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Kayseri Kaski Ceyhan'ı yendi.88-91
Deplasmanda oynanan maçta Kaski Ceyhan'ı 3 sayı farkla yendi.
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Kayseri Kaski deplasmanda kazandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Ceyhan Belediyesi, sahasında Kayseri Kaski'ye normal
süresi 78-78 berabere tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde 91-88 yenildi.
Salon: Ceyhan
Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Elif Đnci xxx, Kerem Baki xxx
Ceyhan Belediyesi: Seda xx 5, Hülya xx 13, Lacy xxx 15, Jackso xx 12, Walker xxx 20,
Ceyda x 7, Paris xx 16
Kayseri Kaski: Bahar xx 9, Forge x 2, Esra x, Odges xxx 28, Sanders xxx 18, Pınar x, Dila
xxx 14, Gizem xx 7, Sanford xxx 13
1. Periyot: 22-19
Devre: 49-40 (Ceyhan Belediyesi lehine)
3. Periyot: 65-62
Normal Süre: 78-78
Uzatmada maç sonucu : 88-91
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10540
Erişim Tarihi: 10.11.2011

Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na cevap
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri'de konuştu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Kayseri üzerinden siyaset yapmaya çalışmak, hele bu
kadar olumlu işler varken olumsuz manada siyaset yapmaya çalışmak daha da kötü olmuştur. O
yüzden ben yalanların ortaya çıktığı için siyaset adına üzüldüğümü belirtmek istiyorum" dedi.
Bayramlaşma için gittiği Kayseri Genç Sanayici ve Đşadamları Derneğinde (GESĐAD) konuşan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Đktidarıyla muhalefetiyle bizler aldığımız sorumluluk ve
omuzlarımızda hissettiğimiz görev gereği daima doğru şeyler yapıp doğru konuşmamız lazım. Bu
siyasetin saygınlığının kazandırılması içinde şart. AK Parti hükümetinin 9 yıldan beri yaptığı bu. Başta
Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün milletvekillerimiz Bakanlarımız bu çizgiye çok dikkat ediyor ve
önem veriyorlar" dedi.
Muhalefet partisini eleştiren Bakan Yıldız, "Kalkıp da sırf muhalefet etmek adına, gayretlerini her
zaman ortaya koyan Belediye Başkanımızla alakalı böyle bir isnat hepimizi parti ayırmaksızın tabi ki
üzmüştür. Bu konu son derece açık. Bir milletvekili savcılığa gelip 200 sayfadan daha fazla buraya
gelip suç duyurusunda bulundu. Đçinde gizli dedikleri mektup var. Açık dedikleri yazılar var. Her türlü
isnat var ve o mektup gizli olmaktan da çıktı. Bu iş yalnızca Başbakanımıza gönderdiği kasada
durduğu üstünü ört bas ettin demekle olmuyor. Bu ertesi gün hemen ortaya çıktı. Ne oldu? savcılığa
suç duyurusunda bulunan evrakların arasında da yer aldı. Bu evrakta zaten gizli evrak falan değil. Suç
duyurusuyla alakalı savcılık karar verdi. Herhangi bir takibe gerek yoktur dedi. Şimdi ne olacak? hangi
yüzle ne söyleyeceksiniz? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani bizler söylediklerimizin arkasında
durabilecek cümleleri kullanmamız lazım" şeklinde konuştu.
Siyaset sorumluluk ister diyen Bakan Yıldız, "Siyaset eğer o sorumluluğu taşıyamıyorsanız sizi de
dışlar. Çünkü Türkiye kazanımlarından gerek siyasette gerek ekonomi gerekse de idari alanlarda artık
bu kazanımlarından ödün vermez. Geriye dönüşü olmaz. Her birimiz konuştuklarımıza dikkat etmek
zorundayız. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kendisinin yanlış bilgilendirmeler sonucunda öyle bir
yanlışa düştüğüne inanıyorum. Bunda ısrarcı olmasını kendisini daha çok aşağılara doğru çekeceği
kanaatindeyim. Hiç böyle bir üslubu doğru bulmadım. Hele böyle gayretli çalışkan bir Başkanımızla
alakalı isnat yapmak. Yüzlerce sayfa yapıldı. Sonuç ortada. Yargı sürecinde benzer cümleleri eğer biz
söylemiş olsaydık yargıyı etkilemek adına konuşmuş olurduk. Ama güya muhalefet konuşunca yargıyı
etkilemiş olmuyor. O yüzden herkes konuştuklarına yaptıklarına dikkat edecek ve mahcup olmayacak.
Şuanda mahcup oldular. Yalanlar bir bir ortaya döküldü. Kayseri üzerinden siyaset yapmaya çalışmak,
hele bu kadar olumlu işler varken olumsuz manada siyaset yapmaya çalışmak daha da kötü olmuştur.
O yüzden ben yalanların ortaya çıktığı için siyaset adına üzüldüğümü belirtmek istiyorum" diye
konuştu.
Basın mensuplarının özür bekliyor musunuz? Sorusunu cevaplandıran Bakan Yıldız," Mutlaka özür
dileyeceklerdir. Her şey bedelsiz olmaz. Onun bedelini ödeyecekler. Bir iftira atıp da ulaşmadığı yer
olursa o tekrar döner. Başta o kılavuzu yanlış olan arkadaşın Kayseri'den özür dilemesi lazım. Yani
Kayseri milletvekili olup da Kayseri adına yalan yanlış şeyler konuşan arkadaş da mutlaka özür
dileyecektir. Dilemezse zaten halkımız kabul etmez onu" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10541
Erişim Tarihi: 11.11.2011

