Trabzonspor'un oyuncularından Ersin Görkem, Aliağa Petkim'i
yenmek istediklerini belirterek, "Turnuvalarda zayıf takımlar sürpriz yapabiliyor. Biz de turnuvada
Aliağa'yı yenerek yarı finale çıkmak istiyoruz" dedi.
Basın toplantısı sonrasında TBF yetkilileri ve basketbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi. Spor Toto Türkiye
Kupası 8'li Final Müsabakaları'nda ilk maç 9 Şubat Çarşamba günü 18.00'da Beşiktaş Cola Turka-Efes
Pilsen karşılaşması ile başlayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8895
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Gazze için toplanan paralar ne oldu ?
SP Đl Başkanı: Gazze'ye gönderilmeyen yardım paraları bir banka hesabında bekletiliyor.
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Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan yaptığı basın toplantısında, Gazze için toplanan
yardım paralarının gönderilmediğini ve bu paraların bir banka hesabında bekletildiğini belirtti.
Gazze’ye ulaştırılamayan yardımlar ve işsizlik sorunuyla ilgili yapılan basın toplantısına Saadet Partisi
Đl Başkanı Mahmut Arıkan, il yönetimi ve ilçe başkanları katıldı. Đl Başkanı Mahmut Arıkan basın
toplantısında yaptığı açıklamada, 2 yıl önce Đsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırının ardından Gazze için
toplanan paraların hala gönderilmediğini ve paraların bir banka hesabında bekletildiğini belirtti.
Toplantıda, işsizlikten de bahseden Arıkan, işsizliğin her geçen arttığını ifade ederek, toplumun
öncelikli sorununun işsizlik olduğunu kaydetti. Arıkan, “Đşsizlik sorunu doğal bir afet değil, yanlış
politikaların ürettiği insan yapısı bir sorundur. Đşsizlik üretimi sınırlayan ve paylaşımdaki adaletsizliğe
yol açan yanlış ekonomik politikalardan kaynaklanmaktadır. Tunus ve Mısır’da yaşanan halk
ayaklanmasını temelinde yoksulluk ve işsizlik yatmaktadır. Đşsiz ve yoksulların sesine kulak
tıkayanların saltanatları er ve geç yer ve yeksan olur. Kuzey Afrika’da baskıya, zulme ve işsizliğe karşı
başlayan kıyam yakın bir gelecekte geri bırakılan ve emperyalizm tarafından sömürülen işsiz ve yoksul
kitleler arasında da başlayacaktır. Bu kıyam ‘Adil bir dünyanın’ kurulmasına yönelik ilk adımdır. Saadet
Partisi olarak Tunus’ta ve Mısır’da baskı ve zulme karşı başlatılan kıyamı destekliyoruz “ şeklinde
konuştu.
TBMM’de partisi bulunan grupların birbirleriyle uğraşmaktan dolayı işsizliğe çare bulamadığını ifade
eden Arıkan, “Bugün ülkemizde grubu bulunan partiler ülkemizin bir numaralı sorununa çare
üretmemektedir. Kimi Ergenekon Davası’nın, kimi küresel para babalarının, kimi de ırkçılığın
avukatlığını yapmaktadır. Bugün ülkemizde TBMM’ de grubu bulunan siyasi partiler işsiz kitlelerin
sorunlarına çözüm üretecekleri yerde, birbirleriyle uğraşmakta ve kayıkçı kavgalarına devam
etmektedirler. Đşsizliğin yoksullaştırdığı kitlelerin maalesef çile ve sıkıntılarını görememektedirler” diye
konuştu.
Saadet Partisi’nin işsizlikle ilgili olan sorunları çözeceğini söyleyen Arıkan, “Saadet Partisi işsizlik ve
yoksulluk ile ilgili sorunları bir bir çözecektir. Türkiye’de işsizlik sorununun başlıca nedenleri ‘Milli
Görüş’ iktidarında çözülecektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8896
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Bonanza'nın yönetmeni Kayseri'de
Çerkez asıllı ünlü yönetmen Muhittin Đzzet Kandur akrabalarını ziyaret etti.
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'Bonanza' dizisi ile Hollywood tarihine adını yazdıran Çerkez asıllı ünlü yönetmen Muhittin Đzzet
Kandur, Kayseri'de akbaralarını ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
görüştü.
Monaco Uluslararası Film Festivali'nde 7 dalda ödül alan ve henüz Türkiye'de vizyona girmeyen
'Çerkes' filminin yönetmeni Muhittin Đzzet Kandur, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi

ziyaret etti. Kandur'dan bilgi alan Başkan Özhaseki, Kuzey Kafkasya'da yer alan Kabardey-Balkarya
Cumhuriyeti'nin Başkenti Nalçik ile Kayseri'nin 'Kardeş Şehir' olduğunu belirtti.Hollywood ve Avrupa
sinemasına emek veren, aynı zamanda 'Bonanza' filminin de yönetmeni olan Kandur ise, ilk defa
geldiği Kayseri'yi çok beğendiğini ve hayran kaldığını belirterek, "Kayseri'ye gelmeden önce bu kadar
büyük bir şehirle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Gerçekten şaşırdım. Raylı sistem ile Erciyes
Projesi de çok başarılı projeler. Kayseri'ye yeniden gelmeyi çok isterim" dedi.
Ziyaretin ardından Kandur daha sonra, Kayseri'deki Uzunyayla bölgesinde yaşayan akrabalarını
ziyaret etti. 1864 yılındaki Büyük Kafkas Sürgünü'nde atalarının Kuzey Kafkasya'dan göç ettiği ve
kendi ailesinin de Ürdün'e yerleştiği öğrenilen Kandur, yakınlarıyla hasret giderirken, önümüzdeki
dönemde Türkiye'de de film çekeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8897
Erişim Tarihi: 10.02.2011

TOMARZA ZĐRAAT ODASI SEÇĐMLERĐ
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Ziraat Odası başkanlık seçimleri 26 Şubat'ta yapılacak.
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Ziraat Odası Başkanı Đhsan Karagöz, yaptığı açıklamada, yapılacak Seçim için gerekli hazırlıkları
tamamladıklarını bildirdi. Seçimlerde kendisinin aday olmadığını belirten Karagöz, "Benden sonra
görev alacak olan arkadaşların yine yanında olacağım. Tecrübelerimizden faydalanmak istedikleri
takdirde her zaman yardımcı olacağım' dedi.
Karagöz, şöyle devam etti: "1 adet işletme binası, 1 adet pikap, 1 adet traktör, silaj makineleri, süne
ilaçlama makineleri, taş toplama makinesi ve seyyar selektör makinesi alarak çiftçilerimize daha iyi ve
kaliteli hizmet vermek için ekip olarak mücadele ettik. Kurum olarak Tomarza kurum ve kuruluşları
içerisinde Avrupa Birliği Hibe desteklerinden faydalanarak proje hazırlayan ve uygulayan ilk ve tek
kuruluş olmanın onurunu taşımaktayız. Kanunlar ve imkanlar dahilinde çiftçilerimizin tarım alanında
yenilikler ve yeni çıkan alet ve ekipmanlarının tanıtımı için düzenlenen fuar organizasyonlarında görev
aldık ve açılan fuarlara çeşitli guruplar halinde çiftçilerimizi götürerek yenilikler hakkında bilgiler verdik.
Bundan sonra gelecek olan arkadaşımızın da aynı gayret ve inanç içerisinde çiftçilerimize faydalı olan
işleri yapmalarını temenni ederim."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8899
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Bayan basketçilerin kayak keyfi
Panküp Kayseri Şekersporlu bayanlar, Samsun Basketbol galibiyetini Erciyes'te kayak yaparak kutladı.
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Ligde sıkıntılı günleri geride bırakan ve Türkiye Kadınlar
basketbol liginde üçüncü sırada yer alan Panküp Kayseri

Şekersporlu bayanlar, Samsun Basketbol galibiyetini Erciyes'te kayak yaparak kutladı.
Takım olarak zor günleri geride bıraktıklarını belirten Genel Menajer Ahmet Bozbey, oyuncuların lige
daha iyi motive olmaları için Erciyes'e gezi düzenlediklerini söyledi. Bozbey, "Samsun Basketbol
karşılaşması öncesinde oyuncularımızın bütün alacakları Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminin üstün
gayretleri ile ödendi. Yönetimimize verdikleri desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.
Takımımızda şu anda hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8900
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Kafasına avize düştü !
Kahvaltı yapan bir kadın, vidası gevşeyen avizenin başına düşmesi sonucu yaralandı.
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Kayseri'de çocuklarıyla kahvaltı yapan bir kadın, vidası gevşeyen avizenin başına düşmesi sonucu
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi Gelincik Apartmanı'nda çocukları ile
kahvaltı yapan Mehtap Ş.'nin (36) kafasına avize düştü. Vidası gevşeyen avizenin yaklaşık 10 kilo
ağırlığında olduğu öne sürülürken, yaralanan Mehtap Ş. çocuklarının da yardımıyla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Burada tedavi altına alınan Mehtap Ş.'nin kafasına 3 dikiş
atılarak taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8901
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Final biletleri satışta
Kayseri Kadir Has Spor Merkezi&#8217;nde gerçekleştirilecek olan Türkiye Kupası 8&#8217;li Final
Müsabakaları&#8217;nın biletleri satışa çıktı.
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Kayseri Kadir Has Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Spor Toto Türkiye Kupası 8’li Final
Müsabakaları’nın biletleri satışa çıktı. Biletlere Kayserili vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde bu gün Beşiktaş Cola Turka-Efes Pilsen maçı ile başlayacak olan
müsabakaların biletleri Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta satışa çıkarıldı. 5 TL ve 10 TL’ye
satılan biletlere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini bildiren stant görevlileri, “Öğleden sonra standı
kurduk. Kayserili vatandaşlar maçlara büyük ilgi gösteriyor. Đlk maçın Beşiktaş Cola Turka ve Efes
Pilsen arasında olması da bu ilgiyi biraz daha artırıyor” diye konuştu.
Müsabakalar süresince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde
vatandaşlara da çeşitli hediyeler verileceği öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8902
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Göğüs ağrılarına dikkat
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel Yılmaz: 'koroner arter' hastalığında göğüs ağrısının önemli bir belirti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sağlık
:0
: 44
: 09 Şubat 2011 15:12

Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel Yılmaz, 'koroner arter' hastalığında göğüs
ağrısının önemli bir belirti olduğunu söyleyerek, bu ağrıların kalp bölgesindeki diğer ağrılarla
karıştırılmaması gerektiğini belirtti.
'Koroner arter' hastalığı hakkında bilgi veren Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel
Yılmaz, "Kalp ağrısı genellikle göğsün ortasında, göğüs kemiğinin üzerinde veya solda, kalp
bölgesindedir. Ayrıca her iki omuzda, her iki kolda, sırtta her iki kürekkemiği arasındaki kısımda veya
sol kürekkemiği altında, boyunda, çenede ve dişlerde ya da mide bölgesinde olabilir" dedi.
Kalp ağrısının baskı tarzında sıkıştırıcı özellikte olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Hasta göğsünde veya
omuzlarında çok ağır bir yük hisseder. Beraberinde korku hissi, endişe ve huzursuzluk vardır. Bıçak
saplanır tarzda, iğnelenme tarzında ya da ani, keskin, gelip geçici bir ağrı değildir" şeklinde konuştu.
"Göğsün ortasında ve sol tarafta, sırtta duyulan ağrıların hepsi 'göğüs ağrısı' değildir" diyen Yılmaz,
"Bu ağrıların bir kısmından göğüs boşluğundaki ve göğüs duvarındaki organlar sorumlu olabilir. Kalp
ve akciğer zarı iltihaplanmaları, kaburgalar ve sırt kemiklerindeki kireçlenmelerde ortaya çıkan ağrılar
genellikle batıcı ve keskindir, devamlıdırlar, nefes alıp vermekle artarlar. Mide ağrıları, yemek borusu
spazmları da kalp ağrısıyla karışabilir. Bu ağrıların süresi daha uzundur. Yemek yemek veya süt
içmekle, mide asidini gideren ilaçlarla geçerler. Boyun ve sırt eklemleriyle ilişkili ağrılar da saatlerce
sürer ancak ağrı giderici ilaçlarla geçer" diye konuştu.
Koroner arter hastalığının tanısını koymanın her zaman kolay olmadığını, uzman hekimlerce hastanın
şikayetinin dinlenmesi, muayene ve uygulanan testler sonucunda teşhis edilebileceğini belirten

Yılmaz, hastalığın tedavisinin ise yine uzman hekimlerce verilecek ilaçlarla, kalp anjiografisi ve
devamında balon veya cerrahi olarak yapılabileceğini sözlerine ekledi.
Kalp krizi geçiren hastaların derhal bir yere oturup dinlenmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, hemen
tam teşekküllü bir hastaneye gitmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8903
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Çocuğun üstüne kaynar su döküldü
1 yaşındaki S.A., demlikte bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.
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Kayseri'de üzerine kaynar su dökülen 1 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Damak Caddesi'nde bulunan bir evde 1
yaşındaki S.A., demlikte bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan S.A. burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8904
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Sarız yolunda kaza : 2 yaralı
Kazada Ramazan Çoban ve oğlu Samet Çoban(10) yaralandı.

