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Erciyes'te güzel bir hafta sonu
Yaklaşık 1 ay önce hizmete giren gondol ve telesiyejlerden 25 bin kişi Erciyes&#8217;i izledi
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Hafta sonu havanın güzelliğini fırsat bilen Kayserili Erciyes’e akın etti. Yaklaşık 1 ay önce hizmete
giren gondol ve telesiyejlerden 25 bin kişi Erciyes’i izledi.
Kayseri Erciyes A.Ş yetkililerinden alınan bilgilere göre, Hacılar Kapı Ana Giriş noktası ve diğer gondol
ile telesiyejleri geçtiğimiz hafta sonu 25 bin kişi kullandı. Havanın güzelliğini fırsat bilip Erciyes’i kar
altında seyretmek isteyen Kayserili yeni hizmete sunulan tesislere akın etti. Çok sayıda turistin de
bulunduğu Erciyes’te hafta sonunda rekor kırıldı ve yaklaşık 25 bin kişi gondol ve telesiyejlerden
Erciyes’i kuşbakışı seyretti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10965
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Park halindeki kamyon yandı
Ambar Nakliyeciler Sitesinde park halinde bulunan kamyonun ısıtma sisteminden dolayı yangın çıktı
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Kayseri'de, park halinde bulunan kamyonda çıkan yangın paniğe yol açtı.
Edinilen bilgilere, gece saatlerinde Ambar Nakliyeciler Sitesinde yaşanan olayda park halinde bulunan
58 TH 280 plakalı kamyonun ısıtma sisteminden dolayı yangın çıktı. Kamyonun ön kısmı tamamen
hurdaya dönerken, kamyonda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen 110 itfaiye
ekipleri olaya müdahale ederek, yangının başka araçlara sıçramasını engelledi.
Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10966
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Erciyes yine berabere
Bank Asya 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor ile Kayseri Erciyesspor 1-1 berabere kaldı
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Bank Asya 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor ile Kayseri Erciyesspor 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
4. dakikada Serkan'ın ceza alanı içinde yerden pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emrah kaleciyi
çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. Fatih Yiğen topu çizgiden çıkardı.
24. dakikada sağ kanattan Erhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Dilaver sert vurdu. Top
yandan auta çıktı.
27. dakikada Kenan'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gohou'nun vuruşu kalecide kaldı.
30. dakikada Fatih'in uzun pasında Gohou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci kornere çeldi.
53. dakikada Serkan'ın ara pasında ceza alanı önünde topla buluşan Emrah plase vuruşla topu filelere
gönderdi. 0-1
80.dakikada Furkan'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşu az farkla auta çıktı.
84.dakikada Dilaver'in sol kanattan ortasında Eser'in kafa vuruşu filelere gitti. 1-1
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Engin Gökçe xx, Baki Yiğit xx
DENĐZLĐSPOR: Yakup x, Furkan xx, Fatih Yiğen xx, Caner xx, Güray xx, Erhan xxx (Eric dk.81 x),
Ragıp xx, Emin xx, Dilaver xx, Kenan x (Eser dk.66 xx), Gohou x (Haluk dk. 75 x)
YEDEKLER: Fırat, Murat, Haluk, Kemal, Koray
TEKNĐK DĐREKTÖR: Osman Özköylü
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Davut xx, Fatih xx, Cemil xx, Orhan xx, Wasswa xx, Sylla xx,
Metin xx (Hanni dk.46 xx), Serkan xxx (Mehmet dk.65 xx), Recep xx, Emrah xxx (Amit Guluzade dk.
74 x)
YEDEKLER: Emrayllah, Kemal, Zafer, Gökhan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Kemalettin Şentürk
GOLLER: Emrah (dk. 53) (Kayseri Erciyesspor), Eser (dk. 84) (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Güray (Denizlispor), Sylla, Cemil, Recep, Wasswa (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10967
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Galatasaray:1 Kayserispor:0
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kayserispor'u ağırladı
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Mücadeleyi ev sahibi takım Galatasaray 1-0'lık galibiyetle tamamladı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
3. dakikada Engin'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Necati'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
5. dakikada Amrabat'ın ara pasıyla ceza alanı içinde buluşan Abdullah'ın dar açıdan şutunu Muslera
direk dibinde kornere çeldi.
8. dakikada Emre'nin sol kanattan ortasını Kayserispor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza alanı
çizgisi üzerine gelen topa sert vuran Elmander'in şutunu kaleci Navarro iki hamlede kontrol edebildi.
16. dakikada Galatasaray defansının arkasına atıla topa ters bir vuruş yapan Ujfalusi'nin kafa vuruşu
az farkla yandan dışarı gitti.
20. dakikada Kayserispor savunmasını hatasıyla topu kapan Emre ceza alanı çizgisi üzerindeki
Necati'ye pas verdi. Tecrübeli oyuncunun şutu yandan auta gitti.
27. dakikada Galatasaray defansının arkasında topla buluşan Amrabat, kaleci Muslera'yı da geçti.
Ancak açısı daralan Faslı oyuncunun şutu direk dibinden auta gitti.
30. dakikada Selçuk'un ara pasıyla buluşan Emre şık bir vücut çalımı ile rakibini geçti ve kaleci ile
karşı karşıya kaldı. Ancak genç oyuncunun yerden şutu kaleci Navarro'da kaldı.
32. dakikada organize gelişen Galatasaray atağında Melo sol kanattan bindirme yapan Riera'ya pas
verdi. Đspanyol oyuncunun kale sahasına ortasına hareketlenen Melo şık bir kafa vuruşuyla takımını
öne geçirdi. 1-0
37. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Elmander'in pasıyla ceza alanına giren Emre'nin uzak
direğe ortasına Necati'nin kafa vuruşunu kaleci Navarro çıkarttı.
38. dakikada Amrabat'ın ceza sahasına gönderdiği derin pasta Muslera çıkarak Furkan'dan önce
kontrol etti.
40. dakikada Emre Çolak'ın ceza alanı dışından sert şutu defans oyuncularına çarparak Necati'nin
önünde kaldı. Necati'nin vuruşu kaleci Navarro'da kaldı.
43. dakikada Kayserispor adına kazanılan serbest vuruşu kullanan Kujovic'in vuruşu üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
49. dakikada Kayserispor'un çıkarken kaptırdığı topla ilerleyen Engin ceza alanı içindeki Elmander'e
pas vermek istedi. Ancak Đsveçli oyuncu topa yetişemeyince takımı mutlak bir golden oldu.
55. dakikada Emre Çolak'ın uzak kale direğine yaptığı ortaya kafa vuran Elmander topu dışarı
gönderdi.
67. dakikada Selçuk'un ceza alanı içerisine doğru kullandığı serbest vuruşta top kafalardan sekerek az
farkla auta gitti.
68. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Elmander ortadaki takım
arkadaşlarına pas vermek yerine kaleyi deneyince sarı-kırmızılılar adına mutlak bir gol pozisyonu
kayboldu.
71. dakikada Kayserispor ceza alanına gönderilen top yaşanan karambolde ağlara gitti ancak hakem
Özgür Yankaya kaleci Navarro'ya faul yapıldığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
72. dakikada kazanılan taç atışını hızlı kullanan Kayserispor Galatasaray ceza alanına tehlikeli geldi.
Ancak Troisi'nin sol çaprazdan gelişine şutu farklı auta gitti.
75. dakikada organize gelişen Galatasaray atağında Selçuk'un ceza alanı dışından şutu yandan auta
gitti.
78. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruş kaleci Navarro'da kaldı.
83. dakikada sağ kanattan Sefa'nın ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta arka direkte Gökhan'ın
yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Muslera iki hamlede kontrol etti.
