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Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin dünyaya teşriflerinin 1440. yıl dönümü.
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Müslümanlar arasında, doğum anlamına gelen ve Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav)
Efendimizin doğum günü dolayısıyla kutlanan bir mübarek gecedir.
Böyle bir doğum gecesinin mübarek gece olarak kutlanıp kutlanamayacağı hakkında çeşitli fikirler
vardır…Bu tartışmaların peygambersiz din arayışlarının yoğun olduğu bir döneme rastlamasını
akıllardan çıkarmadığımız taktirde, tartışmaların nedenini daha iyi anlamış olacağımız
kanaatindeyim…
Mevlit Kandili, Kuran da ve sünnette haber verilen; Kadir Gecesi, Miraç Kandili, Berat Kandili gibi,
Peygamberimizin haber ve önem verdiği Regaip Kandili, Recep, Şaban, Ramazan ayları gibi, Cuma
günü ve Cuma gecesi gibi işaret edilmiş ve tavsiye edilmiş bir gece değildir…
Ancak bu durum, Alemlere Rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin doğum gününü diğer günlerle
eşit saymak, ilgisiz ve alakasız kalmak anlamına da gelmemelidir...
Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz her şeyde örnek davranışları olan, edep sahibi bir Peygamberdi.
O, kendi doğum gününün önemi hakkında tavsiye edici söz ve fiillerden kaçınmış olabilir...
Tabi ki bir doğum hakkında doğan değil, doğduğunu görenler, duyanlar, sevenler; mutluluklarını ispat
etmek için bir şeyler yapmalıdırlar. Edebe uygun olanı da budur.
Bu iş sevda işidir. Bırakın da Onu sevenler, sevgideki boyutlarını, Ona olan sevdalarını, emirle değil de
isteyerek, kendi gönüllerinden geldiği şekilde yapsınlar.
Hem Onu sevmek ve sevgi yolunda hayırlı işlerde bulunmak neden yanlış olsun ki?
“Kişi sevdiği ile beraberdir” Hadisi, “Habibim, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” Hadisi Kutsisi
önümüzde dururken...
Dünyaya teşrifi ile harikulade olayların gerçekleştiği; doğumunun, yaşamının, dünyadan göçüşünün,
öncesinin, sonrasının, hikmetlerinin olduğunu da düşünürsek…
Sebebi hilkatimizin O olduğunu düşünürsek…Onun doğumunu; ilgi ve ibadetle, hayırlı işlerle, oruçla,
zikirle, salavatlarla hatırlamak, yaşanılan zamana değer kazandıracak işler hükmünde olacaktır.
Yüce Peygamberimiz(sav) aslında ima ile kendi doğum gününün diğer günlerden farklılığını ve
önemini işaret etmiş, arif olanlara mesajını vermiştir.

Pazartesi günü oruç tuttuğunu gören ve soran ashabına şu cevabı vermiştir; “Bu, benim doğduğum ve
ben peygamber olarak gönderildiğim gündür” (Ahmed b. Hanbel, 5/29, 299-Ebû Dâvûd, Savm:54Müslim, Sıyâm:197)
Değerli dostlar, Peygambere sevdalı olanlara, dinde takvayı gözeten muttaki kullara düşen görev; bu
günü diğer günlerden daha farklı, daha uyanık, daha sevdalı, olarak geçirmeye çalışmaktır. Zaten biz
millet olarak bu sevdayı ispat etmiş, asırlardır bu geceyi “Mevlit Kandili” olarak kültürümüze
yerleştirmişiz.
Boş verin hariçten gazel okuyan, harici mantığına bürünen, sevdadan yoksun, gözü, kulağı, gönlü
körelmiş, yolunu sapıtmışları…Sevdadan yoksun kalmışları…
Đnadına değil, sevdasına kutlayın bu geceyi… Gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle, namaz, zikir,
salavatlarla süsleyin ki gönlümüzde doğacak sevdalara yer açalım. Sevenlerin “Mevlit Kandilini”
kutluyorum efendim!
UĞUR KEPEKÇĐ- Yenimesaj Gazetesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8962
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Dev adamlar nefes kesti
Tüm dünyanın severek izlediği Amerikan güreşinin bir sonraki durağı Kayseri oldu.
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Tüm dünyanın severek izlediği Amerikan güreşinin bir sonraki durağı Kayseri oldu.
Đlk olarak Ankara’da başlayan yarışma Kayseri’de Kadir Has Kongre ve Spor merkezinde devam etti.
Amerikan güreşinin 1 saat geç başlaması nedeniyle ıslıklanan spor merkezinde, programın
başlamasıyla heyecan dolu bir atmosfer yaşandı. Bilgehan Demir’in organize ettiği Turkish Power
Wrestling, 1 yıldır üzerinde titizlikle çalışılan bir proje. Đzleyicilere seslenen Demir, Kayseri’ye geldikleri
için çok mutlu olduklarını söyledi.
Yarışmada, Amerikan güreşinin Türk versiyonu olarak nitelendirilen bu şov seyircinin ilgisini çekti. Ses,
Işık ve lazerlerin eşliğinde görkemli bir şekilde ringe çıkan güreşçiler birbirlerine meydan okudu.
Yarışma, sürpriz eğlenceler devam etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8964
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Yaz meyveleri ateş pahası
Erik, kiraz ve şeftali gibi meyveler kış mevsiminde almak isteyenlerin cebini yakıyor.