14 tonluk otobüsü çekti
Anadolu Herkülü olarak tanınan Zafer Pezük, 14 tonluk yolcu otobüsünü çekerek görenleri hayrete düşürdü
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Kayseri'de 'Anadolu Herkülü' olarak tanınan Zafer Pezük, 14 tonluk yolcu otobüsünü çekerek görenleri
hayrete düşürdü.

Daha önce cam kırıkları üzerinde 30 kilometrelik yürüyüş yaparak dünya rekoru kıran Đngiliz'e Türk'ün
gücünü göstermek için kolları sıvayan 36 yaşındaki Zafer Pezük, 45 kilometrelik yürüyüş yaparak
kendi rekorunu kırmıştı. Sonra tek parmağı ile minibüsü iten, 75 kilo ağırlığındaki arkadaşını sırtına
alarak cam kırıkları üzerinde çıplak ayakla yürüyen bununla da yetinmeyip yine cam kırıkları üzerinde
bağladığı halatın ucundaki bıçakla minibüsü çeken Pezük, bu kez hedefini büyüttü.
KENDĐ AĞIRLIĞININ 175 KATINI ÇEKMEYĐ BAŞARDI
"Anadolu Herkülü" Pezük, 14 ton ağırlığındaki yolcu otobüsünü çekerek bir kez daha kendi rekorunu
kırdı. Isınma hareketleri yapan Anadolu Herkülü, önce baskülde tartıldı. 80 kilogram olan Pezük,
kendisinden 175 katı ağırlığındaki 14 tonluk yolcu otobüsünü zorlanmadan çekmeyi başardı. Kendisini
hayretle izleyen ve çekebileceğine inanmayan izleyicileri şaşırtan Pezük, otobüsü metrelerce çekti.
Büyük alkış alan Pezük, "Türk'ün gücüyle kimse boy ölçüşemez. Bundan sonraki hedefim uçak
çekmek olacak. Đnşallah bunu da başaracağım" dedi.
Cam sektöründe işçi olarak çalışan Pezük, bugünlerde hedeflerini daha ileriye taşıma adına
kendisine sponsor arıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10542
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Başbakan özür dileyecek mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları için yeni açıklamalarda
bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri
Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları için, "Önümüzdeki süreçte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı,
Belediye Başkanı ve üst düzey sorumlular hakkında bir soruşturma açarsa Başbakan özür dileyecek
mi?" diye sorarak, iddialar hakkında takipsizlik kararı verilmesi halinde ise kendisinin Başbakan
Erdoğan'dan özür dileyeceğini söyledi.
CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma töreni düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1.5 saat partililerle bayramlaştı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma
töreninde, partililere çikolata da ikram edildi. Zaman zaman bayramlaşma sırasında partililer arasında
sözlü tartışmalar da yaşanırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu bayramlaşma töreninin ardından kısa bir
konuşma yaptı.
Konuşmasına Erciş'e yaptığı ziyaretlerle başlayan Kılıçdaroğlu, gördükleri manzaranın kendilerini
üzdüğünü söyledi. Bölgenin temel sorununun işsizlik olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bazı ailelerin
sokakta yatmaya razı olduğunu fakat çocuklarına iş bulunması konusunda yetkililerden yardım
istediğini de ifade etti. "Yurttaşlar batıdan gönderilen yardımlardan oldukça memnun" diyen
Kılıçdaroğlu, bölgede bir dağıtım sorunu olduğunu belirterek, "Đnşallah en kısa sürede o da çözülür"
diye konuştu.
Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Erciş'in il
olması konusunda CHP'nin Perşembe günü vereceği kanun teklifini hatırlatması üzerine, bölgedeki
sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, kendilerine Erciş'in il olması konusunda bir teklif
yapıldığını kaydetti. Daha önce depremden zarar gören ilçelerin il yapıldığını ve Yalova ile Düzce'nin
kendilerine örnek olarak gösterildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda bir kanun tasarısı

hazırladıklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, hazırlanan taslağın Erciş'teki yaraların biran önce sarılması için
Meclis'e sunulacağını dile getirdi.
"TAKĐPSĐZLĐK VERĐLĐRSE BAŞBAKAN'DAN ÖZÜR DĐLEYECEĞĐM"
Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği mektupla ilgili bir soru üzerine ise, mektubu aldığını
fakat içeriğine yönelik bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. "Önümüzdeki süreçte Kayseri Cumhuriyet
Başsavcılığı, Belediye Başkanı ve üst düzey sorumlular hakkında bir soruşturma açarsa Başbakan
özür dileyecek mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, davada takipsizlik verilmesi halindeyse kendisinin
Başbakan Erdoğan'dan özür dileyeceğini ifade etti. "Bakalım kim doğru söylüyor?" diye soran
Kılıçdaroğlu, kendisinin
adliye, valilik ve belediye arasında kapanan bir dosyadan bahsettiğini, soruşturma açılması halinde
kapatılan bir yolsuzluk dosyasını açtığı için Başbakan'ın kendisine teşekkür etmesi gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda ise dosyanın kapatılmasına izin vermediklerini ve bundan sonra
da hiçbir dosyanın kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10543
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Otomobil su kanalına uçtu
Ziya Gökalp Mahallesinde bir otomobil su taşkın kanalına uçtu
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Kayseri'de otomobil taşkın koruma kanalına uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi şans
eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Kocasinan Đlçesi Ziya Gökalp Mahallesinde dün 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası şans
eseri ucuz atlatıldı. 28 yaşındaki Hüseyin Ay ve 25 yaşındaki Esra Ay'ın içinde bulunduğu otomobil
kavşağa süratli girince yaya kaldırımını aşarak taşkın koruma kanalına uçtu. Yaklaşık bir metre su
bulunan kanala düşerek ters dönen otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Esra Ay araçtan kendi
imkanlarıyla çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre yükseklikteki kanalın içerisine merdiven indirerek
kazazedeleri bulundukları yerden çıkarttı. Islandıkları için üşüdükleri gözlenen kazazedeler ambulansa
alınırken yakınları ise kazayı görüntüleyen habercilere tepki gösterdi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi
olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10544
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Hayırsever Đşadamlarımız Van'da
Kayseri'den uçakla Van'a giden işadamlarımız depremzedelere yardım elini uzattı
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Kayserili işadamları, yerel yöneticiler ve siyasiler Kurban Bayramı'nın birinci gününü Van'da
depremzedelerle birlikte geçirdi. 160 kişilik Kayseri heyeti, depremzedeleri kaldıkları çadırlarda ziyaret
ederek bizzat yardımları kendileri dağıttı. Aralarında TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, işadamı Hacı Boydak, Memduh Boydak, Melikşah
Üniversitesi Rektörü Reşit Özkanca heyet ziyaret sırasında çok duygulandı. Gelecek bayramlarda bu
tür ziyaretlerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Hayırseverlikte marka haline gelen kentte siyasetçi, yerel yönetici ve ilin tanınmış işadamları Van'daki
depremzedelerin yanında olduklarını gösterebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Depremin ardından ilk bayramın sabahında 160 kişilik özel uçakla Kayseri'den hareket edildi. TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, işadamları Hacı
Boydak, Memduh Boydak, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Reşit Özkanca'nın da aralarında
bulunduğu heyeti, Van Havaalanı'nda 50'den fazla işadamı arabalarıyla karşıladı.
Heyet daha sonra, Van merkez ve Erciş ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların kaldıkları
çadırları ziyaret etti. Heyet yanlarında getirdikleri giysi, battaniye, çocuklar için Oyuncak ve Bayram
şekerlerini depremzedelere kendi elleriyle dağıttı. Gruptakilerin birçoğu da kurbanını vekâletle Van'da
kestirdi.
Bu yıl bayramı evinin dışında karşıladığını ifade eden Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı
Boydak, çadırları gezerken çok duygulandığını söyledi. Bundan sonraki bayramları da ülkenin
doğusunda, güney doğusunda geçireceğini belirten Boydak, "Buradan güzel duygularla ayrılıyoruz.
Ancak aile olarak Van'a yardımlarımız bayramdan sonra da devam edecek." dedi.
Kayseri ekibi olarak kurban ibadetini Van'da yerine getirirken diğer taraftan da kardeşlik tesis etmeye
çalıştıklarını ifade eden Özhaseki de "Ülkemizin o bölgesinde yaşayan insanlar da nihayetinde bu
coğrafyanın ve Türkiye'nin vatandaşları. Onların anarşiyle ilgileri yok. Onlar mazlum insanlar. Ülkenin
batısında bulunan iller buralarda merhamet, şefkat ve kardeşlik duygularını tesis etmesi gerekir. Bizler
de bunu yapmaya çalıştık. Buradaki insanlar Kayserimizi överek ve dolu dolu gözlerle bize teşekkür
ettiler." diye konuştu.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10545
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Şerit ihlali faciaya neden oldu:6 ölü
Kayseri'den Đstanbul'a giden minibüs Keskin'de otomobille çarpıştı. Feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 310
: 08 Kasım 2011 20:50