Kategori

: Đlçeler

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 37

Tarih

: 09 Şubat 2011 15:16

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sarız yolunda meydana geldiği öğrenilen kazada, ramazan Çoban’ın kullandığı
kamyonun virajı alamayarak devrildiği öğrenildi. Kazada Ramazan Çoban ve oğlu Samet Çoban(10)
yaralandı.Olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ramazan Çoban ve
oğlu Samet, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8905
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Đntiharı ailesi önledi
Girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihar etmek isteyen bir kişi, ailesinin müdahalesi sonrasında kurtarıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 53
: 09 Şubat 2011 15:17

Kayseri'de girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihar etmek isteyen bir kişi, ailesinin müdahalesi
sonrasında kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 29 yaşındaki C.B.'nin girdiği bunalım
sonucu 20-30 civarı ağrı kesici içerek intihar etmek istediği öğrenildi. C. B.'nin ilaç aldıktan sonra
çamaşır suyu içmek istediği, ancak ailesi tarafından engellendiği bildirildi.
Olay yerine çağırılan 112 ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.B.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8906
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Kayseri otobüsü kazaya karıştı : 4 ölü
Bursa'da sabah 05.00 sıralarında yoğun sis sebebiyle meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 198

Tarih

: 09 Şubat 2011 15:19

Bursa'da sabah 05.00 sıralarında yoğun sis sebebiyle meydana gelen kazada adeta can pazarı
yaşandı. Zincirleme kazanın meydana geldiği olay yerinde bazı araç sürücüleri kullandıkları araçların
altında kalarak can verirken, araç içerisinde sıkışan sürücüleri kurtarmak için bütün vatandaşlar
seferber oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazada ölü sayısının artmasından
endişe ediliyor.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bursa-Đzmir otobanının 5.
kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 34 BDL 83 plakalı TIR, yoğun sis nedeniyle ani fren yaptı. Bu sırada 34 UP
4732 plakalı başka bir TIR da önünde aniden fren yapan TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran
TIR'a, onun arkasında seyir halinde olan 16 ABS 02 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet şoförü araç
içersinde sıkışırken, duran kamyonete Kayseri'den gelerek Đzmir'e giden 38 DK 874 plakalı yolcu
otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet tamamen çarptığı TIR'ın altına girdi. Kazada
kamyonette bulunan sürücü, TIR'ın altında saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aynı kazada yolcu
otobüsünün yedek şoförü de araçta sıkıştı.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık
Komuta Merkezi, Uludağ Üniversitesi'nde görevli ambulans ekibini kaza yerine gönderdi. Ancak yoğun
sis sebebiyle görüş mesafesinin 1 metreye indiği yolda ambulans şoförü önünde kaza yapan araçları
fark edemeyerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazadan acil sağlık ekipleri yara almadan kurtulurken, kaza
yapan ambulansa arkasında seyir halinde olan 33 LT 922 plakalı kamyonet çarptı. Bu kamyonetin
sürücüsü de kazadan yaralı olarak kurtarıldı.
Sis sebebiyle yaşanan kazaların ardı arkası kesilmezken, ambulansa çarpan 33 LT 922 plakalı
kamyonete de16 J 4964 plakalı araç çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıları kurtarmaya çalışırken,
38 YL 811 plakalı yolcu otobüsü de önündeki aracı görmedi ve zincirleme kazaya karıştı. Daha sonra
otobanda seyir halinde olan 16 CRJ 72 plakalı kamyon, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Ardından 16
BEB 49 plakalı kamyonet önündeki aracı göremeyerek önünde duran araca çarptı. 16 Z 4157 plakalı
kamyon da önündeki araca, onun arkasından gelen 16 BBZ 30 yolcu otobüsü ise önündeki kamyona
çarptı. Kaza yerine ulaşan polis ekipleri çok sayıda yaralının olduğunu ve araçta sıkışan vatandaşların
olduğunu belirterek olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi istedi. Bunun üzerine olay yerine
Bursa'nın çeşitli semtlerinde görevli bütün ambulanslar gönderildi. Polis ekipleri ise başka kaza
yaşanmaması için Bursa-Đzmir karayolunun gidiş ve geliş yönlerini tamamen trafiğe kapattı. Sıkışan
yaralıları kurtarmak için olay yerine Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri ile Bursa Büyükşehir
Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye gönderildi. Ekipler sıkışan sürücüleri araçların içerisinden
çıkarırken, önündeki kamyonun altına giren aracında sıkışan kamyonet sürücüsünü çıkarmak için
ekipler yoğun çaba gösterdi. Araç içerisinde kurtarılmayı bekleyen yaralıyı olay yerinde bulunan bir
trafik polisi elini tutarak teselli etmeye çalıştı. Yaralıya ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı.
Koluna serum bağlanan yaralı, saatlerce kurtarılmayı bekledi.
Can pazarının yaşandığı kazada; 16 J 4964 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Muttalip Köse
(26), 16 ABS 02 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Balat, 10 BYP 90 plakalı aracın sürücü Fikret Mutlu
ile yanında yolcu olarak bulunan Erkan Bilgin hayatını kaybetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8907
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Kayseri'ye gelen araç kaza yaptı
Antalya'dan Kayseri'ye gelen otomobil kazaya karıştı.1 ölü 5 yaralı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 107
: 09 Şubat 2011 15:58

Konya'dan Antalya'ya briket taşıyan TIR, Antalya'nın Akseki Đlçesi yakınlarında freninin arızalanması
üzerine yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada, sürücü 28 yaşındaki Serdar Göğüş hayatını
kaybetti, TIR'daki briketlerin üzerine düştüğü otomobildeki 5 kişi ise yaralandı.
Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Akseki- Seydişehir Karayolu'nun 25'inci kilometresinde, Yarpuz
Beldesi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya giden Serdar Göğüş yönetimindeki 50 EA
524 plakalı briket yüklü TIR, freninin arızalanması sonucu yola doğru savruldu.
Briketler TIR'ın yanında seyreden ve Antalya'dan Kayseri'ye doğru giden 62 yaşındaki Ali Türkay'ın
kullandığı 38 SL 545 plakalı otomobilin üzerine düşerken, TIR ise yol kenarındaki kayalıklara çarparak
durabildi. Kazada TIR sürücüsü Serdar Göğüş hayatını kaybederken, üzerine briket düşen otomobilin
sürücüsü Ali Türkay ile yanında bulunan Betül Türkay, Fatma Koç, Raziye Kayakıran ve 2 yaşındaki
Efe Koç yaralandı.
Durumu ciddi olan Raziye Kayakıran Konya'nın Seydişehir Đlçesi'ne, Fatma Koç ise Antalya'ya
götürüldü. Diğer yaralılar ise ayakta tedavi edildi. Kazadan sonra bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden
trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8908
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Tümsiad Kayseri'de yeni yönetim açıklandı
Tüm Sanayici ve Đş Adamları Derneği (TÜMSĐAD) Kayseri Şubesi'nde genel kurul sonrası görev dağılımı yapıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 40
: 09 Şubat 2011 16:04

TÜMSĐAD Şube Başkanı Nusret Uğurlu, görev dağılımı sonrasında yaptığı konuşmada, "TÜMSĐAD
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ve şehrimizin çok daha gelişip kalkınması için
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir." dedi. TÜMSĐAD Şube Başkanı Nusret
Uğurlu, dernek binasında yaptığı toplantıda, verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları
söyledi: "2010 yılı hem TÜMSĐAD açısından, hem de ülkemiz ve şehrimiz açısından oldukça verimli
geçmiştir. TÜMSĐAD'da 2010 yılı içerisinde görev yapan tüm komisyon başkanlıklarımıza
emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. 2011 yılı içerisinde yaptığımız genel kurul sonrasında ise
görev dağılımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız."
Görev dağılımı şöyle oldu: Başkan yardımcılıklarına Hüseyin Akgül, Mustafa Ay, Salih Ulusoy ve Alpay
Geze getirildi. Teşkilatlanma Komisyonu Başkanlığına Mehmet Ali Doğan, Sosyal ve Kültürel
Organizasyon Komisyon Başkanlığına Mehmet Erdem Yağcıoğlu.Dış Đlişkiler Komisyon Başkanlığına
Abdurrahman Bayraktar, Sektör Kurulları Komisyon Başkanlığına Yalçın Duru, Eğitim ve Ar-Ge
Komisyon Başkanlığına Đbrahim Demirel, Bürokratik Đlişkiler Komisyon Başkanlığına Osman Özdemir,
Yatırım ve Mali Đşler Komisyon Başkanlığına Muhittin Baykara görevlendirildi. Basın Yayın Komisyon
Başkanlığına Atilla Ayasılı, Gençlik Kolları Komisyon Başkanlığına Raşid Aytekin, Üye Tahkim
Komisyon Başkanlığına Arif Balkaya ve STK Đlişkileri Komisyon Başkanlığına Dindar Çelik getirildi.

TÜMSĐAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu üyelerinin iş potansiyelini artırmak ve ufuklarını daha
da genişletmek adına gerek yurt içi, gerekse yurtdışındaki sektörel toplantı ve fuarları yakından takip
edeceklerini sözlerine ekledi.
Ekleyen:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8909
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Tuzla Gölü kıyısında kaçak av
Palas Beldesi yakınlarındaki Tuzla Gölü civarında kaçak avlanan kişilere ceza yazıldı.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 53

Tarih

: 09 Şubat 2011 16:08

Sarıoğlan'da yasa dışı yollarla avlanan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas beldesindeki Tuz Gölü çevresinde avcılık belgesi
olmadan ve avlanma süresi dışında avlandıkları tespit edilen H.S, Y.Ç, F.B, E.B. ve D.G, jandarma
devriyeleri ve çevre koruma timi tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan avcılardan H.S'ye 553 lira, diğerlerine 369'ar lira para cezası verildiği, 5 adet av
tüfeğine el konulduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8910
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Lokanta ve Pastacılara Sosyal Güvenlik semineri
Pastacılar ve Lokantacılar Odası üyelerine yönelik gerçekleştirilen seminere Sosyal Güvenlik
Uzmanları Münüp Yıldız ve Rıza Mallı katıldı.

Kategori

: Ekonomi

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 48

Tarih

: 09 Şubat 2011 22:36

Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (KASEMDER) tarafından hazırlanan,
GESĐAD, MÜSĐAD, Kayseri Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında yürütülen
'Felaketlere Karşı Şemsiye Altına' adlı AB projesi kapsamında kayıt dışı ekonomi ve kayıt
dışı istihdam konularında seminer düzenlendi.
KASEMDER Başkanı Mustafa Yılmaz, Asude Restoran'da düzenlenen seminerin açılışında
yaptığı konuşmada, seminerlere her hafta bir grubu davet ettiklerini, bu seminerde
de lokantacı ve pastacı esnafını davet ettiklerini söyledi. Projenin kayıt dışı istihdam ve
kayıt dışı ekonomiye bir nebze olsun katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Yılmaz,
'Proje kapsamında değişik kurumlara mensup ayrıca meslek kuruluşlarına üye insanlara
uyarılarda bulunuyor, kayıt altına alınma bilincini oluşturmaya çalışıyouz' dedi.
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse de oda çalışmaları ve faaliyetler
hakkında bilgi verdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanları Münüp Yıldız ve Rıza Mallı ise kayıt dışı istihdam, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu ile iş hukuku hakkında bilgiler verdiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8911
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Kadir Has'da BJK-EFES'e boyun eğmedi
Basketbolda Spor Toto Türkiye Kupası'nın ilk maçında, Beşiktaş Cola Turka, Efes Pilsen'i 57-55
yenerek tur atladı.

Kategori

: Spor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 46

Tarih

: 09 Şubat 2011 22:44

Maça hızlı başlayan Efes Pilsen, karsılaşmanın ilk 2 dakikasını da Kerem Gönlüm ve
Thornton'un sayıları ile 6-0 önde geçti. Beşiktaş Cola Turka ise ilk sayısını Ignerski ile
buldu. Đgor Rakoçeviç'in üst üste kaydettiği sayılarla 4. dakikada skoru 10-2'ye getiren
Efes Pilsen, Oyundaki üstünlüğünü de korudu. Đlk periyottaki takım faulü hakkını 6.
dakikada dolduran Beşiktaş Cola Turka, Cevher, Ignerski ve Chatma'ın dış atışları ile farkı
kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Buna rağmen birinci periyodun son 2 dakikasında
Likholitov ile üst üste 4 sayı bulan Beşiktaş Cola Turka, skoru 9-15'e getirdi. Birinci
periyot Murray'ın son saniyede kaydettiği 2 sayı ile 10-17 Efes pilsen lehine sona erdi.
Đkinci periyotta ise her iki takımda karşılıklı hücumlarla birbirlerine üstünlük sağlamaya
çalıştılar. Đkinci periyodun ilk sayısı Efes Pilsenli Murray'dan geldi. Bu Oyuncuya 12.
dakikada Ogilvy cevap verdi ve skoru 12-19'a getirdi. Chatman, Kemp ve Ogilvy üst üste
basketleri ile Beşiktaş Cola Turka durumu 22-23'e getirmesine rağmen, Efes Pilsen
Sinan'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık atışlarla farkı yeniden 6 sayıya çıkardı. Efes Pilsen
Rakoçeviç'in son saniyedeki sayısı ile ilk yarıyı da 24-32 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Efes Pilsen, Beşiktaş Cola Turka karşısındaki etkili
Oyunun sürdürdü. Savunmadaki üstünlüğünü 25. dakikaya kadar sürdüren Efes Pilsen,
pota altında Murray'a ile ribaundlarda da etkili oldu. 27. dakikada Serhat Çetin ile

kazandığı 2 serbest atışı sayıya çeviren Beşiktaş Cola Turka, skoru 37-38'e getirdi.
Ataklarını sürdüren Beşiktaş Cola Turka, maçın 28. dakikasında Ogilvy'nin sayısı ile ilk
kez öne geçerek skoru 39-38 yaptı. Bu dakikadan sonra Oyundaki baskısını artıran
Beşiktaş Cola Turka, Cevher Özer'in 2 sayılık atışı ve ardından kullandığı serbest atışla
farkı 3 sayıya çıkardı. Hakem Fatih Sölemezoğlu, siyah-beyazlı ekibin son saniyedeki
sayısını potaya müdahale edildiği gerekçesiyle vermedi ve hücum hakkını Efes Pilsen'e
tanıdı. 3. periyot topun Oyuna girmesinin ardından 44-42 Beşiktaş Cola Turka'nın
üstünlüğü ile sona erdi.
Son periyoda Beşiktaş Cola Turka hücumu ile başlandı. Bu periyotta üst üste top kayıpları
yaşayan Efes Pilsen, 36. dakikaya kadar da sayı üretemedi. Siyah-beyazlı ekip ise bu
dakikaya kadar ürettiği 7 sayı ile skoru 51-44'e taşıdı. Efes Pilsen'in son periyottaki ilk
sayısı Thornton'dan geldi. Bu Oyuncu kullandığı 2 serbest atıştan birini de sayıya çevirdi.
Maçın son dakikasına Beşiktaş Cola Turka 55-52 önde girdi. Son 7 saniyede Murray'in 3
sayılık atışı ile Efes Pilsen skoru eşitledi. Son 2 saniyede Ogilvy'nin attığı sayı ile siyahbeyazlılar maçı 57-55 kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Ersan Kartal xx, Ziya Ozorhon xx
Beşiktaş Cola Turka: Serkan xx, Likholitov xx 4, Mustafa xx, Serhat xx 5 , Ignerski xxx 8,
Kemp xxx 8, Chatman xxx 6, Cevher Özer xx 7, Ogilvy xxx 19
Efes Pilsen: Igor Rakoceviç xxx 12, Roberts xxx 8, Kerem Tunçeri xx, Thornton xx 4,
Kerem Gönlüm xxx 8, Vujcic x 4, Murray xxx 8, Sinan Güler xxx 7, Ersin Dağlı xx 4
1. periyot: 10-17
Devre: 24-32 (Efes Pilsen lehine)
3. periyot: 44-42
5 faulle çıkan: 33. 15 Mustafa
Beşiktaş Cola Turka Başantrenörü Ergin Ataman,
"Maç boyunca savunmadan taviz vermeyerek Efes Pilsen?in Oyun düzenini bozmaya çalıştık" dedi.
Ataman, Spor Toto Türkiye Kupası ilk maçında karşılaştıkları Efes Pilsen maçının ardından
düzenlediği basın toplantısında, akıllı oynayarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.
Hücumda başarılı oynayamadıklarını ifade eden Ataman, karşılaşmanın başında da istedikleri
Oyunu bir türlü sahaya yansıtamadıklarını anlattı.
Ataman, bunun nedeninin yeni transferler ve sakatlıktan yeni çıkan Oyuncular olduğunu belirterek,
"Buna rağmen maç boyunca savunmadan taviz vermeyerek Efes Pilsen?in Oyun düzenini bozmaya
çalıştık. Maçın sonunda da içerden ve dışarıdan akıllı bir Oyunla sonuca gittik. Ligdeki maçın
rövanşını almış olduk. Artık yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz" dedi.
Beşiktaş Cola Turkalı Serhat Çetin ise hedeflerinin kupayı almak olduğunu anlattı. Hücumda çok
kötü olmalarına rağmen iki takımında savunmada mükemmel işler yaptığını dile getiren Çetin,
maçın ikinci yarısında çok büyük mücadele verdiklerini ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını
bildiklerini ifade etti.
Karşılaşma boyunca çok korkak oynadıklarını ve atmaları gereken şutları atamadıklarını belirten
Serhat Çetin, yeni transferler takıma alıştıkça daha iyi yerlere geleceklerini vurguladı.
Efes Pilsen Başantrenörü Velimir Perasovic de 12 sayı öne geçtikleri dönemi iyi
değerlendiremediklerini ve mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşma içinde çok fazla top kaybettiklerini ifade eden Perasovic, "19 top kaybettik, iyi Oyun
kuramadık. Kaybetmek çok kötü ve zor" dedi.
Efes Pilsen?in Oyuncusu Sinan Güler de kupayı almak için Kayseri'ye gelmiş olmalarına rağmen ilk
karşılaşmada yenilerek elenmenin çok sinir bozucu bir durum olduğunu kaydetti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8912
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Trabzon Petkim'e acımadı
Medicalpark Trabzonspor ile Aliağa Petkim arasında Kadir Has Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası
karşılaşmasında galip Trabzon oldu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 35
: 09 Şubat 2011 22:57