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena
HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Orkun Aktaş xx
GALATASARAY: Muslera xxx, Sabri xx, Ujfalusi xx, Semih xx, Riera xxx, Emre xx (Ceyhun dk. 87 ?),
Melo xxx, Selçuk xx, Engin xx (Yiğit dk. 90+1 ?), Necati xx (Sercan dk. 72 x), Elmander xx
YEDEKLER: Ufuk, Gökhan, Aydın, SerkanTEKNĐK DĐREKTÖR: Fatih Terim
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Kamil Çörekçi xx, Eren xx, Khizanishvili x, Hasan Ali x, Troisi xx
(Biseswar dk. 77 x), Abdullah xx, Furkan xx (Sefa dk. 70 x), Riveros x, Amrabat xx, Kujovic x (Gökhan
Ünal dk. 64 x)YEDEKLER: Gökhan, Đlhan, Okay, Peter Pekarik
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota ArveladzeGOL: Melo (dk. 32) (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Engin, Melo, Riera (Galatasaray), Zurab Khizanishvili, Riveros, Troisi, Eren, Kamil
(Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10968
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Şota'dan ilginç basın toplantısı
Güzel maç oldu tamam. Siz maçı seyrettiniz mi? O zaman siz düşünün problem nerede
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze Galatasaraymaçının ardından düzenlediği basın
toplantısında gazetecilere, "Üzgünüm. Bir şey söylemek istemiyorum. Konuşmam bir şeyi değiştirir
mi?" diye sordu. Şota, ısrarlar üzerine ise "Güzel maç oldu tamam. Siz maçı seyrettiniz mi? O zaman
siz düşünün problem nerede" ifadelerini kullandı. Daha sonra karşılaşmanın hakem yönetimine
eleştirilerde bulunan Şota, "Faul, faul değil. Sarı kart da sarı kart değil. Ev sahibi takımın kazanması
mecbur mu? Üzülüyoruz. Biz de çalışıyoruz. Boşuna mı geldik buraya" diye konuştu.Kendisinin
kimseyi suçlamak istemediğini, Galatasaray'ın kalitesinin de herkes tarafından bilindiğini kaydeden
Şota, "Adam yoruldu düştü, 'yapamıyorum' dedi, oyunu durdurdular. Böyle bir şey görmedim. Darbe
yok, faul yok, adam yoruldu, durduruyor oyunu. Bekleyin, bir de su verin bari. Küçük detaylarla maçlar
bitiyor zaten. Ne bileyim, çok konuştum yine" dedi. Amrabat'ın performansının sorulması üzerine de
Şota, "Fena değil. Yaşananlardan etkilenmiş görmedim kendisini" şeklinde konuştu. dı. Yoksa bizim ne
Recep Mamur Kayserisporlu futbolcu Abdullah Durak, iyi mücadele olduğunu anlatarak, "Çok iyi
oynadık ama küçük detaylar sonucu belirledi. Hakem de biraz yardımcı oldu buna. Belli bir hata yok
ama tam baskı kuracağız, verdiği kararlar bizim de direncimizi kırıyor" şeklinde görüş belirtti.
Eren Güngör ise açıklamasında her iki takımın iyi mücadele ettiğini aktararak, "Đki takımın da fırsatları
vardı. Maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Buradan puansız dönmeyi hak etmedik.
Bunu yine bizler düzelteceğiz. Önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. Onu kazanmak istiyoruz"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10969
Erişim Tarihi: 15.02.2012

jandarmayı aradıktan sonra öldü
Kayseri'de jandarmayı arayıp ağzından kan geldiğini söyleyen şahıs, evinde ölü bulundu
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Kayseri'de jandarmayı arayıp ağzından kan geldiğini söyleyen şahıs, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Himmetdede kasabasında Ergün Ö., jandarmayı arayarak
ağzından ve burnundan kan geldiğini söyleyip telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine ulaşan
jandarma, Ergün Ö.'yü baygın halde buldu. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine sevk
edilen Ergün Ö., hastanede yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
Yapılan otopside Ergün Ö.'nün mide kanamasından yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10970
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Erciyes'te kış festivali hazırlığı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den açıklama
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hafta sonu Erciyes'te düzenlenecek olan kış
festivali çerçevesinde, yapımı tamamlanan tesislerin 4 bakanın katılımı ile hizmete açılacağını söyledi.
Erciyes Dağı'nın 2005 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil olduğunu söyleyen Başkan
Mehmet Özhaseki, 2010 yılında 16 tesisin temelinin atıldığını bildirdi. Başkan Özhaseki, yapılan
çalışmalarda altyapının yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirterek, "Planlamada eksiklik yok" dedi.
Bu yıl 2011 yılında yapımına start verilen çalışmaları takip edeceklerini ifade eden Başkan Özhaseki,
"Erciyes Dağı'nda yaptığımız çalışmalarda eksiklik kalmayacak. Toplamda 17.5 kilometrelik mekanik
hat ihaleye girecek. Çalışmalar neticesinde 40 kilometreye yakın bir pist oluştu. Toplamda ise 40.5
kilometrelik bir kayak pisti oldu. 8 adet sosyal tesis yapıldı. Erciyes'te 75 bin metrekarelik bir alanı
karlayacak ünite tamamlandı. Erciyes A.Ş. kuruldu ve başına Murat Cahit Cıngı getirildi. Şirketin şu
anda 40 çalışanı var. Her problemden sorumlu olacaklar. Erciyes'te temel atmaya devam edeceğiz.
Hacılar'dan Hisarcık ve Tekir Yaylası ile Develi'ye kadar ulaşan bölümde tesisleri çalıştırmayı
hedefliyoruz. Konaklama tesislerinin ihalesini yapmayı planlıyoruz ve 25'e yakın otel yeri ihale
edilecek" diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde Erciyes'in tanıtım ve reklam işine ağırlık vereceklerini bildiren Başkan Özhaseki,
"Hafta sonu düzenleyeceğimiz kış festivaline Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Suat Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay birlikte katılacak. Panel ve çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştayda gazeteciler ve bilim
adamları bulunacak ve 2023 vizyonunda nasıl bir Kayseri olması gerektiği üzerinde çalışacaklar.
Erciyes Dağı'ndaki etkinlikler öncesinde yarın Cumhuriyet Meydanı'nda ABD, Rusya, Tayland ve
Finlandiya'dan gelen heykeltıraşlar birlikte çalışma yapacaklar. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen
heykeltıraşlar da Mimarsinan'ın buzdan heykelini yapacaklar. Bu heykeltıraşlar Erciyes Dağı'ndaki
etkinliklerde de ayrı ayrı çalışma yapacak.
Cumartesi günü etkinlikler çalıştay ile start alacak. Cumartesi günü bir gala yemeği olacak ve festival
meşalesi yakılacak. Pazar günü ise sahne şovları olacak. 1. Komando Tugayı'ndaki askerlerimiz
tarafından paraşüt gösterileri ile iglolarda etkinlikler düzenlenecek. Alman kayakçıların gösterileri
olacak. Dolu dolu bir etkinlik düzenlenecek" ifadesinde bulundu.
Kayseri'ye gelecek olan Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Suat Kılıç ile Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay ile protokol imzalamaya hazırlandıklarını açıklayan Başkan Özhaseki,
"Yetiştirebilirsek Kültür Bakanı ile tarihi Kayseri Kalesi içinde yapmayı düşündüğümüz proje

konusunda Arkeoloji müzesinin buraya taşınması için protokol imzalamayı düşünüyoruz. Gençlik ve
Spordan Sorumlu Bakan Suat Kılıç ile de Talas'ta bulunan Amerikan Koleji'nin binası konusunda
protokol imzalamayı düşünüyoruz. Bu bina dökülmek üzere. Burayı süreli ve tahsisli olarak alarak
gençlik merkezi haline dönüştürmek istiyoruz.
Kiçikapı'daki kilesinin de tahsisini isteyeceğiz. Orada yeni meydan çalışmamız olacak. Kiçikapı'daki
kiliseyi bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Orayı ayağa kaldırma niyetindeyiz.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Erciyes'teki tesisinin ne işe yaradığına çok anlam veremedim. Buranın
içini geçtiğimiz günlerde gezdim ve çok iyi durumda değil. Buranın da tahsisini isteyeceğiz. Kayak
yapmak isteyenlerin tüm imkanlara sahip olacağı bir tesis haline getireceğiz. Kayak kulüpleri kurarak
milli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Gerekirse işletmesini Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte
yapabiliriz.
Sağlık Bakanı da Bölge Hastanesi'nin inşaatını geçmek isteyecektir. Biz buranın Abdullah Gül
Üniversitesi'nin bünyesinde olmasını bir üniversite hastanesi gibi hizmet vermesini düşünüyoruz.
Đnşallah bu düşüncelerimiz konusunda bakanlarımızdan olumlu sinyaller alırız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10971
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Đlk zam Kayseri'ye!
Doğalgaz zammının ortalamada yüzde 3'ten başlayarak yüzde 8 civarında olabileceği belirtiliyor
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Doğalgaz fiyatlarındaki metodoloji değişikliğinin ilk faturası Kayseri’ye çıkıyor. 8 yıl önce sıfıra yakın
bedellerle ihaleleri alan dağıtım firmalarının 8 yıllık süresi doldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
(EPDK) ile yapılan toplantıların ardından doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerin hizmet bedellerini içeren
yeni tarife kabul edildi.Radikal'de yer alan habere göre Kayseri’nin süresi 2 Ekim 2011 tarihinde sona
ermişti. Bu nedenle ilk zam Kayseri’ye gelecek. Kayseri’de ne kadar zam yapılacağı henüz belli değil.
Dağıtım şirketi henüz önerisini göndermedi. Kayseri’den sonra sırada Konya var. 5 Aralık 2011’de de
Konya’nın süresi dolmuştu.