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Erik, kiraz ve şeftali gibi meyveler kış mevsiminde almak isteyenlerin cebini yakıyor.
Yaz meyvesi olan erik, kiraz, şeftali üzüm ve çilek kış mevsiminde çok zor bulunuyor. Kayseri'de
özellikle kış aylarında yaz meyvelerini satan manav esnafı Atilla Yıldız, Kıbrıs'tan, Antalya'dan ve
Avustralya'dan yaz meyvelerini getirerek, vatandaşa sunuyor. Bütün meyvelerin doğal ve organik
olduğunu söyleyen Yıldız, kimi vatandaşa çok pahalı gelen meyvelerin, kimine göre ise ucuz geldiğini
ifade ederken, bu durumun meyvelerin satılmaması halinde kendileri için risk oluşturduğunu belirtti.
Meyvelerin fiyatının kilosuna ve gramına göre değiştiğini söyleyen Yıldız, "Eriğin 100 gramı 65 TL.
Üzümün kilosu 8 TL, aslında üzüm o kadar pahalı değil. Aslında bizim için büyük risk, özellikle erikte.
Satılmadı mı dünyanın parasını vereceksin. Şeftalinin 100 gramı 75 TL. Kıbrıs'tan, Antalya'dan gelen
var, Avustralya'dan gelen var, toplama mal, belli bölgeden gelmiyor. Nakliyesi pahalı, kimine göre de
çok ucuz. 'Oh be buldum' diyen var, seve seve parasını veriyor, 2-3 paket alıyor. Olmayanın da Allah
yardımcısı olsun. Kirazın 250 gramı 75 TL, altın çileğin 100 gramı ise 30 TL. Mini kabağımız var,
organiktir" dedi.
Manavdan alışveriş yapan müşteriler ise durumdan memnun olduklarını söylüyor. Karpuza 6 lira
verdiklerini ve önemli olanın bu mevsimde bulunması olduğunu ifade eden müşteriler, "Bu mevsimde
yemediğimiz meyve yok. Gayet de kaliteli ve iyi. Hamile olan, canı bir şey isteyen, sipariş verip o ürünü
bekliyordu. Ama arkadaşlar sayesinde istediğimiz ürünü bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8965
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Đlk kez bayan hakem !
Şafakspor ile Samsun Đlkadım Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada ilk kez üç bayan hakem aynı anda
görev yaptı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 25
: 14 Şubat 2011 10:56

Kayseri'de Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Samsun Đlkadım Belediyespor arasında oynanan
karşılaşmada ilk kez üç bayan hakem aynı anda görev yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sezon ilk kez uygulanan Bayanlar Bölgesel Futbol ligi
Anadolu grubunda yer alan Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Samsun Đlk Adım Belediyespor arasında
oynanan karşılaşmada ilk kez üç bayan hakem görev yaptı. Erciyesspor alt yapı tesislerinde saat
13.30'da başlayan maçta Sevgi Ölker, Tuğba Deniz, Kadriye Yılmaz hakem olarak görev alırken.
Hatice Kürkçüo'da gözlemci olarak görev yaptı.
Maçı Samsun Đlk Adım Belediyespor 7-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

- KAYSERĐ YOLSPOR LĐDERĐ DEVĐRDĐ
- BAL LĐGĐNDE MÜCADELE EDEN KAYSERĐ YOLSPOR SAHASINDA ELAZIĞ BELEDĐYESPOR'U
2-0 MAĞLUP ETTĐ
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 15. hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor sahasında konuk ettiği lider
Elazığ Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
SAHA: Vali Nihat Canpolat Sümer 1 nolu
HAKEMLER: Ahmet Zengin xxx, Hasan Öztürk xxx, Ümit Ordulu xxx
KAYSERĐ YOLSPOR: Emrah xxx, Erkan xxx, Yusuf xxx, Fatih xxx, Levent xxx, Murat xx (Dk.71 Ayvaz
xxx), Tugay xxx, Mesut xx, Anıl xxx, Canberk xxx, Göksel xxx
ELAZIĞ BELEDĐYESPOR: Hakan x, Ufuk xx, Cüneyt x, Emrah xx, Vahit x, Tolga x (Dk.32 Sait x),
Neşet xx, Ali x, Emrah x, Hasan x, Murat x
GOLLER: Dk. 78 Anıl Dk.83 Ayvaz (Kayseri Yolspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8966
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kayseri'de şampiyon Fenerbahçe Ülker
Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Cola Turka'yı final karşılaşmasında 72-81 yenerek kupanın sahibi oldu.
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Spor Toto Türkiye Kupası'nın final heyecanın yaşandığı Kayseri'de Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Cola
Turka'yı final karşılaşmasında 72-81 yenerek kupanın sahibi oldu.