Kırıkkale-Kayseri yolunda meydana gelen kazada ölenlerin isimleri belirlendi. Kaza sonrası AnkaraKayseri yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan minibüste bulunan kurban etleri de yola
saçıldı.
Kaza, Kırıkkale-Keskinyolunda Çankurtaran köyü yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale'den Keskin
istikametine gitmekte olan, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü sanatçısı Vedat Coke'nin kullandığı
06 ZOJ 79 plakalı otomobile, Kayseri'den Đstanbul'a gitmekte olan Mustafa Topçu yönetimindeki 34 AT
0338 plakalı minibüs, sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu orta refüjü aşarak çarptı. Kaza sonrası
her iki araç çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Otomobilde bulunan Vedat Coke, Turan Güngör
ve Reyhan Karadağ ile minibüste bulunan Perihan Çiğdeman olay yerinde öldü. Minibüste
bulunanlardan Emine Topçu ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek Đhtisas Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kazada ölen bir kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi. Kırıkkale'nin Keskin Đlçesi yakınlarında minibüs

ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişinin Kırşehir'in Kaman Đlçesi'nde bir düğüne gittikleri öğrenildi. 06
ZOJ 79 plakalı otomobili kullanan ve kazada hayatını kaybedenlerin sanatçı Vedat Cöke, bestekar
Turan Güngör ile Ankaralı yerel sanatçılar Reyhan Karadağ ile Perihan Çiğdeman oldukları öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Otomobilde sıkışarak feci şekilde can verenler, Kırıkkale
Belediyesi Đtfaiyesi ile 112 Acil ekiplerince sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan
aynı aileden Abdullah, Rukiye, Mustafa, Firuzan( 56) ve Abdullah Topçu (11) Kırıkkale Yüksek Đhtisas
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10546
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Bayan sürücü ağacı devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü, kullandığı otomobiliyle refüje çıkarak ağacı devirdi
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Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü, kullandığı otomobiliyle refüje çıkarak ağacı
devirdi. Kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nato caddesinden KAYSO kavşağı istikametine giden E.F. yönetimindeki 38 NS
718 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca girdi.
Kazada otomobilin bayan sürücüsü E.F. ile M.F., H.F., L.F., 10 yaşındaki F.F., ve 7 yaşındaki B.F.
yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10547
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Kibritle oyun aracı kül etti
Kayseri'de çocukların otomobil içerisindeki kibritle tehlikeli oyunu aracın yanmasına neden oldu
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Kayseri'de çocukların otomobil içerisindeki kibritle tehlikeli oyunu aracın yanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde park halindeki
plakasız ve kapıları açık olan bir otomobile giren çocuklar, araç içerisinde kibritle oynadı. Otomobilin
alev almasıyla çocuklar araçtan uzaklaşırken, mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa
sürede olay yerine ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đtafiye ekipleri alev topuna dönen aracı
söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndürülen araç tamamen hurdaya döndü.
Çocuklar yangında yara almadan kurtulurken, polis soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10548
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Erciyesspor bayramlaştı
Kayseri Erciyessporlu yöneticiler, futbolcular, teknik heyet ve taraftar kulüp binasında bayramlaştı
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: 39
: 09 Kasım 2011 15:00