Đlk zam martta
Yaklaşık iki yıldır EPDK ile dağıtım şirketleri arasında yapılan pazarlıklar 2011 yılının sonuna doğru
sonuçlandı. 8 yıl önce yapılan ihalelerde dağıtım şirketleri yatırım yapma şartı ile sıfıra yakın bedellerle
ihaleleri aldılar. Şimdiye kadar şirketlerin yaklaşık 7.5 milyar lira civarında yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu
nedenle de yeni tarife konusunda ısrarcı oldular.Zammın ortalamada yüzde 3’ten başlayarak yüzde 8
civarında olabileceği belirtiliyor. Đlk zam da mart ayında gelecek.Kayseri’den sonra Konya da zam
yapacak. Ardından 11 ilde daha zam yapılması bekleniyor. Bunların da Kütahya, Erzurum, Balıkesir,
Sivas gibi iller olacağı belirtiliyor. Zam sıralaması süresi bitecek illere göre olacak. Bu yıl 19 dağıtım
bölgesinin süresi bitecek. Ancak zam yapacak illerin 11 civarında olacağı tahmin ediliyor.Yaklaşık bir
aydır yaşanan soğuk havalar nedeniyle gazda sıkıntılar çekildi. Bu sıkıntılar LNG ithalatı ile iderilmeye
çalışıldı. Ayrıca dolar kurunun da etkisi olacağı tahmin ediliyor. Şu anda kur düşük ancak bir süre
yüksek seyretti. Doların etkisi 6 ay gecikmeli çıkıyor. Doğalgazda bir artış olup olmayacağına yönelik
maliyet hesabı çıkarılıyor. Hazine’nin yapacağı hesaba göre gaza ayrıca bir zam gelip gelmeyeceği
ortaya konulacak. Öte yandan birikmiş bir zam maliyeti de vardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10972
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Harem Kayseri'de
Osmanlı Đktidar mücadelesini anlatan Harem balesi Kayseri'de sahnelendi
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Osmanlı Đktidar mücadelesini anlatan Harem balesi Kayseri'de sahnelendi. Ankara Devlet Opera ve
Balesi oyuncularının sahnelediği Harem balesi batıyla doğuyu harmanlayan başarılı bir oyun oldu.
Đl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda sahneye konulan Harem balesi sanatseverleri bir araya topladı.
Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Demiral ve Emniyet Müdürü Cuma Ali
Aydın'ın katıldığı Harem'de, Türk musikisi ile bale sanatı en güzel biçimde bir arada sergilendi.
Gösteride Osmanlı sarayındaki iktidar mücadelesi ve birbiriyle savaşan güçlerin eylemleriyle, yazgıları
belirlenen genç kadınların yaşadıkları anlatıldı. 27 sanatçının yer aldığı oyunda padişahı Oliver
Spence, Gülbeden'i Arzu Kıran, Kösem Sultan'ı Selin Arzu, Çeşmidil'i Mine Đzgi Örsçekiç canlandırdı.
Oyunda sarayda ki genç kadınların aşkları, umutsuzlukları, saray entrikaları seyirciye sunuldu.
Kapanışı Türk sanat Müziği ile yapılan ve yoğun ilgi gören oyun Sivas'ta da sahnelenecek.cadelesini
anlatan Harem balesi Kayseri'de sahnelendi. Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncularının sahnelediği
Harem balesi batıyla doğuyu harmanlayan başarılı bir oyun oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10973
Erişim Tarihi: 15.02.2012

2 otomobil çarpıştı:1 ölü 2 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de
yaralandı
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2
kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi Şehit Üsteğemen Mustafa Şimşek
caddesi ile Olgunlar caddesinin kesiştiği kavşakta yaşandı. H.I. idaresindeki 38 EP 717 plakalı araç ile
M.D.G. yönetimindeki 38 DK 071 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 38 EP
717 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. Yaralılardan M.D.G. kaldırıldığı Erciyes

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.Polis, olayla ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10974
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Antranör ve eşi soba kurbanı
Esentepe Mahallesinde yaşayan Murat ve Hayriye Alkutay çiftinden yakınlarının haber alamadığı öğrenildi
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Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşayan Murat ve Hayriye Alkutay çiftinden yakınlarının haber
alamadığı öğrenildi. Kapıyı açarak içeri giren polis ekiplerinin, Alkutay çiftinin hayatını kaybettiğini
tespit ettiği bildirildi.Çiftin cenazesi olay yerine gelen 112 ambulansı ile morga kaldırılırken, Murat
Alkutay'ın Kayseri'de amatör ligde mücadele eden Yeni Erciyesspor kulübünü çalıştırdığı öğrenildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10975
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Kaleden seyir keyfine müdahale
Kalenin surlarına manzarayı seyretmek için çıkan 5 kafadarın keyfi, polisin müdahalesi ile kısa sürdü
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Kale surlarına Kayseri’yi seyretmek için çıkan 5 gence polis müdahale etti.Kalenin surlarına manzarayı
seyretmek için çıkan 5 kafadarın keyfi, polisin müdahalesi ile kısa sürdü.Daha çok intihar etmek
isteyenlerin çıktığı kale surlarına çıkanların asker oldukları öğrenilirken, gençlerin şehrin manzarasını
seyretmek için surlara çıktıkları öğrenildi. Polisin MOBESE kameraları tarafından görüntülemesi ve
olay yerine ekiplerin gönderilmesi sonrasında, gençlerin seyir keyfi polisin müdahalesi ile kısa sürdü
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10976
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Hakemler değişmiyor,biz değişeceğiz!
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze'den yine ilginç açıklamalar
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Son maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze,
"Yaşananlar bizi çok üzüyor, hakemlerin değişeceği yok artık biz değişeceğiz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Kayserispor, evine
moralsiz döndü. Đki günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Sarıkırmızılılar, salon çalışmasının ardından sahaya gelerek pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Şota
Arveladze, son maçlarda yaşanan hakem hatalarından yakınarak, "Artık o konuları dile getirmek
istemiyorum. Yaşanan şeyler bizi çok üzüyor. Hakemlerin değişeceği yok artık biz değişeceğiz, daha
güçlü olacağız ve bu hatalara
karşı kolay kolay maç kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.
Kalan 8 maçta yaşanan olumsuz olaylara karşı daha güçlü olup puanlar alacaklarını belirten tecrübeli
teknik direktör, "Önümüzdeki maçlar çok daha önemli. Kendi sahamızda ligin güçlü takımlarından biri
olan Trabzonspor ile karşılaşacağız. O maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Sonuçta bizim karşımızda
kim olursa olsun en iyi mücadeleyi vereceğiz. Rakibe karşı daha dikkatli olacağız ancak kendi
tarzımızı da değiştirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Pazar günü saat 16.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak
Kayserispor - Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu. Buna göre, kale arkası 5 TL, maraton 10
TL, batı balkon 20 TL, VĐP 30 TL, misafir tribünü de 5 TL olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10979
Erişim Tarihi: 15.02.2012

Tüketici ne kadar bilinçli?
Kayseri'de 2011 yılı içerisinde 5 bin 458 tüketici hak arayışında bulundu
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, 2011 yılı içerisinde 5 bin 458 tüketicinin hak
arayışında bulunduğunu söyledi.

Akçadırcı, yaptığı açıklamada, tüketicilerin hak arayışı ile ilgili değerlendirmede bulundu. 2011 yılı
içerisinde tüketici sorunları hakem heyetlerine 2 bin 194 başvuru yapıldığını söyleyen Akçadırcı.
yapılan bu başvuruların hakem heyetlerince değerlendirilmesi sonucunda tüketici şikayetlerinin yüzde
73 oranında tüketici lehine sonuçlandığını kaydetti.
Akçadırcı, "Đl Müdürlüğümüzce 2011 yılında, 1707 Alo 175 Tüketici Hattına, 38 internet ortamında ve
1519 doğrudan olmak üzere toplam 3 bin264 tüketici şikayeti yapılmış ve tüketicilerin sorunlarının
çözümüne yardımcı olunmuştur. Tüketici şikayetleri konularına göre değerlendirildiğinde 1759 ayıplı
mal ve hizmet, 1352 kapıdan satış, 1306 tüketici kredisi, konut finansmanı ve kredi kartları, 684 garanti
belgesi ve satış sonrası hizmetleri, 257 ise diğer uyuşmazlık konularıyla ilgili olarak yapılmıştır.
Görüleceği üzere Đlimizde en çok şikayet ayıplı mal veya hizmet ile ilgili olarak yapılmıştır" dedi.