SALON:Kadir Has Spor Kompleksi
HAKEMLER: Engin Kenarman xxx, Recep Ankaralı xxx, Serkan Emlek xxx
BEŞĐKTAŞ COLA TURKA: Serkan Erdoğan x 5, Fedor Likholitov x, Đsmail Çevik x, Bekir Yarangüme
x, Mustafa Abi x, Hüseyin Başok x 3, Serhat Çetin x, Michal Jakup Ignerski x 3, Marcelus Kemp xx 10,
Mire De Juan Chatman xxx 22, Cevher Özer x 5, Adrew James Ogilvy xxx 24
ANTRENÖR: Ergin Ataman
FENERBAHÇE ÜLKER: Roko Leni Ukic xxx 6, Mirsad Türkcan xx 3, Ömer Onan xx 1, Darjus
Lavrinovic xxx 4, Sarunas Jasikevicius xx 2, Kaya Peker xxx 13, Oğuz Savaş xx 10, Tarence Anthony
Kinsey Jr. xx 4, Can Maxim Mutaf x, Makro Tomas xx 3, Kerem Hotiç x, Emir Preldzic xxx 35

1. PERĐYOT: 19-20 (Fenerbahçe Ülker lehine)
DEVRE: 37-37
3.PERĐYOT: 51-58 (Fenerbahçe Ülker lehine)
- SPOR TOTO SÜPER KUPA FENERBAHÇE ÜLKER'ĐN OLDU
Beşiktaş Cola Turka'yı 72-81 mağlup eden Fenerbahçe Ülker, Spor Toto Türkiye Kupası'nın sahibi
oldu. Fenerbahçe Ülker takımı, kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'in
elinden aldı.
Kayseri Kadir Has Spor Merkezi'nde 9 Şubat'ta başlayan Spor Toto Türkiye Kupası, sahibini buldu. 8
takımın çeyrek final mücadelesiyle başlayan kupa serüveninde gülen taraf Beşiktaş Cola Turka'yı final
maçında mağlup eden Fenerbahçe Ülker oldu. Karşılaşmada Beşiktaş Cola Turka'lı oyunculara
ikincilik plaketini Kayseri Valisi Mevlüt Bilici verdi. 22 yıllık final özlemine son veren Beşiktaş Cola
Turka 39 yıllık kupa hasretine bu kez de sonlandıramadı.
Öte yandan Emir Preldciz Spor Toto Türkiye Kupası'nda en değerli oyuncusu seçildi. Fenerbahçe
Ülker, salonu dolduran taraftarlarla tezehurrat ederek kupa sevincini paylaştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8967
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Erciyes beraberliğe taktı !
Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
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Bank Asya 1. Lig'in 20. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor
ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKĐKALAR
32. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta Serkan'ın sert vuruşunda Kayseri
Erciyesspor kalecisi Yavuz topu kornere çeldi.
39. dakikada atılan uzun pasla topu önünde bulan Ümit, 20 metre uzaklıktan vurduğu düzgün ve sert
şutu kaleci Mahmut güçlükle çeldi.
47. dakikada Bikoko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Ümit, çaprazdan kalecinin üzerinden topu
filelere göndermek istedi. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
57. dakikada Köksal'ın sol kanattan ortasını defans oyuncuları müdale etmeye çalıştı. Topa gelişine
vurmaya çalışan Bikoko ıskalayınca meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Bikoko'nun sol kanattan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Volkan'ın vuruşunu kaleci
çelerek uzaklaştırdı.
79. dakikada sol kanattan Yusuf Şimşek'in ceza sahasına verdiği ara pasıyla topla buluşan Emrah'ın
vuruşunu kaleci çeldi.
86. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Mehmet Yozgatlı'nın pasının ardından müsait
durumdaki Sertan'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Süleyman Abay xx, Serkan Ok xxx, Bülent Gökçü xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Đbrahim x, Veli x (Fatih dk. 27 xx), Zafer xx, Kemal xxx, Emre x,
Yusuf Kurtuluş x (Emrah Bozkurt dk. 76 x), Volkan xxx, Ümit x, Bikoko xx, Köksal Yedek x (Yusuf
Şimşek dk. 60 xxx)
YEDEKLER: Ali, Aytek, Taner, Mehmet
TEKNĐK DĐREKTÖR: Zekeriya Altıparmak
ÇAYKUR RĐZESPOR: Mahmut xx, Yunus xx, Mithat xx, Sertan xx, Ersin x, Mutlu xx(Mehmet Al dk. 70
x), Ercan Ünal x, Koray x (Sezer Özmen dk. 46 xx), Mehmet Yozgatlı xx, Evren xxx, Gökhan x (Çağrı
dk. 76 x)
YEDEKLER: Selçuk, Erdem, Đlyas, Volkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ümit Kayhan
KIRMIZI KART: Ercan Ünal (dk.90)
SARI KARTLAR: Emre (Kayseri Erciyesspor), Mithat (Çaykur Rizespor)
- KAYSERĐ ERCĐYESSPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ ZEKERĐYA ALTIPARMAK:

- "HAKEM HATALARI SÜREKLĐ BĐZE DENK GELĐYOR"
- ÇAYKUR RĐZESPOR TEKNĐK DĐREKTÖRÜ ÜMĐT KAYIHAN:
- "SÜPER LĐGE ÇIKAN TAKIM BĐZ OLACAĞIMIZAA ĐNANIYORUM"

Bank Asya 1. Ligi'nde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kayseri Erciyesspor bir puana razı oldu.