Hakemler: Engin Kenerman, Yener Yılmaz, Serdar Ünal
Medikal Park Trabzon: Đlker, Đgor Miloseviç 12, Aleksander 5, Ali 21, Hadi 5, Mehmet Ersin 1, Cakic 4,
Caner, Serhat 4, Obasochan 14, Đsmet , Alvin 6
Aliağa Petkim: Erdem 2, Polat, Mehmet, Levent 6, Barış 2, Jarvis 6, Fahri 7, Kambala 29, Hunter 7,
Mustafa 3
1.Periyot: 16-18 (Aliağa Petkim)
Devre: 34-32 (Medical Park Trabzon)
2.Periyot: 51-49 (Medical Park Trabzon)
Normal Süre: 72-62
Basketbol'da Spor Toto Türkiye Kupası ilk günü ikinci maçında Medical Park Trabzon ile Aliağa Petkim
takımları karşı karşıya geldi. Yarı finalin ikinci takımı Medical Park Trabzon takımı oldu. Medical Park
Trabzon rakibini 72-62 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu son dakikaya kadar mağlup
götürmesine karşın Aliağa Petkim 2 sayı farkla üstün kapattı. Đkinci periyotta takımlar yer yer
birbirlerine karşı üstünlük sağladı. Đlk devre ise Medical Park Trabzon'un üstünlüğü ile sona erdi.
Aliağa pektim, ikinci periyotta yakaladığı fırsatı iyi değerlendiremedi. Rakibi karşısında 6 sayı farkı
koruyamadı. Karşılaşmanın son çeyreğine girilirken Medical Park Trabzon takım oyuncusu Đgor
Miloseviç, Kambala ile girdiği mücadele sakatlandı. Đgor Miloseviç, göğsüne aldığı darbe sonucunda
nefes almakta zorlandı. Đlk müdahalesi salonda yapılan ve oksijen verilen Miloseviç, Acıbadem Kayseri
Hastanesi'ne kaldırıldı. Maçın son periyodunda Medical Park Trabzon rakibi karşısında üstünlük kurdu
ve galibiyeti aldı. Yarı finalde Beşiktaş Cola Turka'nın rakibi oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8914
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Kayseri Eski Valisi Nihat Canpolat ağabeyini kaybetti.
Merkez Valisi ve Eski Kayseri Valilerinden Nihat Canpolat'ın Ağabeyi Sabri Canpolat Sivas'ta Vefat Etti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 57
: 09 Şubat 2011 23:18

Merkez Valisi ve eski Kayseri valilerinden Nihat Canpolat'ın ağabeyi Sabri Canpolat Sivas'ta vefat etti.
Sabri Canpolat'ın (69) cenazesi, Sivas Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarı Tekke
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Merkez Valisi Nihat Canpolat ve yakınlarının yanı sıra, Sivas Valisi Ali Kolat, Kayseri
Valisi Mevlüt Bilici, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram, Sivas Belediye Başkanı
Doğan Ürgüp, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Hasan Ali Kilci, Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8915
Erişim Tarihi: 10.02.2011

Sorumluluk sınavı yapılacak !
Sınav ortaöğretim kurumlarında 14-18 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacak.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:1
: 136
: 10 Şubat 2011 15:51

Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 14-18 Şubat 2010 tarihleri arasında ortaöğretim
kurumlarında yapılacak olan Sorumluluk Sınavları ile ilgili açıklama yaptı
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 14-18 Şubat 2010 tarihleri arasında ortaöğretim
kurumlarında yapılacak olan Sorumluluk Sınavları ile ilgili yaptığı açıklamada, tarihlerin ve eklerin
okullarda asılı olan lisetelerde yer aldığını belirtti. Ayata, açıklamasında şunları kaydetti:
“Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 41. maddesinde,
‘Sorumlu ders veya dersleri bulunan öğrenciler, Eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında

da sorumluluk sınavlarına alınırlar’ denildiğinden, ekli listedeki okullarımızda hizalarında belirtilen
tarihlerde sorumluluk sınavı yapılması ve hizalarında belirtilen tarihler arasında da tatil edilmesi Valilik
makamından alınan 10.02.2011 tarihli ve 4640 sayılı Valilik onayı ile uygun görülmüştür.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8916
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kayseri, elektrik kesintisini unuttu
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Genel Müdürü Şadi Büyükkeci'den iddialı açıklama.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:1
: 61
: 10 Şubat 2011 16:02

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, vatandaşların artık rahatlıkla
elektrik kullanabildiklerini belirterek, “Kayseri, elektrik kesintisini unuttu” dedi.Kayseri'de daha önceki
yıllarda haftada birkaç defa elektrik kesintilerinin olduğunu ve bu kesintilerin vatandaşları sıkıntıya
soktuğunu hatırlatan Şadi Büyükkeçeci, “Elektrik kesintilerinin yaşandığı yıllarda vatandaşlarımız
işlerinden kalıyordu. Belki esnafın o gün yetiştirmesi gereken ürünü, yaşanan elektrik kesintisi
nedeniyle yetiştirilemiyordu” dedi.
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. olarak elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarının büyük
fayda sağladığının altını çizen Şadi Büyükkeçeci, “Artık geçmiş yıllardaki gibi hatların kopması veya
birileri tarafından zarar verilmesi sıkıntısı ortadan kalktı” diye konuştu.Yer yüzünde olan hatlarda da
sürekli olarak bakım yaptıklarını anlatan Büyükkeçeci, “Önceki yıllarda, kalitesiz mallar kullanılırdı. Bu
nedenle sürekli arızalar meydana gelirdi. Ancak şu anda yaptığımız yatırımlarla kaliteli ürün
kullanıyoruz. Hem trafolarda hem de hatlarda periyodik olarak bakım yapıyoruz. Bu bakımlar belki çok
basit görünebilir ama elektrik kesintilerinin yaşanmamasında en önemli etken yapılan bakımlardır. Bir
diğer önemli çalışmamız ise scada sistemidir. Uzaktan takip ve kontrol sistemiyle en ufak bir arızaya
anında müdahale edebiliyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız saatlerce süren elektrik kesintilerinden
kurtuluyor” ifadesinde bulundu.Şadi Büyükkeçeci, yapılan yatırımlar ve çalışmalar neticesinde,
Kayseri'nin elektrik kesintilerini unuttuğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8917
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Müftü vekilinden garip açıklama !
Batı kültürüne ait Sevgililer günüyle Peygamber Efendimizin doğum gününün denk gelmesini değerlendirdi.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 103

Tarih

: 10 Şubat 2011 16:34

14 Şubat Sevgililer Günü’nün Mevlit Kandili’ne denk gelmesini değerlendiren Kayseri Đl Müftü Vekili
Yakup Öztürk “Sevgililer Günü 2-3 saatle sınırlı değildir herhalde. Dolayısıyla bunda da bir hayır
vardır. Çünkü Sevgililer Günü tam da günü. Sevgili Peygamberimiz tam bir sevgilidir, bu Peygamberin
günüdür. Sevgili Peygamberimiz aslında tüm insanlığın sevgilisidir. Buna denk gelmesi bu sebepten
dolayı güzel olmuştur” ifadelerini kullandı.

SEVGĐLĐLER GÜNÜ HIRĐSTĐYAN DÜNYASINA AĐT BĐR UNSUR ; ĐŞTE TARĐHÇESĐ
Başlangıç tarihi eski Roma Đmparatorluğuna dayanan sevgililer günü ile ilgili birçok efsane yer alıyor.
Anlatılanlar ile ilgili ortak nokta ise Eski Roma Đmparatorluğunda her yıl 14 Şubat'ta Roma Kraliçesi
Juno'ya duyulan saygıdan dolayı tatil yapılıyordu. Bir gün sonrası 15 Şubat'ta ise Lupercalia Bayramı
başlıyordu. Luperlacia Bayramında hangi genç kızın hangi erkekle birlikte olacağı 14 Şubat'ta çekilen
kurayla belli oluyordu. Genç Kızların isimlerini bir kağıda yazarak bir kavanoza bırakıyorlardı. Erkekler
ise bu kavanozdan kağıtları çekerek üzerinde hangi kızın adı yazıyorsa o kızla bir yıl boyunca beraber
yaşıyorlardı.
Hristiyanlar da Lupercalia Bayramı öncesi yapılan bu çirkinliği uygulamaya başladılar. Papazlar , bu
törenlerin bu günü Aziz Valentina Günü olarak kutlamaya başladılar.
O günden sonra 14 Şubat Hristiyan geleneği olarak her yıl kutlanmaya devam etti. Aziz Valentina ise;
o dönemlerde yaşayan ve o dönemin Đmparatoru olan II. Claudius tarafından öldürülen bir papazdı.
Son dönemde ise Haçlı kültürünün bir uzantısı olan Sevgililer günü sanki bize ait bir unsurmuş gibi
lanse edilmeye başlandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8918
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kocasinan Ziraat Odası yeni yönetimi
Kocasinan Ziraat Odası yeni yönetim kurulu basına tanıtıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 42
: 10 Şubat 2011 20:13

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, yaptığı konuşmada çiftçinin yanında olacaklarını
belirterek şunları söyledi:
"Seçilen yeni yönetim kuruluyla bugünden itibaren görevizin başındayız. Verdiğimiz sözlerin hepsini
yerine getireceğiz. Bizlerde çifçi kökenli yöneticileriz, bundan dolayı sürekli olarak çiftçi arkadaşlrımızın
yanında olacağız. Çiftçilerimize elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Yeni yönetim
olarak yıllardan beri bu işin içindeydik, bu nedenle yönetimimizde herhangi bir problem
yaşamayacağımızı düşünmüyoruz."
Abdulkadir Güneş, seçimden sonra ilk toplantılarını yaptıklarını ve yeni yönetim kurulunu
belirlediklerini söyledi.
Güneş, yeni yönetimin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ak, Muhasip Üye Mehmet Yıldız,
Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Yüksel, Mehmet Adanalı, Ahmet Karadağ, Metin Er' den oluştuğunu
belirtti.
Ekleyen:Öner çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8919
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Ahşap Boyama Sergiye dönüştü
Kayserili ev kadını Nuran Canıtez, ahşap boyama ve resim kursunda öğrendikleriyle kişisel sergi açtı.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 32

Tarih

: 10 Şubat 2011 20:17

Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açtığı ahşap boyama ve resim kursuna katılan Canıtez, kurs
boyunca yaptığı çalışmalardan oluşan ilk kişisel sergisini, Atatürk Evi altındaki Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi'nde açtı. Ahşap boyama ve resimden oluşan 83 çalışmasını sergileyen Nuran Canıtez, "Bu
benim ilk kişisel sergim. Yaptığım eserler değer bulsun istiyorum. Bir ev kadını olarak benim gibilere
cesaret vermek istedim. Bu sergi onlara da ilham olsun" dedi.
Koyu bir Galatasaraylı olduğunu ve bazı çalışmalarına bunu yansıttığını belirten Canıtez, kendisine
destek veren kurs yetkilileriyle ailesine teşekkür etti. Serginin açılışına katılan Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi Müdürü Ömer Ersoy da Türkiye'de sanata yeterince değer verilmediğinden yakınarak, bilim ve
insanın sanatla doğup büyüdüğünü vurguladı.
Nuran Canıtez'in sergisi, 19 Şubat'a kadar gezilebilecek.
Ekleyen:Öner Çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8922
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Galatasaray Kayseri de kahve içti.62-55
Basketbol'da Spor Toto Türkiye Kupası ikinci gününün ilk maçında Galatasaray Cafe Crown , Olin Edirne'yi
devirdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 36
: 10 Şubat 2011 20:21

Hakemler: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ali Şakacı
Galatasaray Cafe Crown: Shipp 7, Johnson 9, Göksenin 3, Caner 3, Shumpert 11, Tutku 5, Andric 7,