2011 yılında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 452 firmada, 4 bin 928
ürünün denetlendiğini söyleyen Akçadırcı, "Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun hareket etmeyerek
tüketici mağduriyetine yol açan 35 Firmaya 63 bin 203 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.
Tüketiciler satın aldıkları herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiklerinde
öncelikle o mal ya da hizmeti aldığı satıcı veya sağlayıcı ile görüşmelidirler. Tüketiciler ayıbın tespiti
durumunda 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Sorunun çözülmemesi ve sonuç
alınmaması durumunda Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemesine
başvurulmalıdır. Tüketiciler seçimlilik hakkı olarak ayıplı ürünün yenisi ile değiştirilmesi, bedel iadesi,
ayıp oranında bedel indirimi veya onarım haklarından birini tercih edebilirler. Tüketiciler haklarını
bildikleri ölçüde ve demokratik örgütlenmelerini sağlayabildikleri oranda kendi hak ve çıkarlarını
koruyabilirler. Tüketiciler haklarını aramaktan çekinmemeli, yasalar ile güvence altına alınan haklarına
sahip çıkmalıdırlar" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10981
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kayseri 5 dakikada bembeyaz oldu
Kayseri'de öğleden sonra yağan kar, şehri 5 dakikada beyaza bürüdü
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Kayseri'de öğleden sonra yağan kar, şehri 5 dakikada beyaza bürüdü.
Güne güneşli ve sıcak hava ile başlayan Kayseri'de, öğleden sonra lapa lapa yağan kar şehri 5 dakika
içerisinde beyaza bürüdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, lapa lapa yağan karı fırsat
bilen bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Şehir merkezinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışına aldırış etmeyen dilenciler dikkat
çekerken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar yağışı sonrasında don tehlikesine karşı
uyardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10982
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Türkan Şoray Kayseri'de
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Kayseri'de hayranları tarafından şiirlerle karşılandı
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Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Kayseri'de hayranları tarafından şiirlerle karşılandı.
Türkan Şoray, Kayseri'de bir AVM'de düzenlenen imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Kar
bereketiyle Kayseri'ye gelen Şoray, aracından korumalarının açtığı şemsiyelerle indi. Türkan Şoray
içeri girdiği esnada AVM'de izdiham yaşandı.
Şoray, karın ardından Hüdaverdi Özyalçın adlı hayranının kendisi için yazdığı şiirlerle karşılandı.
Özyalçın'ın, şiirinde Türkan Şoray'ı Mona Lisa'ya benzetmesi Sultan'a duygulu anlar yaşattı. Bu şiiri
ömür boyu saklayacağını söyleyen Şoray, "Dostlarımın daveti üzerine Kayseri'ye geldim. Kayserili
izleyicilerimin olduğunu düşünüyordum. Beni sevgiyle kucakladılar. Kayseri'ye geldiğim için çok
mutluyum" diye konuştu.
Ardından Şoray, hayranlarıyla sohbet ederek imzalı fotoğraflarını dağıttı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10983
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Erciyesspor'da Karşıyaka hazırlığı
Teknik Direktör Kemalettin Şentürk: Đkinci devreden bu yana hep hatayı kendimiz yapıyoruz
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Bank Asya 1. Lig'in ikinci devresinde istenilen performansı sergileyemeyen Kayseri Erciyesspor, bir an
evvel toparlanıp Karşıyaka maçında hedefledikleri 3 puanı almak için çalışmalarına hız verdi.
"Futbol hatalar oyunu" diyen Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Kemalettin Şentürk, ikinci devreden
bu yana hep hatayı kendilerinin yaptığını kabul etti. Deplasmanda oynanan Denizlispor maçını
değerlendiren Şentürk, yapılan hataları bireysele indirmenin doğru olmadığını kaydetti. Takımsal
anlamda Denizlispor maçında iyi mücadele gösterdiklerini belirten Şentürk, "Futbolcular galibiyet
hasretini daha fazla gidermek istiyor. Denizlispor maçında da çok iyi mücadele ettiler. Đlk devre atılan
ancak
sayılmayan golü tekrar izledim. Gerçekten o golmüş ancak şimdiye kadar hakemlere bir şey

söylemedim, bundan sonra da söylemek istemiyorum. 1-0 öne geçtikten sonra yakaladığımız atakların
tekrarını yapamadık. Futbolcular orada gerekli beceriyi göstermediler. Kolay bir gol yedik. Sonuçta
berabere ayrıldık" dedi.
Đkinci devre oyuna dahil olan futbolcuların performansından memnun olup olmadığı yönündeki soruyu
yanıtlayan Şentürk, "Sonradan giren arkadaşların oyuna katkılarının biraz daha fazla olması gerekirdi.
Özellikle Konyaspor maçından itibaren yükselen bir grafik var. Daha önce yapılan çok fazla hatalar
artık çok değil. Bu sevindirici bir durum. Ama zaman yok bir an önce sonuca varmak gerektiğini
biliyoruz" diye konuştu.
Kendi sahasında ağırlayacakları Karşıyaka maçı hakkında konuşan Şentürk, "Kendi sahamızda
oynayacağımıza karşın zor bir maç olacak. Kapanan takımlara karşı iyi oynayıp istediğimiz 3 puanı
almamız gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10984
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Sakatat operasyonu
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 ton 220 kilo kaçak sakatat ele geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 ton 220 kilo kaçak sakatat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahabiye
Mahallesi'nde Z.A.'nın kullandığı araçta arama yaptı. Araçta bulunan 1 ton 220 kilo kaçak sakatata el
konulurken, sürücü Z.A. ve sakatatların sahibi olduğu belirlenen Ş.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10985
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Đthal et politikası işsizliği körükledi
Hükümetin ithal karkas et alımı besicilik işi uğraşan birçok esnafı zor durumda bırakmaya ve işsizliği körüklemeye
başladı
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Tarım Bakanlığı’nın Türkiye’deki et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla birkaç aydan beri yürüttüğü ithal
karkas et alımı Kayseri’de ve Türkiye’de besicilik işi ile uğraşan birçok esnafı zor durumda bırakmaya
ve işsizliği körüklemeye başladı. Kayseri’deki bazı besi çiftliği işletmecileri Tarım Bakanlığı tarafından
başlatılan yeni et politikasının bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.
Kayseri’de 3 kuşaktan beri besi çiftliği işletmeciliği yaptıklarını ifade eden Ramet Besi Çiftliği ve Et
Đşleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Tarım Bakanlığı’nın ithal karkas et alımını bir
an önce durdurup, ülkemize canlı hayvan girişine yönelmesi gerektiğini savundu.
Ailesinin besicilik sektörüne atılma hikayesi ile ithal karkas etin yurda girişinin ardından sektörde
yaşanan sıkıntılardan söz eden Kaya,” Besiciliği Kayseri’de 3 kuşaktan beri sürdürüyoruz. Babamın
kayınbabası merhum Hacı Ömer Özcan 1950 yılında Anbar bölgesinde ilk olarak besiciliğe başlamış.
Sonrasında babam Necati Kaya işi devralmış, bugün ise 3. kuşak olarak ben Elagöz girişindeki 15 bin
metrekare alana kurulu besi çiftliğimizde bu işi yürütüyorum. Besi çiftliğimiz; 4 bin metrekaresi açık, 3
bin metrekaresi kapalı alan, 2 bin metrekaresi mezbaha, 6 bin metrekaresi yem depolama ve kesim
hane bölümlerine sahip bulunmaktadır” dedi.
ĐTHAL ET, DAMAK TADIMIZA TAM UYMUYOR
Bizim yerli etimizde olduğu gibi Avrupa’da da 3 kalitede et bulunuyor. Avrupa’nın 1. kalite eti
randımanlı ve kaliteli bir et. Zaman içerisinde ülkemize 3 farklı kaliteden et girişi gerçekleşti. Đthal
edilen birinci kalite etin ülkemize 13 TL civarında girişi var. Đthal etler damak tadımızdan biraz uzak
lezzette olsa da içeriğindeki protein başta olmak üzere diğer bileşenleri bakımından kaliteli bir ettir.
ET FĐYATLARI, GERÇEK DEĞERĐNĐ BULDU
Ülkemize ithal karkas etin sokulmasının ardından geçen yaklaşık 9 aylık bir süreç sonunda etin iç
piyasadaki gerçek değerinin oluştuğuna değinen Kaya, kemikli karkas etin fiyatının piyasalarda
yaklaşık 14 TL den dengelendiğini söyledi.
Kaya,” Đthal et piyasalara ilk sokulduğunda fiyatı 9-10 TL arasında idi. Dövizdeki artış ve fon
ayarlamasının ardından şu anda karkas etin kilogramının ülkemize girişi 12.5 TL civarındadır” dedi.