Kurban Bayramı nedeniyle Kayseri Erciyessporlu yöneticiler, futbolcular, teknik heyet ve taraftar kulüp
binasında bayramlaştı.
Kayseri Erciyesspor tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde taraftarlar, futbolcu ile teknik
heyeti tezahüratlarla karşıladı. Bayramlaşma töreninin ardından futbolcular ile teknik heyet, hatıra
fotoğrafı çektirdikten sonra Akhisar Belediye Gençlik ve Spor maçının hazırlıklarına başladı. Ligin
nağmağlup takımı olarak zirvedeki yerini koruyan Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında oynayacağı
maçtan mutlak galibiyet bekliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10549
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Şofbenden sızan gaz zehirledi
Kayseri&#8217;de şofbenden sızan gazdan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı
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: 09 Kasım 2011 15:01

Kayseri’de şofbenden sızan gazdan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKĐ demokrasi Mahallesi Yuvam Apartmanı’nda oturan
43 yaşındaki S.K.’nin şofbenden sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi.
Olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.K.’nın
sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10550
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Virajı alamayarak takla attı
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attı
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Kayseri'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attı.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu mahallesi Horsana caddesinden Buğdaylı
istikametine giden 16 yaşındaki S.Ş.'nin kullandığı 38 PH 538 plakalı otomobil virajı alamayarak takla
attı. Ehliyetsiz sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla
hastaneye kaldırıldı.
Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10551
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Özlemle Anıyoruz...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ölümünün 73. yılında özlemle anıldı.
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: Sürmanşet
:0
: 16
: 11 Kasım 2011 00:25

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 73.
yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreni ile anıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki
devlet erkanı, mozoleye çelenk koyarak, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakika saygı duruşunda
bulundu. Anıtkabir'deki tören, saat 08.55'de devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı.
Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı
Hüseyin Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı
yer aldı. Abdullah Gül, üzerinde ''Cumhurbaşkanı'' yazan kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi
mozoleye koydu. Atatürk'ün 73 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'de ''ti'' sesi ve sirenler
eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Đstiklal Marşı söylendi. Bu sırada gönderdeki Türk
bayrağı da yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Gül ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, Đdealleriniz
ve ülkeniz için yaptıklarınızla milletimizin gönlünde müstesna bir yerde yaşıyorsunuz. Bugün
demokrasisini geliştiren, hak ve özgürlükleri genişleten, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtan
güçlü ve hızla ilerleyen bir ülkenin fertleri olarak huzurunuza çıkmanın kıvancını duyuyoruz. Türkiye'yi,
hedefiniz olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz. Ebediyete intikalinizin 73. yıl dönümünde sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz, ruhunuz
şad olsun.'' -Bayraklar yarıya indirildi- Devlet töreninin hemen ardından Anıtkabir'in avlusunda
Atatürk'ün 10. Yıl Nutku kendi sesinden yayınlandı. Askeri ve sivil erkan ile öğrenciler Atatürk'ün
mozolesinin önünden saygı geçişi yaparak, çiçekler bıraktı. Vatandaşlar, törene katılan askerleri,
alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Kalabalık nedeniyle Anıtkabir'e girmek isteyen vatandaşlar
uzun kuyruklar oluşturdu. Bayraklar, Büyük Önder Atatürk'ün 73 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat
09.05'den itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirildi. Sivil Savunma Müdürlüğüne ait sirenler saat
09.05'de 2 dakika süreyle çaldı. Bu sırada trafikteki araçlar durarak kornalarını çalarken vatandaşlar
da saygı duruşunda bulundu. Tüm resmi ve özel okullarda da anma programları gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10552
Erişim Tarihi: 11.11.2011

Futbolun prensi Kayseri'de
TRT Đle Đngiliz kulübü Liverpol tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Futbol Prensi' isimli yetenek yarışmasının
seçmeleri Kayseri'de başladı
Kategori
Yorum Sayısı
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Tarih