Rancik 9, Haluk 2, Sertaç, Ermal 6, Doğukan
Olin Edirne: Can 7, Erdal 3, Ginevicius 7, Ege, Seibutis 12, Caner 6, Samardjiski 11, Mehmet, Reha 3,
Doliboa 4, Ömer, Davud 2
1.Periyot: 14-15 (Olin Edirne)
Devre: 31-34 (Olin Edirne)
2.Periyot: 45-44 (Galatasaray Cafe Crown)
Normal Süre: 62-55
Basketbol'da Spor Toto Türkiye Kupası ikinci gününün ilk maçında Galatasaray Cafe Crown ile Olin
Edirne karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Olin Edirne takımının 34 - 31 üstünlüğü ile sona
erdi. Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oldu. Rakibini 62 - 55 mağlup eden
Galatasaray Cafe Crown yarı finale yükselen takım oldu.
Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü tamamlandığında Rancik'in sayıya çevirdiği iki sayılık serbest
atışıyla Galatasaray Cafe Crown skoru 10-10 yapmayı başardı. 7. dakikada Olin Edirne, Davud'un
başarılı atışıyla skoru 15-10 yaptı. Galatasaray Cafe Crown'da Göksen'in ilk periyodun son
saniyelerinde attığı üç sayılık atışla skor 14-15 oldu. Đlk periyot ise Olin Edirne'nin üstünlüğü ile sona
erdi.
Birinci periyot sonrasında oyuna hızlı başlayan Olin Edirne, skordaki farkı açtı. Karşılaşmanın 14.
dakikasına girilirken Olin Edirne skoru 23 - 14 yapmayı başardı. Olin Edirne ilk 15 dakikalık süre
tamamlandığında skoru 28 - 10 yaparak 10 sayı öne geçti. Đlk yarıda son iki dakikaya girilirken
Galatasaray Cafe Crown, Shipp'in attığı basketle skoru 26 - 30 yaparak aradaki sayıyı 4'e düşürdü.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde ise Galatasaray Cafe Crown, 10 sayılık farkı 3'e düşürmeyi
başardı. Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı ve skoru 36 - 35 yaparak
tek sayı farka indirdi. Đkinci yarının 7. dakikasında Shumpert attığı iki sayılık basketle skoru 40-40
olarak eşitledi.
Galatasaray Cafe Crown ikinci yarının 8. dakikasında Haluk Yıldırım'ın kullandığı ve sayıya çevirdiği
serbest atışlarla ilk kez öne geçti ve skor 42 - 40 oldu. Galatasaray Cafe Crown, ikinci periyodu 45 44'lük skorla önde kapattı. Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown
takımında Tutku attığı başarılı üç sayılık atışla skoru 48 - 44 yaptı.
Karşılaşmanın son 6 dakikasına girilirken Galatasaray Cafe Crown bulduğu sayılarla skoru 51 - 46
yaparak aradaki sayı farkanı 5'e çıkardı. Andriç, son 3 dakikaya girildiğinde attığı basket ve serbest
atıştan kullandığı tek atışla skoru 59 - 48 yaptı.
Galatasaray oyun üstünlüğünü maç sonucuna kadar devam ettirdi ve salondan 62 - 55 galibiyetle
ayrılan taraf oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8923
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Aşıyı vuramadan tekmeyi yedi.
Büyükbaş hayvanın tekme atması sonucu bir kişi başından yaralandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 70
: 10 Şubat 2011 20:27

Kayseri'de bir kişi, aşı yapmak istediği büyükbaş hayvanın tekme atması sonucu başından yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesine bağlı Đçmece köyünde bulunan bir çiftlikteki büyükbaş hayvana
aşı yapmak isteyen A.C,çiftlikte hayvanlara aşı yapan veteriner hekime yardımcı olduğu sırada
hayvanın tekme atması sonucu başından yaralandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kandırılan A.C'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği
belirtildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8924
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Tırıvırı' dan ceza yedi
Kullanılması yasak olan "tırıvırı" denilen ağla balık avladığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 109
: 10 Şubat 2011 20:31

Kayseri'de "tırıvırı" denilen ağla balık avladığı iddia edilen
kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Karagöz köyü yakınından geçen derede,
kullanılması yasak olan "tırıvırı" denilen ağla balık avladığı iddia edilen S.T, tuttuğu 6 adet alabalıkla
birlikte jandarma ekiplerince yakalandı.
Balıklara ve ağa ev konulduğu, S.T. hakkında düzenlenen evrakın Pınarbaşı Đlçe Tarım Müdürlüğüne
gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8925
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Fenarbahçe-Banvit :69-68
Fenerbahçe Kadir Has Arena da Banvit'i tek sayıyla devirdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 33
: 11 Şubat 2011 10:34

Hakemler: Recep Ankaralı, Đsmail Aydın, Erman Erdemli
Fenerbahçe Ülker: Ukic 7, Mirsad Türkcan 5, Ömer 7, Lavronic 8, Jasikevicius 11, Kaya Peker 3,
Oğuz 17, Kinsey, Can, Tomas 10, Kerem, Emir 1
Banvit: Şafak, Đbrahim, Barış 15, Mutlu 9, Davis 14, Yiğitcan 2, Đzzet, Simmons 1, Golubovic 7, Graves
3, Bora, Williams 17
1.Periyot: 22-18 (Fenerbahçe Ülker)
Devre: 40-40
2.Periyot: 54-58 (Banvit)
Basketbol'da Spor Toto Türkiye Kupası ikinci gün maçlarında Fenerbahçe ile Banvit karşı karşıya
geldi. Karşılaşmanın ilk yarısındaki çekişmeli mücadele skora da yansıdı. Đlk yarı 40-40 beraberlikle
sone erdi. Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda sevinen taraf Fenerbahçe Ülker oldu.
Karşılaşmanın birinci periyotunu üstün kapatan Fenerbahçe Ülker, ikinci bölümde rakibi karşısında
üstünlük kuramadı. Banvit, ilk yarının son dakikalarına doğru 38-35 üstünlük sağladı. Kalan bir
dakikalık bölümde karşılıklı basketler vardı. Đlk yarı 40-40 skorla sona erdi. Đkinci yarıya her iki takımda
hızlı başladı. Fenerbahçe Ülker, ilk 5 dakikalık bölümde rakibi karşısında üstünlük kuramadı. Tomas'ın
üç sayılık atışıyla skor 51-50 oldu. Fenerbahçe Ülker, ikinci yarıda ilk kez bir sayı farkla öne geçti.
Fenerbahçe Ülker'in bu üstünlüğü kısa sürdü ve Banvit tekrar 56-54 öne geçti. Đkinci periyodun son
saniyelerinde Oğuz'un başarısız turnikesi sonrasında Banvit, Yiğitcan'ın başarılı turnikesi ile iki sayı
daha buldu. Bu sayı ile birlikte Banvit ikinci periyodu 58-54 önde kapattı. Đkinci periyot sonrasında
karşılaşmaya Banvit hızlı başladı ve skoru 60-54 yaptı. Fenerbahçe Ülker, Oğuz ve Ömer'in
basketleriyle skoru 59-60 yaptı. 33. Dakikaya girilirken aradaki sayı farkı bire indi. 34. dakikada
Mirsad'ın iki sayılık atışıyla Fenerbahçe Ülker 63-61 öne geçti. Emir, kullandığı iki sayılık faul atışı
kullandı. Bir sayı kazandıran Emir, skoru 64-62 yaptı. Mirsad, iki sayılık atışla skoru 67-62 yaparak
takımını 5 sayı farkla öne geçirdi. Banvit takımında Davis attığı iki sayılık basketle aradaki farkı bir
sayıya düşürdü. Skor 67-66 oldu. Son dakikaya girilirken Fenerbahçe Ülker hücum şansını kaybetti.
Banvit'te hücum şansını kaybedince Fenerbahçe Ülker'de Ömer'e hücum sırasında faul yapıldı ve iki
atış kullandı. Ömer atışları basket olunca skor 69-66 oldu. Banvit son saniyelere girilirken Williams
başırılı atışla skoru 69-68 yaptı. Banvit'in son hücümun da ise tartışma yaşandı. Banvit Başantrönürü
Orhun Ene hakeme itiraz etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8926
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Felahiye'ye Almanya'dan kardeş belediye
Almanya'nın Rendsburg-Eckernförde şehri ile kardeş belediye olunması için yetkili mercilerle yazişmalar yapılıyor.
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Felahiye Belediyesi kendine Almanya'dan kardeş şehir
buldu.

Felahiye Belediyesi kardeş belediye çalışmalarını başlattı.Bu çerçevede Almanya'nın RendsburgEckernförde şehri ile kardeş belediye olunması için yetkili mercilerle yazişmalar yapılıyor.
Felahiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada her iki belediye Başkanları kardeş belediye olunması için
prensip anlaşmasına vardı.Felahiye Belediye Meclisinin aldığı karar gereği Đçişleri ve Dışişleri
Bakanlığına kardeş belediye olunması için gerekli evraklar tanzip edilerek gönderildi.
Açıklamada ayrıca bakanlıklardan gelecek yanıta göre çalışmaların devam edeceği belirtlilirken kardeş
belediye olmak isteyen Almanya'nın Rendsburg-Eckernförde şehrine,belediye yetkililerine ve
başkanına ilgilerinden dolayi teşekkür edildi.
Almanya'nın kuzey eyaletlerinden Schleswig Holstein'deki eğitim ataşelerinden Hüseyin Tekmen'in
Felahiye Belediyesi ile 300 bin nüfuslu Rendsburg-Eckernförde şehirleri arasındaki "Kardeş şehir
uygulaması"için görevlendirildiğide ifade edildi.
Haber:Öner Çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8927
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Erkilet'te vahşet !
21 yaşındaki kadın, boğazı kesilerek öldürürken, cinayet zanlısının belirlenmesi için kadının eşi ile kardeşi
gözaltına alındı.
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Kayseri'de 21 yaşındaki kadın, boğazı kesilerek öldürürken, cinayet zanlısının belirlenmesi için kadının
eşi ile kardeşi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan Đlçesi Erkilet Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 9.
katındaki evde yaşandı. Evli olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ayla Y. zanlısı bilinmeyen kişi tarafından
boğazı kesildi.
Bir perde satışı yapan mağazada çalıştığı öğrenilen Ayla Y.'yi eşi A. (Alper) Y. ile kardeşi O.(Oktay)
özel otomobille hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Ambulansın Yeşil Mahalle'de karşıladığı otomobilden
Ayla Y.'yi alarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
Başı gövdesinden kopma noktasına geldiği ileri sürülen Ayla Y. yapılan tüm müdahalelere karşın
kurtarılamazken, eşi ile kardeşi hastanedeki üzgün tavırları dikkat çekti. Elbiseleri kanlar içerisindeki
eşi A.Y. ile kardeşi O., polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, olayın zanlısını araştırıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8928
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Bünyan da 2,8 şiddetinde deprem
Kayseri'nin Bünyan Đlçesine çok hafif şiddette bir sarsıntı kaydedildi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web Sitesinden derlenen
bilgiye göre Bünyan Đlçesinde 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Đlçede hissedilmeyen ve saat 14:17:45 de kaydedilen sarsıntı kayıtlara 38.7888 ve 35.8042 enlemboylam olarak geçti.Yerin 7.0 Km altında olan 2.8 şiddetindeki sarsıntının merkez üssü Bünyan Đlçe
merkezi olarak kaydedildi.
HABER: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8929
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Panküp Şeker-Đst.Üniv
Panküp Şeker Kadın Basketbol Takımı Kadir Has Arena da Çarşamba Günü saat 16:00 da karşılaşacak.
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Lig Üçüncüsü Panküp Şeker Kadın Basketbol Takımı Kadir
Has Arena da Çarşamba Günü saat 16:00 da Đstanbul Üniversitesi ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU
Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi 2010/2011 Puan Durumu
O

G

M

A

Y

1. Fenerbahçe Ülker

16

15

1

1374 1085 31

2. G.Saray M.P.

16

15

1

1212 982

3. Panküp Kayseri Seker

16

11

5

1086 1050 27

4. Tarsus Bld.

16

10

6

1200 1125 26

5. Beşiktaş Cola Turka

16

10

6

1112 1073 26

6. Botaş

16

9

7

1242 1231 25

7. Mersin Büyükşehir Belediye

16

7

9

1037 1041 23

8. Samsun Basketbol

16

6

10

1133 1179 22

9. Ceyhan Belediyesi

16

5

11

1074 1174 21

10. Đstanbul Üni.

16

4

12

1132 1214 20

11. Alanya Belediye

16

2

14

1071 1261 18

12. Burhaniye

16

2

14

1036 1294 18

Takımımız önümüzdeki hafta ise lig sonuncusu
Burhaniye Belediyesi'ne konul olacak.
Maç 13 Şubat Pazar günü saat 14:00 de
Balıkesir Burhaniye Spor Salonunda başlayacak.
Karşılaşmayı Başhakem Zafer Yılmaz yönetecek
Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi
2010/2011 Puan Durumu
O

G

M

A

Y

P

1. Fenerbahçe Ülker

16

15

1

1374

1085

31

2. G.Saray M.P.

16

15

1

1212

982

31

3. Panküp Kayseri Seker

16

11

5

1086

1050

27

4. Tarsus Bld.

16

10

6

1200

1125

26

5. Beşiktaş Cola Turka

16

10

6

1112

1073

26

6. Botaş

16

9

7

1242

1231

25

P

31

7. Mersin Büyükşehir Belediye

16

7

9

1037

1041

23

8. Samsun Basketbol

16

6

10

1133

1179

22

9. Ceyhan Belediyesi

16

5

11

1074

1174

21

10. Đstanbul Üni.

16

4

12

1132

1214

20

11. Alanya Belediye

16

2

14

1071

1261

18

12. Burhaniye

16

2

14

1036

1294

18

Haber: Öner ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8930
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Erciyes'in kader maçı : Ç.Rize
Pazar günü saat 13:30'da Kayseri Erciyesspor'un kaderini belirleyecek Ç.Rize maçına çıkacak.
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Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, sahadaki sorun nedeniyle stadyum yönetimince ihtar edilmelerine
rağmen bu hafta maçı Kadir Has Stadında oynayacaklarını söyledi. Büyükkeçeci “Bu saatten sonra
yapacak bir şey yok. Saha ne kadar kötü olsa da biz maçımızı oynayacağız” dedi.
Geçen sezondan beri sıkça saha değişikliği yaşayan Erciyesspor iki hafta önce Güngören
Belediyespor maçıyla yeniden Kadir Has Stadyumuna dönmüştü. Bu gelişmenin ardından sahada
yaşanan bozulmaları göz önünde bulunduran stadyum yönetimi çimlerdeki aşırı bozulma nedeniyle
Erciyesspor kulübünü ihtar etti.
Maçın bu şartlarda oynanmasının riskli olduğunu söyleyen stadyum yönetimine karşı Erciyesspor
Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci kulübün tavrını açıkladı. “Bu saatten sonra yapacak bir şey yok.
Saha ne kadar kötü olsa da biz maçımızı oynayacağız” diyen Büyükkeçeci, aradan iki hafta geçmeden
yeniden futbol federasyonuna başvurup saha değiştirme gibi bir talepte bulunamayacaklarını söyledi.
Bu konuda Kayseri Erciyesspor Kulübünün tavrının net olduğunu kaydeden Büyükkeçeci
“Kayserispor’un 2-1 yendiği Ankaragücü maçını hepimiz seyrettik. Saha gerçekten kötü. Futbolcular
yer yer ayakta durmakta zorlanıyorlar. Ama bizimde bu saatten sonra futbol federasyonuna başvuru
yapma şansımız yok. Artık şartları kabul edip, Çaykur Rizespor maçını Kadir Has Stadyumunda
oynayacağız” dedi.