SUCUK ĐMALATÇILARI YERLĐ ETĐ TERCĐH EDĐYOR
Kayseri’de ki sucuk, pastırma imalatçıları şu anda maliyet hesabı yapıyorlar. Son 3 aydan beri ithal eti
kullanmak istemiyorlar. Bununda asıl sebebi dövizdeki aşırı artış. Bu sebeple imalatçılar yerli ete
yöneldiler. Đmalatçılarımız 13-13.5 TL ye ithal eti almaktansa 14 TL ye yerli eti almayı tercih ediyorlar.
ĐTHAL KARKAS ET ALIMI, ĐŞSĐZLĐĞĐ KÖRÜKLÜYOR
Tarım Bakanlığımız ithal karkas et alımını durdurup ülkemize canlı hayvan girişine yönelmesi lazım. 3
yıllık bir plan çerçevesinde canlı hayvan ithal edilmesi et sorununu daha sağlıklı bir çözüme
kavuşturur. Şu anda Tarım Bakanlığı tarafından iç piyasaya canlı veya damızlık hayvanın getirilmesine
destek veriyoruz fakat karkas etin sokulmasına karşıyız. Çünkü karkas et, iç piyasalara sokulmaya
devam edildiği sürece mezbahası bulunan işyeri sahipleri ve çalışanları sıkıntılar çekiyor. Etlerin
kesilmiş şekilde iç piyasalara girmesi mezbahada çalışan işçilerin yaklaşık yüzde 50 sinin işten
çıkarılması anlamına geliyor ve bu durum işsizliği doğuruyor. Kayseri’de şu anda besicilik ile uğraşan
yaklaşık 160 esnafımız var. Besicilikte yem maliyeti şu an çok yüksek. Et fiyatlarının düşmesi, belli
maliyetteki hayvanının zarar etmesi anlamına geliyor. Besicilerimiz bu şartlar altında daha dikkatli
olmalı ve pazarlarda ki fiyatların düşmesini beklemeli çünkü fiyatlarda halen bir belirsizlik hakim.
Devletten 5 ay öncesinde hayvan başı olmak üzere ete bir teşvik uygulaması vardı. Şimdi bu teşvikler
durduruldu. Bu teşviklere devam edilmeli yemde indirim veya finansman desteği yapılmalı. Besicilik ve
hayvancılık ile uğraşan üretici insanımızın devletin iyileştirme, teşvik, kredi gibi desteğine büyük
ihtiyacı var.
ET SEKTÖRÜ, EKONOMĐNĐN BELKEMĐĞĐDĐR
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15-20 sinin besicilik ve hayvancılık ile geçimini sağladığına değinen
Kaya,” Et sektörü ekonominin önemli bir belkemiğidir. Çok önem verilmesi lazım. Đl ve ilçe Tarım
Müdürlüklerinde görevli veteriner hekim ve gıda teknikerlerimize büyük görevler düşüyor. Sektörün
gelişimi için sorumluların başta besicilere, hayvancılık ile geçimini sağlayan kişilere ve et işi ile
uğraşanlara yol göstermeleri gerekmektedir” diye konuştu.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10987
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kayseri'nin göbeğine kilise mi açılıyor?
Özhaseki:Kiçikapı'daki kilesinin de tahsisini isteyeceğiz.Orayı ayağa kaldırma niyetindeyiz
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Hafta sonu düzenlenecek olan Uluslar Arası Kış Festivali'nde 4 bakanı ağırlayacak olan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spordan Sorumlu
Devlet Bakanlığı ile yapılması planlanan protokollerin yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.
Tarihi Kayseri Kalesi içindeki esnafların taşınması için uzun süredir girişimlerde bulunan Büyükşehir
Belediyesi, kalenin Arkeoloji müzesine çevrilmesi konusunda sona geldi. Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay'ın Kayseri ziyaretinde tarihi Kayseri Kalesi'nin müzeye çevrilmesi konusunda
protokollerin yetiştirilmesi için çalışmalara hız verildiği öğrenildi.
Bir başka protokol ise Gençlik ve Spor'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile imzalanacak. Büyükşehir
Belediyesi'nin Kiçikapı'da yeni meydan projesi çerçevesinde, Kiçikapı'da bulunan ve spor merkezi
olarak kullanılan kilisenin tahsisi için protokol imzalanacak. Büyükşehir Belediyesi burayı kültür ve
sanat merkezi haline dönüştürmek istiyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hafta başında düzenlediği basın toplantısında,
“Yetiştirebilirsek Kültür Bakanı ile tarihi Kayseri Kalesi içinde yapmayı düşündüğümüz proje
konusunda Arkeoloji müzesinin buraya taşınması için protokol imzalamayı düşünüyoruz.
Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakan Suat Kılıç ile de Talas'ta bulunan Amerikan Koleji'nin
binası konusunda protokol imzalamayı düşünüyoruz. Bu bina dökülmek üzere. Burayı süreli ve
tahsisli olarak alarak gençlik merkezi haline dönüştürmek istiyoruz.Kiçikapı'daki kilesinin de
tahsisini isteyeceğiz. Orada yeni meydan çalışmamız olacak. Kiçikapı'daki kiliseyi bir sanat
merkezi haline getirmek istiyoruz. Orayı ayağa kaldırma niyetindeyiz” diye konuşmuştu.
HABER:ĐHA
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10988
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Ali Dağına teleferikli master planı
Ali Dağına finiküler teleferik sistemi,otel,restorant ve atlama pistleri yapılacak.
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Erciyes Dağı'nın eteklerinde 3 tepeden oluşan ve hava sporlarının önemli merkezlerinden birisi olan
Ali Dağı, Talas Belediyesi'nin başlattığı projeyle yeni çehresine kavuşacak.
Ali Dağı Ön Fizibilite Projesi'ni hazırlayan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr.
Burak Asiliskender ve ekibi, Yaman Dede Kültür Evi'nde proje hakkında Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım ile birim amirlerine bilgiler verdi. Burak Asiliskender, Talas Belediyesi'nin Ali Dağı için turizm
hedefi doğrultusunda ön çalışmaları tamamladıklarını belirterek, dağın her türlü yapısını incelediklerini
söyledi. Tepeye çıkan mevcut yola dağ bisikleti ve koşu gibi sporlar için düzenlemeler yaptıklarını
kaydeden Asiliskender, projenin en önemli kısmının dağın eteklerindeki mesire alanından yukarıdaki
oto parka kadar kısımda füniküler sistemle taşımacılığın yapılması olduğunu anlattı.
Asiliskender şöyle devam etti:
"Çalışmamızda dağın endemik yapısını da dikkate alarak 890 metre uzunluğunda ve 1 metre
yüksekliğinde füniküler sistemi ön görüyoruz. Mesire alanına gelen misafirler burada binecekleri
füniküler sistemle dağın tepesine çıkabilecek. Tepeye çıkarken hem şehri seyredip hem de daha kısa
yoldan zirveye ulaşılabilecek. Buna göre bir saatte yaklaşık 500 kişinin taşınmasını, yılda ise 450 bin
kişinin zirveyi ziyaret etmesini planlıyoruz. Hali hazırda bir adet olan atlayış pistini 3'e çıkarmak
istiyoruz. Ayrıca dağda balon turizminin de yapılabilmesinin hazırlığını yapıyoruz. Bunlarla birlikte
zirveye hava sporları için kent otelleri yapılmasını çalıştık. Burada kentin tarihini anlatan müze,
restoran ve diğer sosyal donatılar da yer alacak."
Sunumun ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yildırım, hazırlanan ön master proje için
ekibe teşekkür ederken, dağın birçok açıdan avantajının bulunmasının işleri daha da
kolaylaştıracağını söyledi. Yıldırım, "Burada Kayseri hayatını dağa taşıyacağımız ya da botanikle ilgili
doğal hayat müzesinden de başlamak üzere farklı projeler de yer alabilir. Motor güç hava sporları gibi
görünüyor ama Ali Dağı'nın geçmiş medeniyetini yakalamak da çalışmalara farklı bir boyut
kazandıracaktır. Elinize sağlık, hayırlı olsun" dedi.
EKLEYEN:öner çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10989
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Ahır çöktü: 1 ölü
Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, ahırda hayvanlarına yem verdiği sırada tavanın çökmesiyle hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, ahırda hayvanlarına yem verdiği sırada tavanın çökmesiyle
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesi Yeşilova köyünde B.A. kendisine ait olan üzeri toprakla örtülü
ahırda hayvanlarına yem verdiği ve bakım yaptığı sırada, ahırın tavanında bulunan ahşapların kırılarak
üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından B.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11035
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Yoğun kar yağışı: 108 köy yolu kapalı
108 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışının etkisiyle kontrolünü kaybeden araçlar kaza yaptı
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Kayseri'de 108 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışının etkisiyle kontrolünü kaybeden
araçlar kaza yaptı.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden
Bünyan'da 2 köy, Felahiye'de 7 köy, Đncesu'da 3 köy, Kocasinan'da 12 köy, Özvatan'da 2 köy,
Pınarbaşı'nda 1 köy, 1 mahalle, Sarız'da 34 köy, 31 mahalle, Talas'ta 8 köy, Yahyalı'da 6 köy, 1
mahalle olmak üzere toplam 75 köy, 33 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Tüm ilçelerde
kar yağışı ve tipinin yoğun şekilde devam ettiği, karla mücadele ekiplerinin de aralıksız yol açma
çalışmalarını
sürdürdüğü belirtildi.