Karşılaşma sonrası konuşan Kayseri Erciyesspor Yardımcı Antrenörü Zekeriya Altıparmak, maçın
hakemine yüklenerek son haftalarda hakem hatalarının sürekli takımlarına denk geldiğini söyleyerek,
"Çok üzgünüz. Oynamış olduğumuz maçı berabere bitirdik. Oyuncularımızın kaçırdığı şanssız
pozisyonlar var. Haftalardır hakem hataları nedense hep bizim maça denk geliyor. Bu konuda çok
canımız yandı. Biz hakem hatalarıyla maç kazanmak istemiyoruz ama kaybetmekte istemiyoruz. Çok
üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Güzel oynadık ama olmayınca olmuyor. Bank Asya'da ilk
defa 10 takım ilk altıya oynuyor. O yüzden kalan maçları kazandığımız zaman hedefimize
ulaşacağımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıdaki oynadığımız oyun ileriki haftalar için umut verici
olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.
Gazetecilerin Levent Devrim'in istifasını düşünüp düşünmediği sorusunu cevaplayan Altıparmak,
"Şuan öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan iki takım içinde zor bir maç olduğunu belirterek,
"Öncelikle Kayseri'de çok iyi ağırlandım. Đki haftadır kaybeden bir Rizespor vardı. Silkinmesi lazımdı. O
yüzden buradan puan ya da puanlarla ayrılmamız lazımdı. Onun için değişik sistem kurduk. Ama oyun
içinde tabi ki sertlik, temponun zaman zaman yükseldiği bir maçtı. Đlk yarıyı istediğimiz gibi
tamamlandı. Tabi ki Erciyes'inde kaçırdığı pozisyonlar vardı. Saha içerisinde tartışılan pozisyonlar
vardı, verilen, verilmeyen ikimiz içinde. Futbolcularım çok güzel dayanışma içerisindeydi saha
içerisinde. Biz bu lig de inşallah iyi yerlere gideceğiz. Bu ligde sekiz tane takım süper lige çıkma
mücadelesi veriyor. Bu takımlardan birinin Çaykur Rizespor olacağını umut ediyorum. Çünkü çok iyi
dayanışma var. Futbolcularım zeminin kaygan olduğunu ayakta durmakta güçlük çektiklerini söyledi"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8968
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kayseri'deki gibi komplo kurdular !
DOĞAN: Profesyonel destek daha almışlar. Kayseri'de kurulan komplo gibi adamlar kurmuşlar ve buraya
koymuşlar.
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Balyoz davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan sanıklardan eski 1. Ordu Komutanı emekli
Orgeneral Çetin Doğan, adliyeye geldi. Đddianamedeki iddiaların gerçek dışı olduğunu savunan
Doğan, "14 Mart'ta başlayacak davada savunma yapmayacağız. Ben bundan sonra halkımı kendime
muhatap alacağım. Manifesto hazırlayacağım. Bu dava ile ilgili çirkinlikleri ortaya koyacağım. Bu
davanın ne zaman başladığını belirteceğim" dedi.
Beşiktaş'taki Đstanbul Adliyesi'ne gelen emekli Orgeneral Çetin Doğan, iddianamedeki iddiaların
gerçekdışı olduğunu savundu. Đddianamede yer alan belgelerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren
Doğan, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilen belgeler için, "Profesyonel destek daha
almışlar. Kayseri'de kurulan komplo gibi adamlar kurmuşlar ve buraya koymuşlar. Kozmik oda değil
herkesin bildiği evrak çöplüğü. O benim sorumluluğum değil. Konan CD'de bunlar var. Hard disk
diyorlar. Gerçekten hard disk bulmuşlar, bilirkişi raporu var. Hard disk oradaki bir bilgisayarın hard
diski. Oradan bir el bunu alıp dışarı çıkarıyor. Bir bilgisayarın hard diskini alıp başka bilgisayarda
doldurursanız doğrudan doğruya ele verir. Tamamen sahte. Hakimlerden taleplerimiz oldu. Emanete
alınan dosyalardan bir sürü sahte belge çıktı. 6 klasör yazışmalar var. Yazışmalar yaptıkları
kurumlardan çıkan belgelerden 89 sayfa eksik. 50 klasör var. Bunların içinden ben kendim yaptım
çalışmayı 691 adet sayfa eksik. Bunların tamamlanmasını istedim. Reddedildi. Zaman Gazetesi'nde
bu CD'lerin resimleri var dedik. Bize de bunlardan verin dedik. Reddedildi. Sahte CD'lerin üzerindeki
ismin bu Zaman Gazetesi'ndeki isme bakarak nereden kopyalandığını belirledik. bunu açıklamak için
istedik. Daha evvel sahte evraklarla ilgili gölcükten çıkarılınca suç duyurusunda bulunduk, savcılar
hakkında tazminat davasında bulunduk. Hiçbirisi sonuçlanmış değil" şeklinde konuştu.
Hakimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Doğan, "Neler yaptıklarını gösterecek
ispatımız vardı. Bizim bu aşamada tek çıkış yolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini
vermek. Hukuki yolu takip edeceğiz. Bugün onun üzerinde çalışıyoruz. Ondan sonra alacağımız
cevaba göre sözün, adaletin bittiği yerdir diyerek artık avukatlarımızın istifa etmelerini isteyeceğiz.
Bizlerde 14 Mart'ta başlayacak davada savunma yapmayacağız. Ben bundan sonra halkımı kendime
muhatap alacağım. Manifesto hazırlayacağım. Bu dava ile ilgili çirkinlikleri ortaya koyacağım. Bu
davanın ne zaman başladığını belirteceğim" diye konuştu.