Pazar günü saat 13:30’da Kayseri Erciyesspor’un kaderini belirleyeceği bir maça çıkacağını hatırlatan
Büyükkeçeci, bu maçta taraftarlardan da büyük destek beklediklerini kaydetti
Yeni kaptan Yusuf Şimşek yaptığı açıklamada "Sözün bittiği yerdeyiz, Ç.Rizespor'u yenip çıkışa
gereceğiz" dedi.
Tecrübeli futbolcu Yusuf Şimşek, beklenmedik puan kayıpları ile avantaj kaybettiklerini ve artık
kullanacak kredilerinin kalmadığını söyledi.
Yusuf sözlerine şöyle devam etti "Maç kaybettiğimizde herkes üzülüyor ama biz futbolcular kadar
kimse üzülemez. Bu durumu bizler düzelteceğiz, Erciyesspor'u sevenleri çok üzdük, artık sevindirme
zamanı geldi. Rize maçı Đnşallah başlangıç olacak. Her takımın inişli çıkışlı zamanları olabilir, maalesef
biz de kötü bir dönemden geçiyoruz, iyi günde herkes birlikte olur ama asıl önemli olan kötü günde
birlikteliktir. Pazar günü kazanmaktan başka çaremiz yok, taraftarımızın Kadir Has'ı doldurarak bize
destek vermesini istiyoruz" dedi.
Grup38'in basın açıklaması:
Erciyesspor bu hafta hayati bir maça çıkacaktır.Pazar günü tüm taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz.
Bu maçta taraftarlarımız son derece sabırlı ve uyanık olmalıdır.Maçın 90 dakika olduğu
unutulmamalı ve Güngören maçındaki gibi takımı sabote etmeyi amaçlayan kişilere karşı dikkatli
olunmalıdır.Ligin boyunun kısalmaya başladığı bu dönemlerde hiç kimse takımdan iyi oyun beklentisi
içinde olmasın.Bizim için önemli olan galibiyet ve üç puandır.Maç içerisinde ferdi olarak hiçbir
oyuncumuza moral bozucu ve aleyhte tezahüratlara fırsat vermemeliyiz.Hiç kimsenin stattaki birliği ve
düzeni bozmaya hakkı yoktur.
Zaten bir kısım malum kişiler tarafından Erciyessporun başarısı ve süper lige çıkması
istenmemektedir.Bu şehre iki takım fazla diyenler yeni senaryolarını ortaya koymaktadırlar.Şehrin
muhtelif yerlerine asılan ve birkaç gün içerisinde ansızın yok olan Erciyesspor bayrakları ne amaçla ve
kimler tarafından toplanmıştır?
Çaykur Rize maçında olay çıkarmayı planlayanlar bu amaçlarına ulaşamayacaklardır.Olası bir
provoke olayı ile ilgili tüm bilgilerimiz emniyet güçleriyle paylaşılmış ve gereken tedbirler
alınmıştır.Tüm taraftarlarımızı sağduyu içerisinde davranmaya ve bozgunculara fırsat
vermemeye,sadece takımı maç sonuna kadar desteklemeye davet ediyoruz.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8931
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Tuzhisar'da asker uğurlama töreni
Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Kasabasında askere gidecek gençlere uğurlama töreni düzenlenecek.
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Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Beldesinde askere gidecek olan gençlerimiz için Cumartesi
günü saat 14:00 da Belediye Düğün Salonunda Asker Uğurlama Şenligi düzenlenecektir.
Kasabamız halkı davetlidir.
Askere gidecek gençlerin isimleri:
ALĐ ĐNCESU
TUNCAY ŞAN
OSMAN YARDIM
ENDER GÜL
SERKAN ARMUTLU
TURAN BUYRUKÇU
EMRAH ODABAŞI
ÖMER SERT
FATĐH BAŞ
ABDULLAH KAVAK
NACĐ ĐNCESU
MUSTAFA KAYA
SEYĐT BAYRAK
VOLKAN GÖK
FATĐH KIRAK
Şimdiden gençlerimize hayırlı teskereler dileriz.
Haber: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8932
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Karla mücadele tam gaz
Karayolları 6. Bölge Müdürü Mustafa Karademir 3 bin 814 kilometrede mücadele verdiklerini söyledi.
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Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, 15 Mart-15 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü kar ve buzlanmaya
karşı mücadelesini, oluşturduğu ekip ve ekipmanları ile sürdürürken, Bölge Müdürü Mustafa Karademir
3 bin 814 kilometrede mücadele verdiklerini söyledi.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, 2010-2011 kış sezonunda kara yollarında trafiğin aksamaması için kar
ve buz mücadelesinde 249 işçi, 240 rutin bakım personeli ve 42 teknik personel ile hizmet veriyor.
Ekipler, 7 gün 24 saat olan görev mahallerinde ortaya çıkan olumsuzluklara hemen müdahale ediyor.
Kış mevsimi boyunca vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için çalışmalarını
sürdüren ekipler, 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı, 3 bin 969 kilometre devlet, il ve otoyolunun, 3 bin 814
kilometresinde kar ve buzla mücadelesini sürdürüyor.
Kara kışla mücadelede, şube şeflikleri, otoyol bakım işletme şeflikleri ve bakım evlerinde hazır bulunan
personel, trafiği aksatacak durumlarda hemen müdahaleye geçiyor. Sorumluluğundaki karayolları
ağının yaklaşık 3 bin 969 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karayolları 6. Bölge Müdürü
Mustafa Karademir, kış sezonu olarak belirledikleri 15 Mart-15 Kasım tarihleri arasında 3 bin 814
kilometrede kar, tipi ve buzla mücadele ettiklerini belirtti.
Karayolu ağında, kış mevsiminde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman
aksamalar yaşandığını kaydeden Karademir, 2010-2011 kış sezonunda karla mücadelede kullanılan
ekipman hakkında da bilgi verdi. Bölge genelinde kar ve buz mücadelesinde 88 adet kar mücadele
kamyonu, 90 adet kar bıçağı, 48 tuz serici, 14 rotatif, 23 yükleyici, 3dozer, 25 greyder kullanıldığını
belirten Karademir, ekipmanlardan 34 kar mücadele kamyonu ve kar bıçağı, 17 tuz serici, 7 rotatif, 10
greyderin Kayseri'de hizmet verdiğini bildirdi. Ayrıca sezon öncesi yaptıkları hazırlıklarda bölge
genelinde 6 bin 100 ton tuz, 30 ton solüsyon ve 10 bin 167 metreküp agreganın alındığını, depolarda
bulunan malzemelerin gerektiği durumlarda kullanıldığını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8934
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Öğretmenlere karne !
Türkiye Partisi (TP) Kayseri Đl Başkanı Davut Demirkıran, öğretmenlere karne hazırladıklarını belirtti.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Başkanlığı’nı ziyaret eden Türkiye Partisi (TP) Kayseri Đl
Başkanı Davut Demirkıran, öğretmenlere karne hazırladıklarını belirterek, Şube Başkanı Ali Đhsan
Öztürk’e de karnesini verdi.
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şubesi ’ne yapılan ziyarette, TP Kayseri Đl Başkanı Davut Demirkıran,
Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk’e çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretlerinin asıl amacının 15 gün
önce öğrencilere verdikleri karnelerle ilgili olduğunu söyledi. Demirkıran yaptığı konuşmada, “15 gün
önce öğretmenler öğrencilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize karne verdiniz. Biz 15 gün boyunca
sizleri araştırdık, biz de ‘Öğretmenlerimize karne verelim’ dedik. Öğretmenlerimizin durumu ne diye
araştırdık. Yetkililere sorduk ve bir karne hazırladık. Bu karneyi de size 15 tatilin son günü olan Cuma
günü verelim dedik. Bu karneyi biz ikiye böldük, kırmızı ve sarı olarak. Öğretmenlerimiz diyor ya
öğrencilere, ‘Bu karne sizin değil, velilerinizin’ diye, biz de aynen öğretmenlerimize diyoruz ki, ‘Bu

karnenin kırmızı olan kısmı Milli Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı’na aittir’. Sizi bankacılara sorduk, sizi
en çok seven bankacılarmış. En çok kredi alan sizlermişsiniz, ödemeyenler de sizlermişsiniz.
Dolayısıyla faizi yansıyor. Size not olarak 5 verdiler. Ev sahiplerinize gittik, zamanında kirayı
ödemiyormuşsunuz. Dolayısıyla 1 verdiler” dedi.
Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk ise, bu karnenin eğitim çalışanlarının durumlarını çok iyi anlattığını
söyledi. bu karneye göre durumlarını seçimde gözden geçireceklerini belirten Öztürk, “Bazen bizi her
şeye burnumuzu sokuyoruz diye eleştirenler, Türkiye Partisi’ni örnek alsınlar. Bize bir adım gelene biz
beş adım gideriz” şeklinde konuştu.
Ziyarette daha sonra TP Đl Başkanı Demirkıran, Şube Başkanı Öztürk’e karnesini hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8935
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Dev adamlar Kayseri'de
Tüm dünyanın severek takip ettiği Amerikan Güreşinin Türkiye turu Kayseri ile devam edecek.
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Tüm dünyanın severek takip ettiği Amerikan Güreşi’nin Türkiye'deki durağı Kayseri ile devam edecek.
Đlki Ankara’da yapılan, Cumartesi günü ise Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yaşanacak
festival, görsel şovlar ile süslenecek. Işık, ses, lazer ve pyro teknik gösterilerinin altında görkemli bir
şekilde ringe çıkacak güreşçiler, meydan okumaların yanı sıra aynı zamanda kameralar karşısında
güçlerini de ortaya koyacaklar. Yıldızların 9 bin kişinin önünde ringin tepesinden rakiplerinin üzerine
nasıl atladığına şahit olacak izleyicilere, sürpriz eğlenceler de düzenlenecek.
Aynı zamanda, Sultans Of The Dance ekibinde baş dansçı olarak tanınan ve daha sonra Camoka adı
ile tüm Türkiye'ye ismini duyuran Hasan Yalnızoğlu Ankara'da kazandığı Ağır Sıklet Şampiyonluk
Kemerini Soldier karşısında korumaya çalışacak.
Televizyon gösterimi Haziran’da verilecek olan ve şimdilik sadece salona gelenlerin izleyebileceği
Amerikan Güreşi, Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılacak.
- TÜRKĐYE'NĐN EN GÜÇLÜLERĐNDEN BÜYÜKŞEHĐR'E ZĐYARET
Mücadele Sporları Türkiye Koordinatörü Bilgehan Demir ve TurkishPowerWrestling (TPW) ekibi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.
Smackdown ve Raw Yayınlarının anlatıcısı da olan Bilgehan Demir, beraberinde bulunan sporcularla
birlikte önümüzdeki Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek
organizasyon öncesi Başkan Özhaseki'yi karşılaşmaları izlemeye davet etmek amacıyla geldiklerini
söyledi.

Amaçlarının kötü alışkanlıklardan arınmış sporcular yetiştirmek olduğunu kaydeden Demir, "Biz
sokaklarda polislere taş atan çocukları alıp onların agresif enerjilerini şampiyona dönüştürüyoruz.
Alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıkların hiç biri sporcularımızda bulunmamaktadır" dedi.
Demir ve beraberinde bulunan sporcular Kayseri'yi oldukça modern bir şehir olarak bulduklarını ifade
ederek, "Allah nazarlardan saklasın. Bu şehirden büyülendik. Her yönüyle güzel ve temiz bir şehir.
Başkan Özhaseki şehirde farkını ortaya koymuş. Büyükşehir Belediyesi'ne de salonun tahsisinde ve
diğer konularda bizlere sağladığı kolaylık nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Özhaseki turnuvanın Kayseri'de gerçekleştirilmesi ve sporcuları
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek karşılaşmaları izlemeye kendisinin de gideceğini
söyledi.
Samimi bir havada gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki konuklarıyla hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8936
Erişim Tarihi: 14.02.2011

MHP Đl Başkanı Yeşilhisar'da
Eke : AKP 225 milyar dolar olan iç ve dışl borcu 580 milyar dolarlara çıkarmış.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 48
: 11 Şubat 2011 18:57

MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, yönetim kurulu üyeleriyle Yeşilhisar ilçe halkı ile bir araya gelerek
ilçe sorunları hakkında bilgiler aldı.
MHP Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yeşilhisar'da ilçe halkı ile bir araya geldi. Đlk
konuşmayı yapan MHP Đl Sekreteri Resul Şahin, AK Parti hükümetinin vatandaşı yok sayarak kendi
yandaşlarını zengin ettiğini ileri sürdü. Şahin, "Hatırlayınız bu zihniyet geldiği zaman ne diyordu; 'bu
memlekette, yağ var, şeker var, un var ama helva yapan yok ben yapacağım' diyordu evet yaptı, ama
yaptığı bu helvadan hep taraf etrafı yiyor" dedi.
Vatandaşlar ile uzun süre sohbet eden Đl Başkanı Mete Eke ise, mevcut iktidarın 8 yılı aşkın süredir
insanları yoksullaştırdığını iddia etti. Eke, 2002-2010 verilerine göre ülkenin iç ve dış borcunun 580
milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Eke, "Cumhuriyet tarihinden 2002' ye kadar Türkiye'nin toplam iç
ve dış borcu 225 milyar dolarlar seviyesindeydi. 2002- 2010 yıllarına baktığımızda 580 milyar dolarlara
çıkmış, ne olmuş bu paralara, bu paraların ne olduğu da belli değil artı satılanlar var.
Özelleştirmedikleri yer kalmadı. Bunları alt alta toplandığınız zamanda istihdam ortada, işsizlik devasa
boyutlarda, yokluk, yoksulluk devasa boyutlarda, bu millet kederci bir millet anladık, idrak ettik,
sabrettik, günümüzü geçiştirdik diyelim, peki bu milli hassasiyetler noktasındaki ve bölünmez
bütünlüğü noktasında ki yaptığı zafiyetlerin hesabını nasıl verecekler. Habur'da bir komedi çadırına
gelen teröristler biz pişman olduk diyerek, gelmedikleri halde orada bu devletin, hâkim ve savcısını o
çadırın içerisine tıkıp o teröristleri serbest bıraktılar. Bütün bunlar Türkiye'deki gelinen noktanın ne