Kent merkezinde de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, işe giden vatandaşlara zor anlar
yaşattı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı trafikte belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kuzey çevre yolunda Saadettin G. yönetimindeki 06 JK 264 plakalı cip, kar yağışı
sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada
otomobil sürücüsü ile Đbrahim G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11036
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kayseri Milletvekilleri ölümden döndü
Yaşar Karayel başından yaralandı, Đsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya kazayı yara almadan atlattı
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Kırıkkale yönüne giden Ahmet Karademir'in kullandığı 34 DAF 59 plakalı otomobil, kayganlaşan
zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere, arkadan gelen 34 AZ 8304 plakalı tır da bu otomobile
çarptı.Bu sırada, Ankara'dan Kayseri'ye gitmek için yola çıkan Milletvekili Đsmail Tamer'in kullandığı 38

DR 344 plakalı otomobil de tıra, arkadan gelen Hüseyin Çiftçi idaresindeki 06 VR 543 plakalı akaryakıt
tankeri de Tamer'in otomobiline çarptı.Tamer ile otomobilinde bulunan Milletvekili Ahmet Öksüzkaya
kazayı yara almadan atlatırken, Milletvekili Yaşar Karayel başından yaralandı. Yaralanan Karayel ile
sürücülerden Ahmet Karademir, Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
'ZĐNCĐRLEME KAZAYA KARIŞTIK'
Milletvekili Đsmail Tamer, , ''Zincirleme trafik kazasına karıştık. Yol kaygandı. Yapacak bir şeyimiz de
yoktu. Çok şükür kazayı ucuz atlattık. Milletvekilimiz Ahmet Öksüzkaya ve bende bir şey yok.
Milletvekilimiz Yaşar Karayel'in alnında 2-3 santimetrelik kesik oluştu. Hastanede birkaç dikiş atılacak.
Otomobilimde büyük oranda hasar oluştu, çok şükür bizde bir şey yok'' dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11038
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Bir tren kazası daha:1 ölü
Şekerspor futbol takımı altyapı antrenörü 39 yaşındaki Köksal Demirok öldü
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Kayseri'de hemzemin geçitte meydana gelen kazada, trenin çarptığı otomobilde bulunan Şekerspor
futbol takımı altyapı antrenörü 39 yaşındaki Köksal Demirok öldü.
Kaza, saat 08.15'de meydana geldi. Kadir Sarpkaya yönetimindeki 38 PN 729 plakalı otomobil,
Niğde'nin Ulukışla Đlçesi'ne giden 24 bin 814 sayılı manevra treninin altında kaldı.
Şeker Fabrikası'ndan geçen demiryolunda meydana gelen kazada otomobilin ön tarafında bulunan
Şeker Fabrikası'nda işçi ve Şekerspor futbol takımı altyapı antrenörü Köksal Demirok öldü.
Kaza sırasında şoför Kadir Sarpkaya otomobilden son anda atlayarak, kurtuldu.
Haber/Öner Çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11039
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kayseri Trabzonspor'u ağırlıyor
Karşılaşma Pazar günü saat 16:00'da Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor ile
Kayserispor 32. randevuya çıkıyor.
Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 31 maçta, Bordo-mavili takım 19 galibiyet elde ederken,
Kayserispor ise 5 galibiyet elde etti. 7 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
Trabzonspor attığı 56 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü.
TRABZONSPOR KAYSERĐ'DE ZORLANIYOR
Karadeniz temsilcisinin son 5 sezonda Kayserispor deplasmanında zorlandığı görülüyor. Bordomavililer, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Kayserispor'u deplasmanda en
son 2004-2005 sezonunda 3-0 yenen Trabzonspor, 2005-2006 sezonunda 4-2, 2006-2007 ve 20072008 sezonunda 1-0'lık mağlubiyetler alırken, 2008-2009 sezonunda 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili
ekip, 2010-2011 sezonunda ise Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Trabzonspor,
Kayseri'de yaptığı toplam 15 maçta 7
galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Đki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da
oynanan karşılaşmayı Bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.
EN FARKLI GALĐBĐYETLER
Đki takım arasında en farklı galibiyeti Trabzonspor, 1994-95 sezonunda 5-2 ve 2008-29 sezonunda ise
4-1'lik skorlarla elde etti. En gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de Trabzonspor'un 6-5'lik
üstünlüğüyle sona eren karşılaşma olmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11041
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Sobadan sızan gaz 30 kişiyi zehirledi
Kayseri'de etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 30 kişi zehirlendi
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Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 30 kişi zehirlendi.
Kayseri'de etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 30 kişi
zehirlendi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan 30 kişinin hayati
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11042
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Püren Tüneline çığ düştü
Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bin 630 rakımlı Püren Tüneline çığ düştü
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Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu üzerindeki püren tüneline çığ düştü.
Alınan bilgilere göre, olay sabah saat 8.30 sıralarında meydana geldi. Gece boyunca etkisini sürdüren
kar yağışı nedeniyle bin 630 rakımlı Püren Tüneline çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda
yolcu otobüsü ve araç mahsur kaldı.
Yolda kalan vatandaşların durumu Karayolları ve Đl Özel Đdaresi ekiplerine bildirmelerinin ardından
yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Greyderlerle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın
ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak yapıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11043
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Erciyes kar festivaline kar engeli
Bakanların katılımıyla Erciyes'te yapılması planlanan Kar Festivali, yoğun kar yağışı sebebiyle iptal edildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla Erciyes'te yapılması planlanan Kar Festivali, yoğun kar yağışı
sebebiyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'na alınan programda, '2023 Türkiye Vizyonunda Kayseri Turizmi'
konulu panel ile 'Kış ve Doğa Turizmi, Kültür Turizmi, Sağlık Turizmi Çalıştayı' yapılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11044
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Köksal Demirok hocayı kaybettik
39 yaşındaki altyapı yardımcı antrenörü Köksal Demirok hayatını kaybetti.
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Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu, 39 yaşındaki
altyapı yardımcı antrenörü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Şekerspor Altyapı Antrenör Yardımcısı Köksal Demirok'un da bulunduğu 38 PN
729 plakalı otomobili kullanan K.S., Kayseri Şeker Fabrikası'nın içerisindeki hemzemin geçitten
geçmek istedi. D.A.E. ile M.D.'nin makinisti olduğu 24814 sayılı manevra treninin hızla geldiğini
sonradan fark eden sürücü ve Demirok otomobilden atlamak istedi. Sürücü K.S. atlayarak kurtulurken,
zamanında kaçamayan kaleci antrenörü trenin altında kalan otomobilde can verdi.
Şeker Fabrikası işçisi ve Şekerspor futbol takımının altyapı yardımcı antrenörü olan Köksal
Demirok 'un ayrıca Keykubat Đlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenildi.
ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11045
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Eski sanayide yangın
Kayseri Sanayi Mahallesi'nde bir marangozhanenin soba borusundan çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü
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Kayseri Sanayi Mahallesi'nde bir marangozhanenin soba borusundan çıkan yangında 3 iş yeri zarar
gördü.
Edinilen bilgiye göre Sanayi Mahallesi'ndeki bir marangozhanenin soba borusundan çıktığı iddia edilen
yangın, bitişikteki 2 iş yerine de sıçradı. Murat Şimşek'e ait olduğu öğrenilen marangozhane, döşeme
ve yazıhaneden oluşan 3 iş yeri, soba borusundan çıkan kıvılcımlardan dolayı yandı.
Sabah saatlerinde iş yerine gelen Murat Şimşek, iş yerinin yandığını görünce bir anda ne yapacağını
şaşırdığını belirterek, "Đş yerine geldiğimde alevlerin dükkanı tamamen sardığını gördüm. Hemen
itfaiyeye haber verdik. Ne kadar maddi hasar olduğunu şu an bilmiyoruz. Çok şükür kimse
yaralanmadı" dedi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma
başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11046
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Karın tadını böyle çıkardılar
Kayseri'de iki gündür devam eden kar yağışını fırsat bilen üniversite öğrencileri karın tadını kayarak çıkardı
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Kayseri'de iki gündür devam eden kar yağışını fırsat bilen üniversite öğrencileri karın tadını kayarak
çıkardı.
Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden haberleşerek gecenin geç saatlerinde, çoğunlukla öğrencilerin
yaşadığı Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir araya gelen üniversite öğrencileri, leğen ve naylonlarla
kayarak değerlendirdi. Çok sayıda öğrenci ve çevrede oturan mahalleli, Mevlana Mahallesi'ndeki bir
yokuşta evlerinden getirdikleri naylonlar ve leğenlerle kayarak, yağan karın keyfini çıkardı.
Mahalle gece saat 01.00 sularında çığlık atan gençlerin sesleriyle yankılandı. Öğrenciler sabah gün
doğana kadar kaymaya devam ettiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11047
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Erciyes galibiyeti unuttu
Kayseri Erciyesspor, sahasında ağırladığı Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı
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Bank Asya 1. Lig'in 22. haftasında Kayseri Erciyesspor, sahasında ağırladığı Karşıyaka ile 1-1
berabere kalarak puanları paylaştı.
MAÇTAN DAKĐKALAR:
1 5. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Agbetu'nun sağ kanattan ortasıyla ceza alanı içerisinde
Şaban'ın kontrol ederek yaptığı şut, yandan az farkla auta gitti.
21. dakikada Fatih Şen'in geri pası kısa düşünce Emrah hareketlendi, ceza alanında kaleci topa
yatarak müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
22. dakikada Kemal'in yaklaşık 30 metreden sert şutu yandan az farkla auta gitti.

54. dakikada ceza sahasına giren Şaban topu Cihan'a kazandırdı. Cihan'ın gelişine vuruşunu kaleci
Ferhat yatarak müdahale etti.
68. dakikada Şaban'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortayla penaltı çizgisindeki Cihan, kontrol ederek
yaptığı şutu kaleci Ferhat kurtardı.
76. dakikada Đnsa Syla ortaladı ve yükselen topu Mahmut kafayla arkaya sektirdi. Ceza alanına
hareketlenerek kaleci ile baş başa kalan Emrah'ın şutu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
79. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Ferhat kalesinden ayrıldı ve meşin yuvarlağı tutamadı.
Karambolde Cihan düzgün vuruş yapamadı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.
80. dakikada Bülent'in ceza alanında sert şutu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen
Şaban'ın vuruşunu defans çizgiden çıkardı.
87. dakikada Burak'ın soldan ortasıyla ceza alanında çok iyi yükselen Özgürcan kafayla meşin
yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
STAT: Atatürk Spor Kompleksi yan Açık Saha
HAKEMLER: Taner Gizlenci xxx, Arkın Akgöl xxx, Erdem Gökalp xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Emrah xxx, Đnsa Sylla xx, Orhan xx, Serkan
xx (Metin dk. 83 x), Kemal xx(Mehmet Ayaz dk. 69 x), Recep xx, Davut xx, Wasswa xx
YEDEKLER: Emrullah, Guluzade, Cenk, Zafer, Volkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Kemalettin Şentürk
KARŞIYAKA: Recep Öztürk xx, Burak xx, Şaban xxx, Emrah Şentürk xx (Özgürcan dk. 80 xxx), Murat
xx, Fatih Şen xx, Özgür xx, Cihan xxx (Mutlu dk. 84 x), Ufukhan xx, Agbetu x (Bülent dk. 69 xx),
Mahmut xx
YEDEKLER: Bülent, Özgür Bayer, Özgürcan, Oliver, Ayhan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mustafa Uğur
GOL: Emrah (dk. 76) (Kayseri Ercyesspor), Özgürcan (dk. 87) (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Mahmut, Agbetu (Karşıyaka), Đnsa Sylla, Wasswa, Mehmet Ayaz (Kayseri
Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11048
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Sahaya bak!
K.Erciyesspor'un maçlarını oynatıldığı saha Kayseri'nin utanç kaynağı oldu
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Türkiye'nin en modern statlarından birine sahip olan Kayseri'de Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden
Kayseri Erciyesspor maçlarını Atatürk Spor Kompleksi yan Açık Sahada oynuyor. Halı saha
standartlarından bile uzak olan bu saha Kayseri'nin prestijine büyük darbe vuruyor.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Kemalettin
Şentürk, mücadele seviyesi yüksek bir karşılaşma olduğunu söyledi. Maçın ilk yarısında takımın çok
pozisyona girdiğini kaydeden Şentürk, ligin ikinci devresinin en güzel maçlarından birini oynadıklarını
ancak galip gelemediklerini ifade etti.
Oyuncularının Karşıyaka'yı zor durumda bıraktığını belirten Kemalettin Şentürk, "Maç kazanamamanın
getirdiği psikoloji vardı. Hepimizde bir baskı var. Öne geçtiğimiz bir maç oldu. Çok istekli ve arzulu
oynadık ama kazanamadığımız için üzgünüz. Gidilen yol doğru. Her geçen gün üzerine koyarak
geliyoruz. Tek eksiklik galibiyet" dedi.

Gökhan Kaba ile Posinkovic'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Şentürk, "Ben 19 yıl
futbol oynadım. Büyükler futbolculara çalış dememeli, bu futbolcuların işidir. Geldiğimizden beri
Gökhan Kaba ve Sofi gayet iyi çalıştı. Bu tercih meselesidir. Çalışma anlamında onlardan ve diğer
futbolculardan beklenen seviyeye gelmeleri bekleniyor. Bu bir tercih meselesidir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11049
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Erciyes buluşmaları toplantısı
2023 Türkiye Vizyonunda Kayseri Turizmi çalıştayı başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Avrupa'da donarak ölen 600 kişinin 20'de 1'i
Türkiye'de donarak ölseydi, 'Hükümet istifa' diye bağırırlardı. Bizde böyle olayların yaşanmaması
aslında gelerek ve göreneklerimizi besleyen bir yapıdan kaynaklanıyor" diye konuştu.
Erciyes'te yapılması planlanan ancak yoğun kar yağışı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Meclis
Salonu'na alınan "2023 Türkiye Vizyonunda Kayseri Turizmi" çalıştayı başladı. Büyükşehir Belediyesi
ile Kayseriders tarafından düzenlenen çalıştaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda davetli katıldı.
"TÜRKĐYE, BEYNĐ, VĐCDANI VE KALBĐ ĐLE BÜYÜMESĐNĐ SÜRDÜRÜYOR"
Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin 'obez' büyüme
yapmadığını söyleyerek, ülkenin beyni, vicdani ve kalbi ile büyümesini sağlıklı şekilde sürdürdüğünü
kaydetti.
Avrupa'da donarak ölen 600 kişi ile alakalı konuşan Bakan Yıldız, "Bunlardan 20'de biri Türkiye'de
hayatını kaybetse herhalde bir grup ortaya çıkar, 'hükümet istifa' diye seslenirlerdi. Avrupa'daki yapı ile
Türkiye'deki yapı arasında bu konu ile alakalı fark var. Aslında gelenek ve göreneklerimizi besleyen
yapımız sayesinde bu tür olaylar pek fazla yaşanmıyor. Hayırseverlerimiz, para kazananlarımızın bir
yandan rahaklıkla çorbasını içerken yoksulların da karnını doyurabiliyor" dedi.
Batı ülkelerinde yalnızca ekonomik değerlerle oluşan bir yapının gerekli olduğunu ancak yeterli
olmadığını belirten Bakan Yıldız, "Türkiye büyümesini obez büyüme yapmıyor. Beyni ile vicdanı ve
kalbi ile büyüyor. Bu sağlıklı bir büyümedir" diye konuştu.
"SĐYASĐ ĐSTĐKRAR KRĐSTAL VAZO GĐBĐDĐR, ĐTĐNA GÖSTERĐLMEZSE KIRILIR"
Önceki dönemlerde siyasi istikrarın olmadığı bir ülkede her sektörde 238 milyar dolarlık bir kayıp
oluştuğunu belirten Bakan Yıldız, "Ancak Türkiye, son 9 yılda GSYH 3 katına çıkardı. Bunlar kolay
kazanımlar değil. Siyasi istikrar itina isteyen bir konudur. Siyasi istikrar itina ister, vazo gibidir. Đtina
gösterilmezse kırılır. Eğer Türkiye'de bu istikrar 10 yıl önce olmuş olsaydı Türkiye 2023 vizyonuna şu
anda ulaşmış olurdu. Siyasi istikrarı sağlayan bir hükümetin yapısını korumaya herkesin görevidir"
şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, hava muhalefeti sebebiyle çalıştay ve
toplantıları belediyenin meclis salonunda yapmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, "Havanın
durumu malum, kendi içimizde ders çalıştık, hepsinin çalışmalarının gözden geçirdik. Hava şartları
nedeniyle Erciyes'e çıkamadık. Yarın ortam ne gösterir bilemiyoruz" dedi.