"Đddianamelerde delil saydıklarını biz çürüttük. Onlar irdelemediler" diyen Doğan, "Dijital verilerin
kaydedildiği belgelerde Ağustos 2003 yazıyor. Daha neler öngörmüşüz. Sultangazi Hastanesi'nin çok
önce kurulacağını öngörmüşüz. Niye öngörmüşüz. Emanete alınmış belgelerde var. Çıkarmamışlar.
Ben Türk halkının adalet duygularının yüksek olduğunu, Türk toplumu tarafından adaletin çok önemli
olduğunu biliyoruz. Bundan sonra savcılara ve hakimlere karşı söz bitmiştir. Söz milletindir. Halkımızın
demokratik platformda bu konuyu takip edeceğini, bunlara kol kanat gerip, destek verenlere
demokratik platformlarda cevap vereceğinden eminim. Sanki insanın aklına açılıma bir hayat öpücüğü
vermek geliyor. Bak onlara ne yaptım demek istiyorlar. Saçma sapan şeyler soruyorlar. Savcıya dedim
ki sana yukardan tevdi yapılmıştır. Evet dedi. Bana dediler ki sen gençsin ha bilemezsin bunları. Bu
üslubun kime ait olduğunu takdirlerinize bırakıyorum. Benim çoluk çocuğum var dedi. Aralık ayında
yaptığım bir makalede Oda TV'de arama yapılıyor" dedi.
Doğan, hiçbir gerçeğin örtülü kalmadığını belirterek, soruşturma savcısına her şeyin düzmece
olduğunu söyleyeceğini belirtti. Doğan, "38-40 ateşim olsa en ağır hasta olsam bile artık hastane yok.
Davaya ölünceye kadar devam edeceğim. GATA'da yatanları yakından biliyorum. Gerçekten hastalar.
Ergun Saygın paşa Ankara'da kalp krizi geçirdi. Bundan sonra dimdik ayaktalar" şeklinde konuştu.
Doğan, adliye önünde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atarak kendisine destek veren bazı
kişilerle de kısa süre sohbet etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8969
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kardeşlerin dramatik sonu !
Đçtikleri metil alkol nedeniyle 1 haftadır komada olan 2 kardeş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kayseri'de içtikleri metil alkol nedeniyle 1 haftadır komada olan 2 kardeş, yapılan müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Ergün Özçekiç (42), alkol satışı yapan bir büfeden 5 TL karşılığında alkollü içecek
istedi. Đddiaya göre büfe görevlisi, Ergün Özçekiç'e metil alkollü içecek verdi. Evine giden Ergün
Özçekiç, kardeşi Seçkin Özçekiç (31) ile limon karıştırdıkları alkolü içti. Bir süre sonra fenalaşan
Özçekiç kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 1 haftadır komada olan Seçkin Özçekiç ile
ağabeyi Ergün Özçekiç (42) hayatını kaybetti.
Aile, metil alkol sattığını iddia ettikleri işyeri sahibi hakkındaki açtığı davanın sonuna kadar takipçisi
olacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8970
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kadıköy'de kritik randevu !
Kayserispor zirve yolunda en büyük rakibi olan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
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Niang
Alex
Semih
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor
Volkan
Önder
Alexander
Serdar
Hasan Ali
Santana
Selim
Furkan
Abdullah
Amrabat
Zaleyeta
Teknik Direktör: Şota Arvaladze
Hakem: Fırat Aydınus
Stat: Şükrü Saracoğlu
Saat: 20.00
Yayın: Lig TV
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8971
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Gilaburu fidanları satışa çıkıyor
Kayseri'nin Bünyan Đlçesinde Gilaburu üreticileri fidan üreterek gilaburuyu yaygınlaştıracak.
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Bünyan Đlçesinde gilaburu fidesi üretimi başlamıştır.Dönüm veya M2 olarak isteyenlere gilaburu
bahçesi de oluşturulur.Evlerinin bahçelerine fide dikmek isteyenlere önemle duyurulur.
Tel: ÖNER ÇALIŞ :0538 899 17 30
BÜNYAN KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8972
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Kolleksiyon ve Hobi Parçaları Aranıyor
Dünyanın ilk "Hobi ve Koleksiyon Müzesi"nin ilimizde açılması planlanmıştır.AB fonları desteğiyle projemize 75 ila
100 Bin avro hibe alınması beklenmektedir.
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DÜNYANIN ĐLK HOBĐ VE KOLEKSĐYON MÜZESĐNĐN KAYSERĐ DE AÇILMASI ĐÇĐN BĐR SERGĐ
AÇILMASI ARDINDAN FUAR ŞEKLĐNE DÖNÜŞTÜRÜLMESĐ PROJE OLARAK HAZIRLANIP AB
HĐBE PROGRAMLARINA BAŞVURULMUŞTUR.