kadar vahamet arz ettiğini göstermektedir. Bunları anlamamak için hiçbir şey bilmemek gerekiyor.
2011 Haziranında bunlara gereken cevabı bu millet verecektir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8937
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Torba yasa tasarısına tepki
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Torba Yasa Tasarısını protesto etti.
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şubesi, yaptığı basın açıklamasında
Torba Yasa Tasarısı’nı protesto ederek, yasa hakkında taleplerini sundu.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapan SES Kayseri Şube Başkanı ve
KESK Dönem Sözcüsü Orhan Karakaya, yasa hakkında taleplerinin olduğunu söyleyerek, işsizlik
fonunun işsiz maaşlarının ödenmesi için kullanılması ve yağmalanmamasını istediklerini belirtti.
Karakaya açıklamasında, “Yasa tasarısının gündeme gelmesiyle birlikte hareket geçen KESK, DĐSK,
TTB, TMMOB gibi emek ve meslek örgütlerinin itirazları ya tam olarak anlaşılmamakta veya iktidar
yanlısı çevrelerin çarpıtmasıyla kamuoyu yanlış yönlendirilmek istenmiştir. Bu nedenle Torba Yasa’yı
protesto etmemizin nedenlerinin anlaşılabilmesi açısından itiraz noktalarımızı kamuoyu ile bir kez daha
paylaşmayı zorunluluk olarak görüyoruz. Torba Yasa çok geniş ve kapsamlı bir yasadır. Hükümet
toplumun beklentisi olan emek örgütlerinin de karşı çıkmadığı, kamu alacaklarının yeniden
yapılandırılması, öğrenci affı, sözleşmelilerle ilgili düzenlemeler ile birlikte emekçilerin hak gasplarını
aynı yasanın içine koymuştur. Yasadan hak gasplarını içeren, emekçilerin zararına olan maddelerin
çıkarılması öncelikli talebimizdir. Denemesi süresi düşürülmelidir. Đşverenler üzerindeki yaptırımların
artırılması doğrudur, ancak talebimiz stajyer ücretlerinin düşürülmesi, meslek yüksek okulu öğrencileri
için bu ücretin artırılması, öğrencilere insani koşullar altında iş görebilecekleri ortamların
hazırlanmasıdır. Torba Yasa ile kamuda esnek istihdam artık yasal hale getirilmektedir. Öngörülen
değişiklik ile bir kamu emekçisi birkaç farklı kurumda çalıştırılabileceği gibi, 8 saatlik çalışma süresinin
dışında farklı şekillerde çalıştırılabilecektir. Đnsan faktörünü göz ardı eden, işi korumayı insanı
korumanın önüne alan bu uygulamalar kabul edilmemelidir” şeklinde konuştu.
Basın açıklaması, slogan atılmasının ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8938
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Genç kadını kim öldürdü !
Boğazı kesilerek öldürülen 21 yaşındaki kadının eşi ve kayınbiraderi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Kayseri'de 13 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülen 21 yaşındaki kadının eşi ve
kayınbiraderi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öldürülen kadının eşi Alper Y., polise verdiği
ifadede, birkaç ay önce yanında çalışan kişinin cinayeti işlemiş olabileceğini ileri sürdü.
13 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilen ve hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ayla
Y.'nin eşi Alper Y. ile kayınbiraderi Oktay Y., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Perdecilik yapan Alper Y., polise verdiği ifadede, birkaç ay önce yanında çalışan Yaşar isimli işçisinin
cinayeti işlemiş olabileceğini ileri sürdü. Polis tarafından kısa sürede gözaltına alınan şahsın
emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan cumhuriyet savcısı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda 13 yerinden bıçaklandıktan
sonra boğazı kesilen 1 çocuk annesi Ayla Y.'nin cesedini inceledi. Genç kadının yakınları hastane
önünde sinir krizleri geçirirken, serbest bırakılan eşi ile kayınbiraderi de hastane önüne geldi.
Cinayet Büro'ya bağlı ekipler Ayla Y.'nin üzerindeki giysileri kriminal laboratuvarına gönderirken,
zanlının tespiti için yapılan çalışmalarda çemberin giderek daraldığı belirtildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8939
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Fenerbahçe Galatasaray'ı eledi.77-70
Spor Toto Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'u 77-70 yenerek ikinci finalist oldu.
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Spor Toto Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'u 77-70 yenerek ikinci
finalist oldu.
Her iki takımda büyük bir taraftar desteği ile maça başladı. Birinci periyodun ilk 6 dakikası Feherbahçe
Ülker'in 16-8 üstünlüğü ile geçildi. Sarı-Lacivertliler üst üste top kayıpları yaşamasına rağmen, farkı 8.
dakikaya kadar korudu. Son dakikaya da 18-14 önde giren Fenerbahçe Ülker, farkı 2 sayıya kadar
indiren rakibi karşısında, birinci periyodu 20-16 önde kapattı.
Đkinci çeyreğe hızlı başlayan Gatasaray Cafe Crown, 13. dakikada 27-26 öne geçti. Ancak, kullandığı
2 serbest atışı sayıya çeviren Kinsey takımını tekrar öne geçirdi. Fenerbahçe Ülker, 16. dakikada ise
farkı 9 sayıya çıkararak skoru 40-31'e taşıdı. Galatasaray Cafe Crow savunmasını aşmakta zorlanan
Feherbahçe Ülker, rakibinin son saniyedeki hücumunda sayı bulamaması üzerine ilk yarıyı 47-38 önde
geçti.
Đkinci yarıya Fenerbahçe Ülker hücumu ile başlandı. Đlk 3 sayılık atışında başarılı olan Ukic'in ikinci
üçlük denemesi ise çemberden döndü. Sarı-Lacivertliler, dış atışlardan elde ettikleri sayılarla da 23.
dakikada farkı 17'ye, 24. dakikada da 21'e çıkararak skoru 61-40'a getirdi. Galatasaray Cafe Crown'u
n savunmadaki açıklarını iyi değerlendiren ve çemberden dönen topları iyi takip eden Fenerbahçe
Ülker, üçüncü çeyreğin sonuna kadar 21 sayılık farkı koruyarak bu periyodu 70-49 önde kapattı.

Galatasaray üçüncü periyotta sadece 11 sayı üretebildi.
Son çeyreğin ilk 5 dakikasında Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown karşısında sadece 2 sayı
üretebildi. Rakibi karşısında baskısını artıran sarı-kırmızılılar ise 35. dakikada farkı 12 sayıya, 38.
dakikada da 8 sayıya indirdi. Oyun düzeni bozulan Feherbahçe Ülker, savunmada da açıklar vermeye
başladı. Son dakikaya girildiğinde farkı 5 sayıya indiren Galatasaray Cafe Crown'u, son hücumunda
topu çaldırması üzerine Fenerbahçe Ülker sahadan 77-70 galip ayrıldı.
13 Şubat Pazar günü saat 15.00'te oynanacak final maçında, Beşiktaş Cola Turka ile Fenerbahçe
Ülker karşılaşacak.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Murat Biricik xxx, Alper Özgök xxx, Fatih Aslanoğlu xxx
Galatasaray Cafe Crown: Shipp x, Johnson x 2, Göksenin x, Caner x, Shumpert xxx 8, Tutku xxx 9,
Andric xxx 30, Rancik x 4, Haluk Yıldırım xxx 6, Ermal xxx 11,
Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 10, Mirsad Türkcan xxx 12, Ömer Onan x 4, Lavrinovic xxx 18,
Jasikevicius xxx 9, Kaya Peker x, Oğuz x 6, Kinsey xx 5, Can Maxim x, Tomas xx 6, Preldzic xx 7
1. Periyot: 16-20
Devre: 38-47 (Fenerbahçe Ülker lehine)
3. Periyot: 49-70
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8940
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Finalin adı : Beşiktaş- Fenerbahçe
Fenerbahçe Ülker, pazar günü saat 15.00'de Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Cola Turka ile karşı
karşıya gelecek.
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SPOR TOTO TÜRKĐYE KUPASI FĐNALĐ'NDE BEŞĐKTAŞ COLA TURKA'NIN RAKĐBĐ SPOR TOTO
TÜRKĐYE KUPASI FĐNALĐ'NDE BEŞĐKTAŞ COLA TURKA'NIN RAKĐBĐ Fenerbahçe Ülker OLDU
Fenerbahçe Ülker : 77 - Galatasaray Cafe Crown: 70
SALON: Kadir Has
HAKEMLER:Murat Biricik (xxx),Alper Özgök (xxx),Fatih Aslanoğlu (xxx)
Galatasaray Cafe Crown : Joshua Shipp (x) , Jerry Johnson (xx) 2 Göksenin Köksal (xx) , Caner
Topaloğlu (xx) , Preston Shumpert (xxx)8 , Tutku Açık (xx)9, Luksa Andric (xxxx)30 , Radoslav
Rancık(xx)4 , Haluk Yıldırım (xx)6, Ermal Kurtoğlu (xx)11,

Fenerbahçe Ülker :Roko Ukic (xxx)10, Mirsad Türkcan (xxxx) 12 , Darjus Lavrinovic(xxxx) 18, Ömer
Onan (xxx) 4 Sarunas Jasikevicius(xxx) 9, Kaya Peker(xx), Oğuz Savaş (xxx)6, Tarence Kinsey (xx)5,
Marko Tomas (xxx)6, Emir Preldzic(xxx)7,
1.PERĐYOT: 16-20 (Fenerbahçe Ülker)ĐLK YARI: 38-47 (Fenerbahçe Ülker)3. PERĐYOT: 49-70
(Fenerbahçe Ülker )
BEŞ FAULLE ÇIKAN: dk 35 Oğuz Savaş (Fenerbahçe Ülker)
Basketbolda Spor Toto Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin
mücadelesinde Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'ı 77-70 mağlup ederek, finale
yükseldi.Ermal Kurtoğlu ve Roko Ukic'in karşılıklı basketleriyle başlayan mücadelede 3. dakika 6-6
eşitlikle geçildi. Darjus Lavrinovic ile Ömer Onan'ın üç sayılık basketleri ve Roko Ukic'in de turnikesiyle
10-2'lik bir seri yakalayan Fenerbahçe Ülker, 6.dakikada farkı 8 sayıya çıkartıp, skoru 8-16 yaptı.
Fenerbahçe Ülker Sarunas Jasikevicius'un serbest atışlarıyla ilk periyodu 16-20 önde tamamladı.Đkinci
periyotun ilk dakikalarında iki takımda hücumda skor bulmakta zorlanmazken, Luksa Andric ile Preston
Shumpert'in sayılarıyla Galatasaray Cafe Crown Fenerbahçe karşısında farkı bir sayıya indirdi : 22-23.
Ancak, sarı lacivertliler Andric ve Shumpert ikilisinin hücumdaki etkinliğiyle sayılar buldu. Darjus
Lavrinovic ve Mirsad Türkcan'ın sayılarıyla farkı açan sarı lacivertliler, 18.dakikada skoru 31-45'e
getirdi. Radoslacv Rancik ile rakibinin serisine son veren Sarı Kırmızılılar, Preston Shumpert'in de
turnikesiyle farkı 10 sayıya indirirken, Fenerbahçe Ülker, devre sonunda da soyunma odasına 9 sayı
farkla 38-47 önde gitti. Sarı lacivertiler 3.periyotda da 49-70 gibi farklı bir skor elde etti. 21 sayılık farkı
sarı kırmızılıların 7 sayıya düşürmesine karşın, maçtan 77-70 galip ayrılan Fenerbahçe Ülker, finale
çıkan ikinci takım oldu.
Böylece Fenerbahçe Ülker, pazar günü saat 15.00'de Spor Toto Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş
Cola Turka ile karşı karşıya gelecek.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8941
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Develi de çok hafif Şiddette deprem
Kayseri de dün Bünyan Đlçesinde 2,8 şiddetinde bir sarsıntının ardından bu gecede Develi Đlçesinde çok hafif bir
sarsıntı oldu.
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Develi Đlçesinde çok hafif şiddette deprem..
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web Sitesinden derlenen
bilgiye göre Develi Đlçesinde 2,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Đlçede hissedilmeyen ve saat gece 00:19 da kaydedilen sarsıntı kayıtlara 38.2965 ve 35.8827 enlemboylam olarak geçti.
Yerin 12,7 Km altında olan 2.7 şiddetindeki sarsıntının merkez üssü Develi Bakırdağı Bölgesi olarak
kaydedildi.

Kayseri de dün Bünyan Đlçesinde de 2,8 şiddetinde bir sarsıntı kaydedilmişdi.
Haber :Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8942
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Feyyaz Gözüaçık'a Büyükşehir'den ödül
Dünya üçüncüsü olan Kayseri Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Feyyaz Gözüaçık
ödüllendirilecek.
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Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 14 Şubat Pazartesi günü toplanacak.
Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda saat 16.00'da toplanacak mecliste, çeşitli nazım imar plan
tadilat talepleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçe belediye meclislerinin almış oldukları kararlar
görüşülecek. Meclis, ayrıca bazı cadde ve sokaklara verilecek isimleri de belirleyecek.
Meclisin bir diğer gündem maddesi ise 2010-2011 yılında gerçekleştirilen Dünya Ampute Futbol
Şampiyonası'nda Türkiye'nin dünya üçüncüsü, Kayseri Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü
Sporcusu, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor ve Spor Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Feyyaz
Gözüaçık'ın ödüllendirilmesi talebi olacak.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8943
Erişim Tarihi: 14.02.2011