: Spor
:0
: 101
: 12 Kasım 2011 15:48

TRT Đle Đngiliz kulübü Liverpol tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Futbol Prensi' isimli yetenek
yarışmasının seçmeleri Kayseri'de başladı. Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu
seçmelerde gençler hünerlerini sergiledi.
Gençleri hayalleriyle buluşturan yetenek yarışması olan 'Futbol Prensi'nin Kayseri seçmeleri Vali Nihat
Canpolat Sümer Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 2 gün sürecek olan seçmelerde Ahmet Çakar ile Liverpol
Kulübünün alt yapı sorumluları jüri üyeliği yaptı.
Soğuk havaya karşın sabahın erken saatlerinde tesislere gelen gençler, kayıt için uzun kuyruklar
oluştururken parkurlardan geçebilmek için hünerlerini sergiledi.
500 adayın seçmelere katıldığı yarışma hakkında bilgiler veren Kayseri sorumlularından Gökmen
Başoğlu, "Bu etkinlik 16 ilde yapılıyor. Kayseri için başvuru sayısı internet üzerinden 350 görünüyor
ancak bu sayı 500'ü bulacağı bekleniyor. Burada 5 istasyon bulunuyor. Bunları başarıyla geçen
gençler arasında seçmeler yapılarak bu sayı 22'ye düşürülecek. Yarın da müsabaka yapılarak

sporcular seçilecek. Proje güzel gidiyor. Çocuklarımız keyif alıyor. Bunu yarışma olarak değil etkinlik
olarak görüyoruz. Bence
bu tür etkinliğinin çoğalması gerekiyor. Kayseri'den yetenekli oyuncuların çoğalacağını inanıyoruz"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10553
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Çocuk evi ateşe verdi
5 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında maddi zarar
meydana geldi
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Kayseri'de 5 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen
yangında maddi zarar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Erkilet Cami Kebir mahallesi Gelincik apartmanında yaşandı.
1. kattaki evlerinin oturma odasında çakmakla oynayan A.T. (5) kanepeyi tutuşturdu. Mutfakta iş
yaparken çocuğunun çığlık sesiyle hemen odaya koşan anne F.T. hızla yükselen alevler içerisinde
hemen A.T.'yi çıkardı.
Komşularının ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Maddi
zararın meydana geldiği yangında anne F.T. olayın şokunu üzerinden atamazken, komşuları
sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yeri inceleme ekipleri, çocuğun yaktığı iddia edilen yangının kesin çıkış sebebini araştırıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10554
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Muskacının katil zanlısı yakalandı
Kayseri'de tartıştığı muskacıyı tabanca ile ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye çıkarıldı
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Kayseri'de tartıştığı muskacıyı tabanca ile ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye
çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi Cevizli Siteleri önünde meydana gelen
olayda, şizofren olduğu öğrenilen S.T. (45), büyü ve muska yapma meselesinden dolayı tartıştığı
Đ.B.'yi (60) tabancayla ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Đ.B. kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetti.
Olay yerinden kaçan katil zanlısı S.T. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
S.T. tamamlanan sorgusu sonrasında adliyeye çıkarıldı. S.T.'nin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesi
sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10555
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Erciyes'te kar kalınlığı 15 cm
Yurt genelinde düşen hava sıcaklığı ile birlikte Erciyes Dağı ile Kayseri'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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: Güncel
:0
: 60
: 12 Kasım 2011 18:08

Yurt genelinde düşen hava sıcaklığı ile birlikte Erciyes Dağı ile Kayseri'nin yüksek kesimlerine kar
yağdı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağışla kar kalınlığı 15
santimetreye yükseldi. Erciyes dağ yolunun ulaşıma açık olduğu bildirilirken, kentin yüksek kesimleri
de beyaza büründü.
Şehir merkezinin bazı bölgelerinde gece saatlerinde kısa süreli kar yağışı gözlenirken, sıcaklık da
hissedilir derecede düştü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, soğuk havayla birlikte kömür sobası kullanan vatandaşlara da
uyarılarda bulundu. Soba tamamen sönmeden yatılmaması gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların
bu konuda dikkatli olmasını istedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10556
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Kasım ayı deprem ayı
Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Adnan Evsen:Türkiye'de depremler enel olarak
Kasım ayında gerçekleşiyor