VATANDAŞLARIMIZIN ELLERĐNDE BULUNAN;
PUL KOLEKSĐYONU
PARA KOLEKSĐYONU
RESĐM
FOTOĞRAF
ESKĐ ĐLGĐNÇ EŞYALAR
ATADAN DEDEDEN KALMA HATIRA VE ANI PARÇALARI
TARĐHĐ DEĞERĐ OLMAYAN EŞYALAR
ANTĐKA DEĞERĐ OLAN VEYA OLAMAYAN EŞYALAR
ESKĐ RADYO-GRAMAFON GĐBĐ MÜZĐK EŞYALARI
KĐBRĐT ÇÖPLERĐNDEN EV
KARPOSTAL KLEKSĐYONU
TELEFON KARTLARI KOLEKSĐYONU
KELEBEK KLEKSĐYONU
BIÇAK KOLEKSĐYONU
VESĐKALIK KOLEKSĐYONU

CAMDAN YAPILAN KÜÇÜK VĐLLA
KĐTAP KOLEKSĐYONU
OYUNCAK KOLEKSĐYONU
HOBĐ VE ANI DEFTERLERĐ
MENDĐL KOLEKSĐYONU
TAHTA KAĞNILAR
SĐGARA PAKETĐ K0LEKSĐYONU
TESBĐH KOLEKSĐYONU
TAŞ KOLEKSĐYONU
UÇAK MAKETĐ
SOĞANLI BEBEK KOLEKSĐYONU
KAYMEK KURS PARÇALARI-EŞYALARI
KĐBRĐT KUTUSU KOLEKSĐYONU
BENDEDE BU VAR DEDĐĞĐNĐZ,UZUN YILLARDIR SAKLADIĞINIZ,ARKADAŞIMDA ŞUNU
BĐRĐKTĐRĐYOR DEDĐĞĐNĐZ,SĐZE GÖRE MANEVĐ DEĞER TAŞIYAN,ATMAYA VEYA KĐMSEYE
BIRAKMAYA KIYAMADIĞINIZ,GÖZÜNÜZ GĐBĐ BAKTIĞINIZ,EV VEYA ĐŞYERĐNĐZDE BULUNAN
BÜTÜN ĐLGĐNÇ ŞEYLERĐ VS. GĐBĐ HOBĐ PARÇALARINI,KOLEKSĐYONLARINIZI BĐR SERGĐDE
BULUŞTURMAK AMACIYLA SĐZLERDEN MANEVĐ ĐLGĐ VE DESTEK BEKLĐYORUZ. ELĐNĐZDE
BĐRŞEY VARSA LÜTFEN BĐZ ARAYIN.AB FONLARINDAN ŞUAN KESĐNLEŞMEMĐŞ OLMAKLA
BĐRLĐKTE 75 BĐN ĐLE 100 BĐN AVRO MÜZE ĐÇĐN PROJEMĐZE DESTEK ALINASI
DÜŞÜNÜLMEKTEDĐR.BĐZE KATILAN KOLEKSĐYON VEYA HOBĐ PARÇALARI SAHĐPLERĐDE
ĐNŞALLAH MADDĐ YÖNDEN HĐBEDEN YARARLANACAKTIR.
SERGĐ VE MÜZE GENEL KOORDĐNATÖRÜ:ÖNER ÇALIŞ:0 538 899 17 30
PROJENĐN YARARLARI VE ÜLKE TURĐZM VE TANITIMINA KATKILARI
1-Bu sayede ülke genelinde ünlüler dahil elinde hobi parçası ve koleksiyonlar bulunan kişileri bir araya
getirmek,fuar ve sergiler açmak,ayrıca hemen hemen her il hatta her ilçe ve beldede birer hobi ve
koleksiyon müzesi oluşabilecek.
2-Gezici müze ve sergilerimizle Şehirler gezilerek Kayseri'nin bir ilki daha gerçekleştirmesiyle bir
alanda daha tanıtımı yapılmış olacak.
3-Sergi ve müzeler işsizlerin iş bulma imkanını sağlayacak ve istihdama katkıda bulnulacak.
4-Ülkemizin tanıtımınada katkı sağlayacak olan müze ve sergiler çeşitli koleksiyonlarla insanları bir
araya getirecek ve alışveriş imkanı ile satışlarıda yapılabilecek.
5-Çogu insanın vazgeçemediği,kimseye emanet edemediği veya bırakamadığı hobi ve koleksiyonlar
bu müzelerde, kişi isimleri alınarak sergilerde yaşayacak.
6-Kayseri'nin dalında ilk özel müzesi olacak

7-Fuar da KAYMEK Kursiyerlerinin ve Soğanlı Bebeklerinin satışı yapılarak bayanlara kazanç
sağlanabilecek.
ABD`de 4 bin 500 özel müze bulunuyor Japonya`da 2-3 ayda bir özel müze açılıyor. Bu konuda
değerli eser bulunan koleksiyoncular, özel müze açabilirler.`
SERGĐ VE MÜZE GENEL KOORDĐNATÖRÜ: ÖNER ÇALIŞ:0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8973
Erişim Tarihi: 14.02.2011

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0
yendi.
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STAT: FB Şükrü Saracoğlu
HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Orkun Aktaş xx
FENERBAHÇE: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xx, Lugano xx, Yobo xx, Andre Santos xxx,
Mehmet Topuz xx (Bekir dk. 89 ?), Selçuk xx, Özer xx (Semih dk. 76 x), Dia xx (Cristian dk. 62 x), Alex
xx, Niang xx
YEDEKLER: Mert, Đlhan, Gökay, Stoch
TEKNĐK DĐREKTÖR: Aykut Kocaman
KAYSERĐSPOR: Volkan Babacan x, Hasan Ali x, Serdar x, Amisulashvili xx, Hamza x, Selim Teber
xx, Abdullah x, Santana x (Semih Aybilek dk. 31 xx), Ziani x, Amrabat xx, Zalayeta x (Kujovic dk. 55 x)
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Furkan, Moritz, Savaş, Mehmet Bezircioğlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GOLLER: Niang (dk. 3), Lugano (dk. 60)
SARI KARTLAR: Serdar, Hamza, Semih Aybilek (Kayserispor), Andre Santos, Bekir (Fenerbahçe)
MAÇIN ANLATIMI
1. dk: Karşılaşma Kayserispor'dan Zalayeta'nın vuruşuyla başlıyor.