EMITT Turizm Fuarındayız
Kayseri turizm fuarında tanıtılıyor.
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Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Erciyes Master Projesi ile Kapadokya'nın kış turizminin canlanacağını ve
turist akınına uğrayacağını söyledi.
EMITT Fuarı'na katılan Vali Bilici,yaptığı açıklamada, Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Turizm
Merkezi'nde dün başlayan "15. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT 2011"de
Kayseri'nin kültür ve turizm değerlerini tanıttıklarını söyledi.
EMITT Fuarı'na bu yıl 60 ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 150'yi aşkın il ve beldenin katıldığını
belirten Bilici, "Turizm sektöründe önemli bir yeri olan EMITT Fuarı'nda açtığımız stantla Kayseri'yi en
iyi şekilde tanıtmaktayız. Standımızı ziyaret edenlere binlerce CD, broşür, dergi ve tanıtım kitabı
dağıtırken, sucuk, pastırma ve mantı ikram etmekteyiz" dedi.
Kayseri'nin çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Bilici, şunları kaydetti:
"Kayseri'nin tarihi çok eski, Kaniş-Karum binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Selçuklu eserlerinin en çok
olduğu illerden biri de Kayseri'dir. Yine Mimar Sinan, Kayseri'de Ağırnas beldesinde doğmuştur. Doğa
ve kış turizminde de önemli bir yerimiz var. Erciyes Master Projesi ile Kayseri, Türkiye ve Avrupa'nın
sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline geliyor. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan
Sultansazlığı da önemli bir kuş cenneti. Kapuzbaşı Şelalesi bir başka zenginlik. Bir kayanın içinden
ırmak çıkıyor ve 60 metreden düşerek bir şelale oluşturuyor ki, bu özelliğiyle dünyadaki 3 şelaleden
birisidir. Buraları dünya ölçeğinde birer doğa mirası."
Kayseri'nin Türkiye'nin en modern kentlerinden biri haline geldiğini anlatan Bilici, önemli spor
organizasyonlarına da ev sahipliği yaptıklarını belirtti.
-KAPADOKYA KIŞIN TURĐST AKININA UĞRAYACAKKapadokya'nın Kayseri ile başladığını vurgulayan Bilici, "Kapadokya'nın coğrafi açıdan kapısı
Kayseri'dir. Kapadokya'ya gelen turistlerin önemli bir kısmı Kayseri Havaalanı'na inmekte ve buradan
Kapadokya'ya geçmektedir" dedi.
Erciyes Master Projesi'nin tamamlanmasıyla Kapadokya'daki turizm geleneğinin de değişeceğini
söyleyen Vali Bilici, şöyle devam etti:
"Erciyes'te belediye öncülüğündeki projenin pist uzunluğu mekanik tesislerle toplamda 160 kilometre.
Kayak tesisleri, mesire ve kamp alanlarıyla kapsamlı bir proje. 3300 metreye kadar araç yolu yapıldı
ve proje tamamlandığında Türkiye ve Avrupa'nın sayılı kayak merkezlerinden birisine sahip olacağız.
Erciyes Master Projesi ile birlikte Kapadokya kışında canlanacak ve turist akınına uğrayacak."
Vali Bilici, Kayseri'nin ticaret, turizm ve sosyal alanda gelişen bir il olduğunu, tüm bu zenginliklerini
EMITT Fuarı'na da yansıttığını sözlerine ekledi.
Ekleyen Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8944
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kızılay Kandil Gecesi Lokum Dağıtacak
Kandil Gecesi Pazartesi akşamı Türkistan Cami,Bilal-i HabeşĐ Cami, Çınar Cami ve Aydınlıkevler Cami 'nde
vatandaşlara lokum dağıtılacak.
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Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi Mevlit Kandili gecesi gönüllüler tarafından lokum dağıtılacağını bildirdi.
Türk Kızılay'ı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç yaptığı açıklamada, " Dünya'da önemli
gelişmelere neden olan kutlu doğum insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir.14 Şubat'ı 15
Şubat'a bağlayan gece Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed Haberleri'>Hz. Muhammed
Mustafa'nın doğum günüdür.Bu gecede Adem aleyhisselamdan beri intikal eden nur asıl sahibine
ulaşmıştır.Türk Kızılay'ı olarak Türkistan Cami,Bilal-i Habeş Cami, Çınar Cami ve Aydınlıkevler Cami
'nde Kayserili vatandaşlarımızı lokum dağıtımı yapacağız " dedi.
Uzandaç, Türk Kızılayı bayrağını heryerde dalgalandırmak için canla başla çalışmalarına devam
ettiklerini, Peygamber Efendimiz'in yaptığı çağrının hayatımıza yansıtılması, güzel ahlakının ve
öğretilerinin davranışlarımızın rehberi yapılması idrakinde olmayı tüm insanlığa dilediğini vurguladı.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8945
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Çocuk Gelinler !
Çocuk Gelinler" projesi kapsamında 17 Şubat'ta Kültür Merkezinde ücretsiz film gösterimi ve söyleşi yapılacak.
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Uçan Süpürge Kadın Đletişim ve Araştırma Derneğinin Sabancı Vakfının desteğiyle yürüttüğü "Çocuk
Gelinler" projesi Kayseri'ye geliyor.
Proje kapsamında 17 Şubat'ta Đl Kültür Merkezinde ücretsiz film gösterimi ve söyleşi yapılacak.
Uçan Süpürge projesi, küçük yaşta veya zorla evlilikleri çeşitli projelerle gündeme getirmeyi, kamuoyu
yaratmayı ve bu toplumsal soruna yerelden başlayarak çözüm alternatifleri geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu yıl Sabancı Vakfının desteğiyle 54 ilde sürdürülen proje ile küçük yaşta ve zorla evlilikler temalı film
gösterimleri, söyleşiler, anketler ve imza kampanyaları düzenleniyor.
Bu kapsamda, 17 Şubat'ta saat 14.00'te Kayseri Kültür Merkezi salonunda erken evlilikler temalı
ücretsiz film gösterimi ve söyleşi yapılacak. Bu etkinlik başta kadınlar ve kız çocuklar olmak üzere
herkesin katılımına açık olacak.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8946
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kayseri de Karla Mücadele
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, kar ve buzlanmaya karşı mücadelesini oluşturduğu ekiplerle sürdürüyor.
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Bölge Müdürü Mustafa Karademir, kar ve buz
mücadelesinde 249 işçi, 240 rutin bakım personeli ve 42 teknik personelin görev yaptığını, ekiplerin, 7
gün 24 saat görev alanlarında ortaya çıkan olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini söyledi.
Sorumluluk sahalarındaki 3 bin 969 kilometre yolun 3 bin 814 kilometresinde kar ve buzla mücadele
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karademir, kar ve buz mücadelesinde 88 kamyon, 90 kar
bıçağı, 48 tuz serici, 14 rotatif, 23 yükleyici, 3 dozer ve 25 greyder kullanıldığını kaydetti.
Karademir, kış sezonu öncesi 6 bin 100 ton tuz, 30 ton sıvı çözelti ve 10 bin 167 metreküp agrega
(kum ve çakıl karışımı) alındığını, depolarda bulunan bu malzemelerin gerektiği durumlarda
kullanıldığını sözlerine ekledi.

Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8947
Erişim Tarihi: 14.02.2011

AKP Hacilar Đlçe Kadın Kolları Toplandı
Toplantıya, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve AK Parti Hacılar Đlçe Başkanı Doğan Ekici dekatıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 21
: 12 Şubat 2011 10:59

AK Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Şahin, AK Parti Hacılar Đlçe Kadın Kolları Başkanı Şerife
Hökelek ve partili kadınlar Hacılar Đlçesinde buluştu.
Sümeyra Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Hacılar'ın birlik beraberlik yönünden örnek bir ilçe
olduğunu ve AK Parti teşkilatının Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ile birlikte bir çok başarıya
imza attığını söyledi.

Şahin, ayrıca seçimlerde kazanamama gibi bir sıkıntılarının olmadığını da belirterek, "AK Parti'ye AK
Parti'den başka rakip görmüyoruz. Biz kendi rekorlarımızı kırma peşindeyiz" dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ise Hacılar'da sosyal politikaların en üst seviyede işlediğini
dile getirerek, paylaşmanın esas olduğunu kaydetti.
Herdem, "Hacılar'da hanımlarla yapılan toplantılar daha güzel ve verimli geçer. Hanımlar tercih
konusuna geldiği zaman daha katılımcıdırlar. Ben bu konuda tüm kadınlarımızın çalışmalarında ve
gayretlerinden oldukça memnunum. Đnanıyorum ki kadınlarımız ülkemizin geleceği ve istikrarı için
çalışacaklar ve tercihlerini AK Parti'den yana kullanacaklardır" diye konuştu.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8948
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Büyük Tuzhisar da Asker Uğurlama Şöleni
Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Beldesinde askere gidecek 15 genç için bugün uğurlama şöleni
düzenlenecek.
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Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Beldesinde askere
gidecek olan gençlerimiz için Cumartesi günü saat 14:00 da Belediye Düğün Salonunda Asker
Uğurlama Şenligi düzenlenecektir.
Kasabamız halkı davetlidir.
Askere gidecek gençlerin isimleri:
ALĐ ĐNCESU
TUNCAY ŞAN
OSMAN YARDIM
ENDER GÜL
SERKAN ARMUTLU
TURAN BUYRUKÇU
EMRAH ODABAŞI
ÖMER SERT

FATĐH BAŞ
ABDULLAH KAVAK
NACĐ ĐNCESU
MUSTAFA KAYA
SEYĐT BAYRAK
VOLKAN GÖK
FATĐH KIRAK
Şimdiden gençlerimize hayırlı teskereler dileriz.
Haber: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8949
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Çatıdan düşen şahıs yaralandı
Karakaya Beldesinde meydana gelen olayda A.Đ., tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde asker uğurlama eğlencesini seyretmek için çıktığı çatıdan düşen kişi,
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bünyan ilçesi Karakaya kasabasında A.Đ. askere gidecek gençlerin eğlencesini
seyretmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek düştü.
Özel otomobil ile Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Đ., tedavi altına alınırken, sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8950
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Yeni Süksün'de Soba Zehirlenmesi
Yeni Süksün'de karı koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde karı-koca, sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Bünyan Đlçesine bağlı Yeni Süksün kasabasında G.Ç. ve eşi A. Ç. evde sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8951
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kayseri de Kupa Finali Fenerbahçe-BJK
Basketbolda, Spor Toto'nun sponsorluğunda düzenlenen 26. Erkekler Türkiye Kupası, yarın Kayseri'de yapılacak
final maçıyla sahibi bulacak.
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Kayseri'de düzenlenen Spor Toto Basketbol Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları sonrasında
Beşiktaş Cola Turka ve Fenerbahçe Ülker finale yükselmeyi başardı.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan ilk yarı final mücadelesinde Beşiktaş Cola Turka,
büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Medical Park Trabzonspor'u 90 - 88'lik skorla mağlup
ederek ilk finalist olmuştu.
Đkinci yarı final karşılaşmasında ise Fenerbahçe Ülker, derbi mücadelesinde Galatasaray Cafe Crown'ı
77 - 70 ile geçerek siyah - beyazlıların rakibi olmuştu.