Dünyada değişimin doğru algılandığı takdirde şehirlerin ileriye yönelik gelişimlerinin farklı olabileceğini

kaydeden Özhaseki, "Kayseri, gerekli alt yapı çalışmalarını çoktan tamamladı artık, önümüzde
planlandırdığımız büyük projeleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Erciyes'te yapılan büyük projede
bunlardan biri. Bazı projeler vardır ki onlar günü birliktir, kaldırım yaparsınız ömrü 20 seneliktir onlar
geçer gider. Bazı projelerde günü birlik değildir asırları etkiler. Erciyes projesi böyle bir proje. Saatte 35
bin kişinini istifade edeceği bir merkez haline gelecek. Sadece turizm değil, hizmet sektörünün
getireceği kalite artışı, istihdam olacak" diye konuştu.
Öte yandan Kayseri'de kimsenin aç olmadığını belirten Özhaseki, "Açım diyen varsa ben ondan
şikayetçi olurum. Huzurevinde suit odalar var, aşevleri hizmet görüyor. Đnşallah bundan sonra da
hizmetler sürer ve kimse sıkıntı yaşamaz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11050
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Vekiller kaza anını anlattı
Ankara-Kayseri karayolunda Kırıkkale yakınlarında zincirleme kazaya karışan AKP Kayseri Milletvekilleri kaza
anında yaşananları anlattı
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Dün Ankara-Kayseri karayolunda Kırıkkale yakınlarında zincirleme kazaya karışan AK Parti Kayseri
Milletvekilleri kaza anında yaşananları anlattı.
Kaza esnasında kafasından yara alan Milletvekili Yaşar Karayel, sağlık ve sıhhatiyle ilgili herhangi bir
ciddi problemi olmadığını belirterek, kazadan sonra kendilerini arayanlara ayrıca teşekkürlerini iletti.
Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde, yara alan kafa bölgesine 10 dikiş atıldığını söyleyen Karayel,
başındaki şapkasıyla dikkat çekti. Karayel, Kayseri'ye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile
döndüklerini ifade etti. Kimsenin böyle bir kaza yaşamamasını dileyen Karayel kaza anını şu şekilde
anlattı: "Hep beraber, eşimle de birlikte Kayseri'deki programlara katılmak için yola çıktık. Elmadağ
inişinde, Kızılırmak vadisinin girişinde önümüzdeki zincirleme toplu kazayı gördük. Biz de durduk,
Đsmail Bey aracı kullanıyordu, 'Bize çarpacak.' dedi ama demesiyle çarpması bir oldu. Arkadan gelen
tır hem bize hem de yandaki araçlara birlikte çarptı. Doğrusu araba çok büyük zarar gördü ama hem
milletvekili arkadaşlarımız hem de eşim araçtan sağ salim çıktık. Benim de kafamda 10 dikiş var ama
şükür önemli bir şey yok."
Kaza yaptıkları aracın şoförlüğünü yapan Milletvekili Đsmail Tamer ise "Bizler her hafta Salı günü
Ankara'ya gidiyoruz, Cuma günü ise Kayseri'ye dönüyoruz. O gün de Cuma'dan çıkıp yola çıktık,
yolların durumunu biliyorduk ama bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk. Elmadağı'nı indikten sonra
toplu trafik kazasını gördüm. Arabayı ben kullanıyordum, bir TIR'ın duramadığını, bize çarpmak üzere
olduğunu gördüm. O sırada başka bir TIR'ın arkasındaydık biz. O nedenle biraz boşluğa kaymak
istedim ve kaydım. Şükürler olsun. Yoksa gelen aracın çarpmasıyla çok daha kötü şeyler olabilirdi.
Arada kaldık, önceki küçük araçlara vurduk, büyük TIR'ın altına girmekten kurtulduk. TIR fren yaptı
ama işe yaramadı. Yaşar Abi'nin kafasında küçük bir kesik oluştu. Onu da Kırıkkale Yüksek Đhtisas
Hastanesi'nde tedavisi yapıldı. Çok şükür bir sorunu yok." dedi. Tamer, başta Cumhurbaşkanı Gül ve
Başbakan Erdoğan olmak üzere, kendilerine geçmiş olsun temennisinde bulunan herkese teşekkür
etti.
Dün Ankara-Kayseri karayolunda Kırıkkale yakınlarında zincirleme kazaya karışan AK Parti Kayseri
Milletvekilleri kaza anında yaşananları anlattı.
Kaza esnasında kafasından yara alan Milletvekili Yaşar Karayel, sağlık ve sıhhatiyle ilgili herhangi bir
ciddi problemi olmadığını belirterek, kazadan sonra kendilerini arayanlara ayrıca teşekkürlerini iletti.

Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde, yara alan kafa bölgesine 10 dikiş atıldığını söyleyen Karayel,
başındaki şapkasıyla dikkat çekti. Karayel, Kayseri'ye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile
döndüklerini ifade etti. Kimsenin böyle bir kaza yaşamamasını dileyen Karayel kaza anını şu şekilde
anlattı: "Hep beraber, eşimle de birlikte Kayseri'deki programlara katılmak için yola çıktık. Elmadağ
inişinde, Kızılırmak vadisinin girişinde önümüzdeki zincirleme toplu kazayı gördük. Biz de durduk,
Đsmail Bey aracı kullanıyordu, 'Bize çarpacak.' dedi ama demesiyle çarpması bir oldu. Arkadan gelen
tır hem bize hem de yandaki araçlara birlikte çarptı. Doğrusu araba çok büyük zarar gördü ama hem
milletvekili arkadaşlarımız hem de eşim araçtan sağ salim çıktık. Benim de kafamda 10 dikiş var ama
şükür önemli bir şey yok."
Kaza yaptıkları aracın şoförlüğünü yapan Milletvekili Đsmail Tamer ise "Bizler her hafta Salı günü
Ankara'ya gidiyoruz, Cuma günü ise Kayseri'ye dönüyoruz. O gün de Cuma'dan çıkıp yola çıktık,
yolların durumunu biliyorduk ama bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk. Elmadağı'nı indikten sonra
toplu trafik kazasını gördüm. Arabayı ben kullanıyordum, bir TIR'ın duramadığını, bize çarpmak üzere
olduğunu gördüm. O sırada başka bir TIR'ın arkasındaydık biz. O nedenle biraz boşluğa kaymak
istedim ve kaydım. Şükürler olsun. Yoksa gelen aracın çarpmasıyla çok daha kötü şeyler olabilirdi.
Arada kaldık, önceki küçük araçlara vurduk, büyük TIR'ın altına girmekten kurtulduk. TIR fren yaptı
ama işe yaramadı. Yaşar Abi'nin kafasında küçük bir kesik oluştu. Onu da Kırıkkale Yüksek Đhtisas
Hastanesi'nde tedavisi yapıldı. Çok şükür bir sorunu yok." dedi. Tamer, başta Cumhurbaşkanı Gül ve
Başbakan Erdoğan olmak üzere, kendilerine geçmiş olsun temennisinde bulunan herkese teşekkür
etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11051
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Tren otomobili böyle biçti
Hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
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Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması güvenlik kameraları
tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Şekerspor Altyapı Antrenör Yardımcısı Köksal Demirok'un da bulunduğu 38 PN
729 plakalı otomobili kullanan K.S., Kayseri Şeker Fabrikası'nın içerisindeki hemzemin geçitten
geçmek istedi. D.A.E. ile M.D.'nin makinisti olduğu 24814 sayılı manevra treninin hızla geldiğini
sonradan fark eden sürücü ve Demirok otomobilden atlamak istedi. Sürücü K.S. atlayarak kurtulurken,
zamanında kaçamayan kaleci antrenörü trenin altında kalan otomobilde can verdi.
Kaza, fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay sonrasında kazayı
fark edenler, yardım için koşturdu ama Köksal Demirok olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden
atlayarak kurtulan K.S. ise olay yerinde şoka girdi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11052
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Fırın tepsisiyle kayak keyfi
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, karın keyfini fırın tepsisiyle kayarak çıkardı
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Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, karın keyfini fırın tepsisiyle kayarak çıkardı.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de de etkisini sürdürüyor. Kara en çok sevinen
çocuklarda bu eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Kadir Has Stadı yanında toplanan çocuklar,
kayacak malzeme ve kızak bulamayınca fırın tepsisi ve poşetle kaymanın zevkini çıkardı.
Ailelerinden habersiz evden aldıkları fırın tepsisiyle kayarak eğlenen çocuklar, kaymanın keyfini
doyasıya çıkardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11053
Erişim Tarihi: 20.02.2012