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 51

Tarih
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Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Adnan Evsen, Türkiye'de depremlerin genel olarak
Kasım ayında gerçekleştiğine dikkat çekti.
Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın açıklamasında, Jeoloji Mühendisleri Odası
Kayseri Şube Başkanı Adnan Evsen, 12 Kasım 2008'de gerçekleşen Kayseri-Güneşli depremini
hatırlatarak, Türkiye'de büyük hasarlı depremlerin genelinin Kasım ayında gerçekleştiği saptamasında
bulundu. "Kasım ayı depremler tarihi açısından hiç de fakir sayılmayacak bir aydır. 12 Kasım 1999
Bolu-Düzce depremi (760 kişi), 12 Kasım 2008 Kayseri-Güneşli depremi, 9 Kasım 2011 Van-Edremit
depremi (22 kişi), 26 Kasım Tosya-Ladik depremi (2824 kişi), 24 Kasım Çaldıran depremi (3840 kişi)
belli başlı depremler arasındadır. Kasım ayında gerçekleşen belli başlı 7,0 Richter'den daha büyük
depremlerde yaklaşık 7446 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." diye konuşan Evsen, 9 Kasım
tarihinde Erciş'te 5.6 Richter büyüklüğünde meydana gelen depreminde söz konusu aya tekabül
ettiğine dikkat çekti.
Evsen, 12 Kasım 2008'de gerçekleşen Güneşli merkezli, 4.9 büyüklüğündeki depremin Kayseri
tarihinde, 1940 yılında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki Erciyes depreminden sonra gerçekleşen
en büyük deprem olduğunu kaydetti.
Kayseri'nin, en fazla 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilme kapasitesine sahip olan Ecemiş fay hattının
üzerinde yer aldığını ve 3. derece deprem bölgesi olarak bilindiğini ifade eden Evsen, yine de Kayseri
halkını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Evsen, bu durumun nedenini şu şekilde açıkladı:
"Van'da meydana gelen depremde de görüldüğü gibi orada bir fay hattı yoktu. Kayseri'de 3. derece
deprem bölgesi olarak biliniyor. Ama Türkiye diri fay haritası güncellenmediği için, Van örneğinde
olduğu gibi yeni bir fayın olup olmadığını bilmiyoruz. Bu nedenle vatandaşlar, Kayseri 3. derece
deprem bölgesi diye rehavete kapılmasınlar."
Evsen, son olarak, depremleri önlemenin mümkün olmadığını ancak zararını en aza indirmenin olası
olduğunu vurguladı. "Bir şey olmaz demeyelim, bir şey olur diyelim." diyen Evsen, en son meydana
gelen Van depremindeki hasarların göz önünde bulundurularak, bir an önce 4708 Sayılı Yapı ve
Denetim Kanunu'nun revize edilmesi yönünde yetkililere çağrıda bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10557
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Kazanan Hırvatistan,bizimkiler zırvatistan
Kayserili Aşık Veli Maraşlı, Türkiye-Hırvatistan maçında milli
takıma tepkili şiir yazdı
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Kayserili Aşık Veli Maraşlı, Türkiye-Hırvatistan maçında milli takıma tepkili şiir yazdı.
Kayserili 48 yaşındaki Veli Maraşlı, Türkiye-Hırvatistan maçını izlerken sinirlendiğini tepki
için teknik heyet ve futbolculara şiir yazdığını söyledi.
Maraşlı'nın milli takım için yazdığı şiir şu şekilde:
Teknik direktör yabancı, bunun neresi milliler
Bu kervan yürümez hancı, bunun neresi milliler
En başta büyük rezalet, dik duruş mu bu vaziyet
Yazık futbola eziyet, bunun neresi milliler
A Milli Futbol Takımı, tersine döndü akımı
Yüksekten düştü rakımı bunun neresi milliler

Sahada çay beklersiniz, garson diye eklersiniz
Neden böyle teklersiniz, bunun neresi milliler
Kazanandır Hırvatistan, bizimkiler zırvatistan
Kimde vardı motivasyon, bunun neresi milliler
Fark etmez taze bayata bumu düşümüz niyete
Sorarım teknik heyete, bunun neresi milliler
Bu velinin taşlaması, bitirirdi başlaması
Yenmez bunun haşlaması bunun neresi milliler."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10558
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Erciyes ilk kez yenildi
Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Akhisar Belediye Gençlik Spor'a 2-3 mağlup oldu
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Bank Asya 1. Lig'in 10. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Akhisar Belediye
Gençlik Spor'a 2-3 mağlup oldu. Akhisar Belediye Gençlikspor'un üç puanı hanesine yazdırdığı maçta
Sertan hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.
MAÇTAN DAKĐKALAR
16. dakikada Akhisar'ın sağ kanattan geliştirdiği atağında Emrah'ın ortası Erciyesspor defansının
arasından geçti. Sertan'ın önüne düşen topu Sertan rahat vuruşu ile tamamladı ve deplasmandaki
takımı 1-0 öne geçiren gölü kaydetti. 0-1
29. dakikada serbest vuruşu Cemil kullandı. Defanstan seken topu Emrah kaleciden önce aldı ve
Sofiane'ye verdi. Sofiane'nin müsait pozisyondaki Gökhan'a şık pası sonrasında Gökhan boş kalenin
filelerini havalandırdı ve takımını beraberliğe taşıdı. 1-1
40. dakikada Gökhan ile sol taraftan gelişen Akhisar atağında Gökhan'ın ortasına Osman ayağının
üstü ile topu kaleye çeldi. Top üstten az farkla aut'a çıktı.
43. dakikada Sofiane'in pasında Gökhan topun gelişine vurdu. Kaleci Oğuz topu kontrol ederek
tehlikeyi önledi.
45. dakikada kazanılan serbest vuruşu Sertan Vardar kullandı. Sertan'ın bu vuruşunu kaleci Ferhat
sadece izleyebildi. Sertan takımının ve kendisinin ikinci gölünü kaydetti. 1-2
47. dakikada orta alanda gelişen Erciyesspor atağında Fatih pası ile müsait hale gelen Emrah'ın
vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
67. dakikada sağdan yapılan ortaya Sertan topu önünde buldu. Kaleci Ferhat'ı çalımlayarak topu boş
kaleye yuvarladı. Kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. 1-3
84. dakikada Serkan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Serkan kendisinin
ilk takımının ikinci golünü kaydetti. 2-3
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Hüseyin Sabancı xx, Mustafa Sönmez xx, Şenol Ersoy xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat x, Fatih xx, Cemil x, Cemal x (Cenk dk.64 x) , Serkan x, Emrah x,
Kemal x, Metin x (Posinkovic dk. 59 x), Davut x, Sofiane x (Alican dk. 75 x ), Gökhan x
YEDEKLER: Ali Türkan, Muhammet, Emre, Bill

TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
AKHĐSAR BELEDĐYE GENÇLĐKSPOR: Oğuz xx, Kürşat xx, Levent xx, Mert xx (Gideon dk. 90 ?)
,Sertan xxx (Emre dk. 90 ?), Bilal xx, Osman xx (Anıl dk. 65 x), Mustafa xx, Emrah xx, Gökhan xx,
Dinçer xx
YEDEKLER: Emrah, Uğur, Musa, Đsmail
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
GOLLER: Sertan (dk16.) (dk.45) ve (dk.67) (Akhisar Belediye Gençlik Spor), Gökhan (dk 29.) ve
Serkan (dk. 84) (Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Cemal, Posinkovic, Gökhan (Kayseri Erciyesspor), Levent, Kürşat, Davut (Akhisar
Belediye Gençlik Spor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10559
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Mağlubiyeti dert etmiyoruz!
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, Akhisar yenilgisini değerlendirdi
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Bank Asya 1. Lig'de kendi sahasında oynadığı Akhisar Belediye Gençlik ve Spor maçından
mağlubiyetle ayrılan Kayseri Erciyesspor, namağlup unvanını yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret
Yılmaz, mağlubiyeti önümüzdeki hafta oynanacak maçta telafi etmeyi istediklerini söyledi. Koşan ve
mücadele eden bir takım anlayışıyla mücadele ettiklerini ancak oyun içerisinde yenilgilerin de
olduğunu belirten Yılmaz, "Biz hiçbir zaman için mağlubiyeti dert etmiyoruz. Bundan sonraki
müsabakalarda bunu telafi edeceğiz. Bayram tatili sebebiyle iki oyuncumuz milli takımlara gitti. Onları
oynatamadık. Ancak
Hassan Basri bizim için iyi bir oyuncumuzdu. Rakip iyi mücadele etti. Onları kutluyorum" dedi.
Hakemin kararları hakkında konuşan Yılmaz, "Mağlup duruma düştükten sonra hakeme değil de bir
an önce takımı öne geçirmek için mücadele ettim. Hakemden önce 3 golü nasıl yedik ona bakacağız.
Ancak hakem atanırken yöresel atama yapılmamalı. Buna dikkat edilmeli. Hakem elinden geleni
yaptığına inanıyorum" diye konuştu.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise şunları kaydetti:
"Zor bir takımın zor bir maçının olacağını biliyordum. Karşımızda bu haftaya kadar bulunduğu yeri
hak eden bir takım vardı. Đyi bir maç oldu. Futbol oynamaya çalışan iki takım vardı. Kazanan taraf
olduğu için mutluyuz. Golü bulduk ama golden sonra telaş yaptık. Kalemizde bir gol gördük.
Sonrasında oyunu tekrar elimize aldığımızı düşünüyorum. Đlk yarı sonunda golü bulduk. Ve ilk yarıyı
önde tamamladık. Erciyesspor'u tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Bizimde bu istikrarlı
oyun ve çıkışımız
sürecek diye dua ediyoruz."
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