Beşiktaş Cola Turka ile Fenerbahçe Ülker arasında Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yarın
oynanacak olan final mücadelesi saat 15.00'te başlayacak ve Sports TV'den de naklen yayınlanacak.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8952
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Katil bulundu
KAYSERĐ'de yanında çalıştığı perdecenin eşi 21 yaşındaki Ayla Yıldırım'ı öldürdüğü öne sürülen 22 yaşındaki
Yaşar Gedik, tutuklandı.
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Olay dün saat 09.30 sıralarında merkez Kocasinan Đlçesi Erkilet Mahallesi Oğuz Gül Sitesi'ndeki evde
meydana geldi. Perde ve ev tekstil ürünleri satan Alper Yıldırım, 2 aylık bebeği bulunan, 3 yıllık eşi 21
yaşındaki Ayla Yıldırım'ı boğazı kesilmiş ve 14 yerinden bıçaklanmış olarak buldu.
Polis ve 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım isteyen Yıldırım, ambulansın gelmesini
beklemeden kardeşi Oktay ile birlikte ağır yaralı eşini otomobille hastaneye götürmek istedi. Yolda
ambulansa alınarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayla Yıldırım, yoğun bakım
servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir süre öncesine kadar Alper Yıldırım'ın yanında çalışan işten çıkarıldığı için eşi Ayla Yıldırım'ı
'intikam için' öldürdüğü bildirilen Yaşar Gedik, bugün Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Adli
Tabibliği'ne getirildi. Gedik, cinayeti itiraf ederken sevk edildiği nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Burada da suçunu itiraf eden Gedik, cinayet suçundan tutuklanarak Kayseri Cezaevi'ne gönderildi.
Ayla Yıldırım'ın cenazesi kılınan namaz ardından Kayseri'nin Tomarza Đlçesi'nde gözyaşları arasında
toprağa verildi.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8953
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Fenerbahçe'de Kayseri Korkusu
Aykut Kayserispor'u Kocaman değerlendirdi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 14 Şubat Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de
karşılaşacakları Kayserispor'u,
"Ligin enleriyle donatılmış, ciddi, disiplinli, organize bir antrenör takımı" şeklinde değerlendirdi.
Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Teknik Analiz" programında soruları yanıtlayan Kocaman,
21. hafta mücadelesinde Kayserispor ile yapacakları karşılaşmanın, kendileri açısından sezonun
gerçek anlamdaki test maçlarından birisi olacağını ifade etti.
Hafta başından bu yana Kayserispor'un maçlarını kasetlerden izlediklerini belirten Kocaman'ın,
değerlendirmesi özetle şöyle:
"Pazartesi akşamı, ligin enleriyle donatılmış, ciddi, disiplinli, organize bir antrenör takımıyla
oynayacağız. Şota benim dönemimin oyuncularından bir tanesi. Ülkemize gelmiş en kaliteli ve
kalitesini ülke futboluna sunmuş oyunculardan bir tanesi. Bugüne kadarki serüveniyle kutlamak lazım.
Böylesine enlerle dolu bir rakiple oynayacağız. Bizim için sezonun gerçek anlamdaki test maçlarından
bir tanesi olacak. Bir antrenörün kafasındakilerin uygulandığı bir takım olarak görünüyor Kayserispor.
Çok uzun soluklu çalışma dönemleri çok kolay olmadığı için ve her şey de çok kolay olarak
düşünüldüğü için, ülkemizde antrenör takımı haline gelebilmek çok kolay olmuyor. Çünkü bir süreç
gerektiriyor. Bu süreci en iyi kullananlardan bir tanesi aslında gördüğüm kadarıyla Kayserispor ve
teknik direktörü Şota. Bir antrenör takımı gibi kafasında ne varsa uygulamak istediğine dair her şey,
çok net bir şekilde takımında görünüyor."
-"EN ÖNEMLĐ TARAF SABIR"Fenerbahçe'nin Kayserispor maçını kazanması için neyi iyi yapması gerektiği sorusuna da Kocaman
özetle şöyle yanıt verdi:
"En iyi yaptıkları şey; bütün oyuncularıyla beraber topun arkasına geçmeye çalışan, ikinci bölgede
duran, burada kaptıkları toplarla sürekli hızlı hücumu, son derece de organize bir şekilde yapmaya
çalışan bir takımları var. Buradaki anahtar kelime, sahadaki oyuncularımızın, bizim ve tribündeki büyük
destekçilerimizin, maçın en önemli tarafının sabır kelimesinde yattığını bilmemiz gerekiyor. Bu maç
bizim kazanmayı çok arzu ettiğimiz, inandığımız bir maç. Ama buradaki en önemli şey bütün bunları
yaparken galiba o sabır kelimesine çok ihtiyacımız olacak maç boyunca."
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8954
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Şota:Fenerbahçe'yi inşallah Yeneceğiz
Şota Arvaledze Đstanbul' daki maçı değerlendirdi.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Fenerbahçe deplasmanına galibiyet almak ve güzel bir
futbol sergilemek için gideceklerini söyledi.
Gürcü teknik adam, ''Đstanbul'a laf olsun diye gitmiyoruz. Sakatlıklarımızın da arkasına sığınmıyoruz.
Đlk yarıdaki galibiyetimiz ilk yarıda kaldı. Şimdi yenisine bakacağız'' dedi.
Bu arada, Ömer Şişmanoğlu'da gittiği milli takımdan sakat dönünce, sarı kırmızılı ekipte sakat futbolcu
sayısı 3'e yükseldi.
Kayserispor'da takımı sezon başında futbolu seven ve gelecek bekleyen, arzulu isimlerden
oluşturduklarını söyleyen Şota Arveladze, sadece Fenerbahçe maçı için tüm maçlara galibiyet
isteyerek başladıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, ''Fenerbahçe'nin kadrosu ve son haftalarda aldığı
sonuçlar ortada. Kayseri'deki maçın rövanşını almak isteyecekler. Biz de sakat oyuncularımıza,
noksanlarımıza karşın, iyi oynayan ve iyi sonuçlar alan bir ekibiz. Kayseri'de oynanan maçın
üstünden çok şeyler geçti. Đstanbul'a laf olsun, bir deplasman maçı oynayalım, formalite yerine
gelsin diye gitmiyoruz. Bizim her maçtan beklentimiz galibiyettir. Oyuncularımın özverisine,
futboldan beklentilerine güveniyorum'' diye konuştu.
SAKATLAR LĐSTESĐNE ÖMER ŞĐŞMANOĞLU'DA EKLENDĐ
Kayserispor'da sakat oyuncular kervanına A2 Milli Takımına giden Ömer Şişmanoğlu'da eklendi. Sarı
kırmızılı takıma milli takımdan sakat olarak dönen ve tedavisi süren Ömer Şişmanoğlu'nun sağ arka
adalesindeki darbe nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.
Öte yandan kaleci Souleymanou'nun sağ ayağındaki darbeye bağlı ezilmenin geçtiği, hafif kaleci
çalışması ve düz koşu yaptığı, pazartesi günü sarı lacivertli ekip karşısında kaleyi korumasının zor
olduğu bildirildi. Karabükspor maçında sol ayağına darbe alan ve bileği dönen Mehmet Eren'in de düz
koşu yaptığı, bu oyuncunun da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Kayserispor Kulüp doktoru
Ahmet Hamdi Çağlar, her iki oyuncunun tedavilerinin sürdüğünü, Fenerbahçe maçında oynatılıp
oynatılmamalarına teknik direktör Şota'nın maç saatinde karar vereceğini söyledi.
Ekleyen:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8955
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Provokatör tedbirli basın toplantısı
Öktem: Provokatif eylem yapılacağı düşüncesi nedeniyle basın açıklamasını Çelik-Đş Sendikası'nda yaptık.
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Kayseri'de Hilton Oteli önünde açıklama yapacak olan Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Đşçileri
Sendikası (OLEYĐS) Genel Başkanı Enver Öktem, “Provokatif eylem yapılacağı düşüncesi nedeniyle
basın açıklamasını Çelik-Đş Sendikası'nda yaptık” diyerek, Kayseri'deki hak ihlallerine son verilmesi
gerektiğini söyledi.
OLEYIS Genel Başkanı Enver Öktem "Hilton Oteli önünde sendikalaşmadan dolayı iş hakkı fes edilen
arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri için bir basın toplantısı düzenlemiştik. Basın toplantımıza az
bir süre kala buraya tanımadığımız bir grup arkadaş geldi ve bu eylemde yer almak istediklerini ifade
ettiler. Bizde kendilerinden rica ettik. Bizim bu mücadelemizin bir takım provokasyonlara açık
olmadığını, bu tür tanımadığız grupların bu eylemde yer alması kabul edemeyeceğimizi söyledik" dedi.
'Mümkünse bizim bu basın toplantımıza ve yürüyüşümüze katılmayın' diye ricada bulunduklarını
bildiren Öktem, sendika olarak amaçlarından sapmadıklarını bildirdi. Öktem, "Tamamen meşru
haklarını geri almak için verilen bu mücadeleyi provokasyon endişesinden dolayı açıklamamızı
sendikamıza almak durumunda kaldık" dedi.
Đşten çıkarılan işçilerden bahseden Öktem "Đşten çıkarılan işçilerin her biri 8-10 yıldır Kayseri Hilton'da
çalışan kişilerdir. Otel yönetimi bunları işten çıkarırken yasaları ihlal etmenin yanında, hak ettikleri
tazminatların hiçbirini ödememiştir. Bu arkadaşlarımız mahkeme tarafından elbette işlerine iade
edilecektir" dedi. Öketem, "Öte yandan Türkiye'deki diğer Hilton otellerinde çalışan OLEYĐS'li işçiler
sendikamızın öncülüğünde Kayseri Hilton'da haksızlığa ve vefasızlığa uğrayan arkadaşlarını
desteklemek amacıyla uluslar arası alanda bir imza kampanyası başlatmıştır" diye konuştu.
Öktem, "Kayseri Hilton yönetimi, evrensel hukukun ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının işçileri tanıdığı
hakları ihlal etmeye derhal son vermelidir" dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8956
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Türkiye işsizlikte rekora koşuyor !
CHP 81 ilde aynı anda basın toplantısı düzenledi.
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CHP 81 ilde aynı anda basın toplantısı düzenledi. CHP Kayseri Đl Başkanlığında düzenlenen
toplantıda Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorunu üzerinde duruldu.
AK Parti hükümetini eleştiren CHP Đl Başkan Vekili Hayrullah Köse, Türkiye'nin dünyada işsizlik
alanında 25. ülke olduğuna dikkat çekti. CHP Kayseri Đl Başkan Vekili Hayrullah Köse, "Türkiye AK
Parti iktidarında dünyadaki en işsiz 25. ülke olmuştur. Her gün dört gencimizden biri işsiz kalıyor.
Bugün toplumumuzun çimentosu kadınlarımızın iş hayatına katılım oranı gün geçtikçe azalıyor.
Türkiye işsizlikte rekora koşuyor" ifadelerini kullandı. Köse CHP'nin başa gelmesiyle bu sorunları
çözebileceklerinden bahsederek "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında halkımız rahat nefes alacak.
Đşsizlik kader değil aslında bu sorunu çözmek isteyen çözer. Sorunu çözmek isteyende biziz. Tek
mesele ülke zenginliklerinin gerçek sahibine, yani halkımıza adaletli biçimde dağıtılmasıdır. Bunun
çözümü de CHP'nin sosyal devlet anlayışından ileri gelmektedir" dedi
Sorulan bir soru üzerine ise Köse, "Yeni il başkanımızdan memnunuz. Kendisi zannediyorum
Pazartesi günü görevine başlayacak" cevabını verdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8957
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kartal mı, Kanarya mı ?
Final maçında karşı karşıya gelecek olan BJK ve FB oyuncuları ve antrenörleri, toplantıda bir araya geldi.
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Spor Toto Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş Cola Turka ile
Fenerbahçe Ülker oyuncuları ve antrenörleri, toplantıda bir araya geldi.
Beşiktaş Cola Turka Antrenörü Ergin Ataman, 39 yıl sonra ilk defa final oynadıklarını belirterek, "Biz
önemli olan bir süreçten geçtik. Dünkü maçta Trabzonspor karşısında iyi bir maç oynadık. Finalde
karşımızda çok güçlü bir takım var. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonudur" dedi.
Beşiktaş Cola Turka olarak kadrolarındaki eksiklikleri tamamladıklarını ve sakat oyuncuların da
iyileşmeye başladığını bildiren Ataman, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Đşimiz oldukça zor. Efes
maçının öncesinde de bu düşüncedeydik ama maçı iyi oynayarak kazandık. Fener maçında da
rakibimizin oyun düzenini bozarak kupayı almak ve evimize götürmek istiyoruz" diye konuştu.
Beşiktaş taraftarının da kendilerini desteklemesini istediklerini söyleyen Ataman, taraftarımızın da
desteği ile son dakikaya kadar mücadele ederek 39 yıl sonra kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz"
ifadesinde bulundu.
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın antrenörü Neven Spahija, Galatasaray karşısında oynanan
oyun sonrasında kendi takımını kutlamak istediğini söyleyerek, "Biz daha önce Beşiktaş takımı ile maç

yapmıştık. Ama şimdi çok değişiklik yaptılar, oyun anlayışında da değişiklik oldu. Eminim yarın çok zor
bir maç olacak. Fenerbahçe olarak iki maçta da güzel oynadık. Yarınki maçta da iyi oynayarak kupayı
kazanacağız" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Ülker takımının kaptanı Ömer Onan, Eleme maçlarının zor olacağını tahmin ettiklerini ve
bu nedenle şut yüzdelerinin düşük olduğunu söyledi. Yarınki maçın çok zorlu geçeceğini söyleyen
Onan, "Her kupayı kazanmak istiyoruz. Yarın da koçumuzun bize verdiği taktikleri eksiksiz yerine
getirerek kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Cola Turka oyuncusu Cevher Özer ise, Kayseri'ye bir hedef doğrultusunda geldiklerini ve bu
hedef doğrultusunda ilerlediklerinin altını çizerek, "Kupaya uzanmak istiyoruz. Bütün takım kupayı
kazanmak için kenetlendi" şeklinde görüş belirtti.
Konuşmaların ardından takım antrenörleri ve oyuncuları Türkiye Kupası ile birlikte hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8958
Erişim Tarihi: 14.02.2011

MHP Đl Başkanı Đncesu ve Yahyalı'da
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Milliyetçi Hareket Partisi Yeni il Yönetiminin AKP'yi tedirgin ettiğini
söyledi.
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Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Đl Yöneticileri ilçe ziyaretleri kapsamında Đncesu ve
Yahyalı Đlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek, ilçe halkına yeni oluşan il yönetimini tanıttılar. Milliyetçi
Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Milliyetçi Hareket Partisi Yeni il Yönetiminin AKP'yi tedirgin ettiğini
söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Đl Yöneticilerinin ilk ziyareti Đncesu Đlçe Teşkilatına
oldu. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Đlçe Başkanı Mustafa Đlmek,
yapılan toplantının, iktidara yürüyüşün ayak sesleri olduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke'de Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni birinci parti
yapmak için yola çıktıklarını belirterek “Önümüzdeki 12 Haziran 2011 seçimlerinde, Milliyetçi Hareket
Partisini Kayseri'de birinci parti yapma azmi ve gayreti içinde çalışacağız. Bizler bunu merkezde
yaparken, sizlerinde ilçelerde üzerine düşen görevi yapacağını biliyoruz. Eski yöneticilerimiz ve
büyüklerimiz ile istişareler yaparak bu konvoyumuzu daha da güçlendirerek, inşallah Kayseri'de birinci
parti, Türkiye'de de tek başına iktidarın meşalesini yakmış olacağız. Bu seçimin önemini hepiniz,
benim kadar bilmektesiniz. Bu seçimler, Türkiye'nin ve çocuklarımızın geleceğinin bir anlamda kaderi
olacaktır. Bizler bu bilinçte çok gayretli olacağız. Cenabı Allah, inşallah bizleri mahcup etmeyecektir”
dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Đl Yöneticilerinin ikinci ziyareti ise Yahyalı Đlçesine
oldu. Đlçe Teşkilatında partililer ile bir araya gelen il yönetimi vatandaşlar ile sohbet etti.

Yahyalı Đlçe Başkanı Hamza Özkan, Đlçe Teşkilatının çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Seçimler
Yahyalı'da büyük bir zaferle sonuçlanacaktır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke'de yeni göreve gelen il yönetiminin herkesi kucaklayacak
bir yönetim olduğunu belirterek, AK Parti'nin Kayseri'de ciddi kaygı içerisinde olduğunu söyledi. Eke,
“Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlar bizlere teveccüh gösterip bizleri tebrik ediyorlar. Đl
yönetimimizin iyi ve güçlü olması da Kayseri'de AK Parti kanadını kaygıya sokuyor. Yeni yönetimimiz
ile il teşkilatımız ve merkez iki ilçe ciddi manada güçlü bir hale geldi. Tabii ki bu merkezde ki güçlülük,
Kayseri'yi kucaklıyor. Kayseri'deki güçlülük ilçeleri kucaklıyor. Sonuç olarak biz gümbür gümbür
geliyoruz” diye konuştu.
Yapılan toplantının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke Yahyalı Đlçe Teşkilatına
mensup iki cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8959
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Ergenekon sanıkları DSP'den aday olacak mı?
Hüseyin Mert: Balbay ile Özkan, tabi onların kendi tercihleri daha yolun çok çok başındayız.
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DSP Genel Sayman'ı Hüseyin Mert partisinin Kayseri Đl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Mert
basın toplantısında önümüzdeki seçimlere nasıl hazırlanacaklarını anlatarak, diğer partileri kendi
çatıları altında toplayabileceklerini söyledi.
Hüseyin Mert “Seçimlere kendi bayrağımız ve kendi amblemimiz altında gireceğiz ama 'bir çatı partisi'
görevi görebiliriz. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkacak her türlü partiyle de bir şekilde seçimlerde
birlikte çalışmaya hazırız. Türkiye'de biz laikliğin tehdit altında olduğunu görüyoruz. Laikliğe sahip
çıkacak ama bunu yaparken de aynı zamanda inançlara saygılı, laikliğe sahip çıkacak tüm partilerle bu
seçime girmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
DSP Đl Başkan'ı Memduh Taşkın ise ülkenin zor bir süreçten geçtiğine değindi. Taşkın, artık parti
binasında değil, ilçelere ve köylere açılarak seçim çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Taşkın
“Biliyorsunuz ülkemiz zor bir süreçten geçmekte, bu süreçte de Demokratik Sol Partiye düşen görev
tek başına seçimlere girerek bu ülkedeki olumsuz giden çalışmalara son vermektir. Kayseri il örgütü
olarak partimizin bugün çizeceğimiz yol haritası ile iktidara aday bir parti olacağına sizlere de
güvenerek inanıyorum” şeklinde konuştu.
Basın mensuplarının Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın CHP'den aday olacağı yönündeki sorusu
üzerine Hüseyin Mert, “Balbay ile Özkan, tabi onların kendi tercihleri daha yolun çok çok başındayız.
Daha seçim kanunu çıkmadı, seçim kararı alınmadı” diye cevap verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8960
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Katil zanlısı tutuklandı !
13 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülen Ayla Y.'nin katil zanlısı Y.G. çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
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Kayseri’de 13 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülen Ayla Y.’nin katil zanlısı Y.G.
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Adliyesi’ne getirilen katil zanlısı Y.G. ilk
olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi. Burada ifadesi alındıktan sonra Y.G. tutuklanma
istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Y.G. Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Ekipleri tarafından Kayseri Kapalı Ceza
Evine konuldu.
Dün sabah Erkilet Cami Kebir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayla Y. 13 yerinden
bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kocası Alper ve kardeşi Oktay’ın verdiği ifadeler
sonrasında polis ekiplerinin yaptığı çalışmada Y.G. gözaltına alınmış, cinayetin hırsızlık amaçlı
gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8961
Erişim Tarihi: 14.02.2011