4. dk: GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Niang'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Kaleci Volkan
Babacan topu uzaklaştırmak isterken top bir anda Mehmet Topuz'un önünde kaldı, Mehmet
Topuz sağ kanattan topla ilerledi, ceza sahası içine yerden pasını verdi ve Niang altıpas önünde
plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
7. dk: Fenerbahçe atağında Dia sol kanatta topla buluştu, ceza sahası içine orta yapmak istedi ama
top savunmaya çarparak kornere çıktı.
13. dk: Kayserispor atağında Amrabat sağ çaprazda ceza sahası içinde topla buluştu, uzak köşeye
şutunu vurdu ve top az farkla auta çıktı.
15. dk: Fenerbahçe atağında Andre Santos topla birlikte ceza sahası içine girmek istedi ama savunma
araya girerek topu uzaklaştırdı.

19. dk: Fenerbahçe atağında Alex ceza sahası içinde savunmadan seken topa yerden sert vurdu ve
top az farkla yandan auta çıktı.
24. dk: Fenerbahçe atağında Dia sol kanattan çizgiye indi ama savunma araya girerek topu
uzaklaştırdı.
26. dk: Fenerbahçe atağında Dia ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top savunmaya
çarparak uzaklaştı.
38. dk: Kayserispor atağında Selim ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top farklı şekilde auta
çıktı.
45. dk: Hakem Fırat Aydınus ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. Đlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin
üstünlüğüyle sona eriyor.
46. dk: Fenerbahçe hakem Fırat Aydınus'un düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.Her iki takımda ilk
yarıdaki kadrolarını koruyarak maça başladı.
48. dk: Kayserispor atağında Hamza sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma araya girerek
topu uzaklaştırdı.
50. dk: Kayserispor atağında Amrabat sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ama
topu ayağından açınca pozisyon autla sonuçlandı.
60. dk: GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Lugano ile 2. golü buldu.Alex sol kanattan korner
kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Lugano iki kişi arasından yükseldi kafayı vurdu ve top
kaleci Volkan Babacan'ın müdahelesine rağmen ağlarla buluştu.
65. dk: Fenerbahçe atağında Alex ceza sahası içine arapasını verdi, Niang hareketlendi ama savunma
araya girerek topu kazandı.
70. dk: Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama yerde kalınca
hakem serbest vuruş kararı verdi.
77. dk: Fenerbahçe atağında Cristian ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top üstten auta
çıktı.
79. dk: Fenerbahçe atağında Semih sol kanattan ceza sahası önüne pasını verdi ama savunma araya
girerek topu uzaklaştırdı.
82. dk: Kayserispor atağında Hasan Ali sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma
kafayla topu uzaklaştırdı.
86. dk: Fenerbahçe atağında Niang ceza sahası içinde topla buluştu, Alex'le oynamak istedi ama
savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
89. dk: Kayserispor gole çok yaklaştı. Ziani sol korner çizgisi yanından serbest vuruş kullandı, arka
direğe ortasını yaptı, Semih Aydilek yükseldi kafayı vurdu top ağlara gitti ama hakem öncesinde ofsayt
kararı vererek golü geçersiz saydı.
90. dk: Hakem Fırat Aydınus maçı bitiren düdüğü çalıyor. Fenerbahçe kendi sahasında karşılaşmayı
2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapatıyor ve puanını 45'e yükselterek averajla 2. sıraya yükseliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8974
Erişim Tarihi: 15.02.2011

Kanal 99 yayına başladı !
Đşte kanal kadrosu: Gülgün Feyman, Enver Seyitoğlu, Banu Avar, Erol Mütercimler, Can Ataklı, Rıza Zelyut, Ogün
Altıparmak, Akın Göksu.
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Kanal 99 yayın hayatına “Merhaba” dedi.
“Türkiye'nin vizyonu” parolası ile yayına başlayan Kanal 99 birçok ünlü isimle anlaştı.
Kanalın ana haber bültenini ünlü spiker Gülgun Feyman sunacak. Gülgun Feyman'la Ana Haber, hafta
içi her gün saat 18.30'da Kanal 99'da.
Yine ünlü spiker Enver Seyitoğlu de Kanal 99'da.
Tecrübeli spiker, hafta içi her gece saat 22.30'da Enver Seyitoğlu ile Günün Ardından programıyla
Kanal 99 ekranlarında olacak.
Yine Can Ataklı, Behiç Kılıç, Erol Mütercimler, Banu Avar, Rıza Zelyut, Akın Göksu gibi birçok ünlü
isim Kanal 99'da program yapacak. Siyaset programlarının yanında spor, tarih, aktüel programlara ve
yerli-yabancı filmlere yer veriliyor.
Đşte Kanal 99’un uydu frekansı:
Türksat 3A 12562 Vertical (dikey) 25000 FEC : 5/6
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8975
Erişim Tarihi: 15.02.2011

Hata yaparsan FB affetmez !
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi.
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Kayserispor'u 2-0 yenerek, 5'te 5 yaptı
ve zirve yarışında ikinci sıraya yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü
Aykut Kocaman, arka arkaya zorlu rakiplerle maç yaptıkları bir dönem içinde olduklarını belirterek,
"Benim için test maçı gibi görünen, sınav maçı gibi görünen bir maç oynayacaktık bu akşam.
Rakibimiz ligin en organize, disiplinli takımlarından bir tanesiydi. Bu maç herkes için bir sınav maçı
olacaktı. Maçın başındaki çabuk gelen gol, hem maça olan bağlantımızı artırdı, hem bütün
Fenerbahçe grubunu maça biraz
daha ortak etti, daha iştahlı hale getirdi. Bunu sonuna kadar sürdürmeyi başardık. Zaman zaman
sportif anlamda saldırgan görüntüsü vardı. Son dakikalarda topun bizde kalma süresini artırabilirdik.
Hızlı hücum yapma isteği nedeniyle Kayserispor'a pozisyon verdik. Bu tip durumları da tedavi
edebilirsek son maçın son düdüğüne kadar şampiyonluktaki iddiamızı sürdürebileceğimiz
kanısındaydım" dedi.
Kocaman, şu anki tablonun son derece güzel olduğunu ifade ederek, takımının şampiyonluğu maçın
en son düdüğüne kadar kovalamaya yetecek kadar malzeme verdiğini söyledi. Kocaman, kazanma
duygusunun bütün sporcular ve takım için en önemli duygulardan birisi olduğunu ifade ederek, "Bunu
grup olarak yakalayabilmek önemli. 9 puanlık fark vardı, rakiplerimizin puan yitirmesi gerekiyordu. Bu
kadar kısa sürede puan kayıplarının olmasının ekstra motivasyon sağladığını söylemek mümkün"
ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli futbolcu Özer Hurmacı, iyi mücadele ettiklerini ve maçı kazanarak 5'te 5 yaptıklarını
söyledi. Özer, haftaya deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı da kanarak yollarına devam
etmek istediklerini sözlerine ekledi.
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli savunma oyuncusu Diego Lugano da güçlü bir rakibe karşı zor bir maç
oynadıklarını belirterek, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı bir takım olduklarını
gösterdiklerini dile getirdi. Lugano, 3 senedir taraftarlarını üzdüklerini bu sene şampiyonluğu
kaçırmamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Uruguaylı savunma oyuncusu, haftaya
Beşiktaş ile zor bir maö yapacaklarını, iyi bir sonuçla oradan dönmek istediklerini söyledi.

ŞOTA: "ERKEN GOL OYUN YAPIMIZI BOZDU"
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise erken yedikleri golün oyun yapılarını bozduğunu
ifade ederek, "Golü yedikten sonra 20 dakika toparlanamadık. Daha sonra 2 pozisyon bulduk, ama gol
atamadık. Đkinci yarıda 2. golü yedik, mağlubiyeti erken kabul ettik. Hoca olarak mutlu değilim. Burada
oynamak kolay değil, hata yaparsanız Fenerbahçe gibi bir rakip affetmez" dedi.
Kayserisporlu futbolcular Serdar Kesimal ve Mehmet Bezircioğlu, erken yediklerini hatırlatarak, "Đlk 20
dakikada gol yemeseydik buradan puanla ayrılabilirdik. Maç 2-0 olunca iyice oyundan düştük"
açıklamasında bulundular.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8976
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Develi'de sinema günleri başladı
1976 tarihinden bu yana kapalı kalan Develi Saray Sineması perdelerini açtı.
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Develi ilçesinde 10 Ekim 1976 tarihinden 10 Şubat 2011 tarihine kadar kapalı kalan Develi Saray
Sineması Mustafa Aksu Kültür merkezine dönüştürülerek yeniden Sinema Günlerine perdelerini açtı.
Sinema işletmeciliği yapan Ahmet Aksu, 1963 yılında Meteris meydanında Belediyeye ait mekanda
açılan sinemanın, 1976 yılına kadar Saray Sineması olarak ilçe halkına hizmet verdiğini bildirdi. Siyahbeyaz televizyonların ilçede yaygınlaşması sonrasında sinemaya olan rağbetin azaldığını söyleyen
Aksu, “O zamanlarda Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan televizyon vericilerinin arızalanmasından
da mesul olur hale geldik. Sonunda 10 Ekim 1976 tarihinde de sinemayı kapatma kararı aldık” dedi.
35 yıl sonra Kurtlar Vadisi Filistin filmi ile yeniden Develili sinema severlere perdeyi açtıklarını bildiren
Ahmet Aksu, “Saray sinemasında tek değişen isim oldu” diye konuştu.
Đlçe Protokolünün de birlikte seyrettikleri film sonrası Başkan Recep Özkan, “Đlçemizde kültürel
etkinlikler alanında eksikliği hissedilen sinema alanındaki hizmetlerimizi halkımızın hizmetine
sunmaktan mutluluk duymaktayız” dedi.
Develi Kaymakamı Enver Ünlü Đlçe halkı ile birlikte 35 yıl aradan sonra açılan sinemada ilk filmi birlikte
seyretmekten mutlu olduğunu ifade etti.
Salonu dolduran genciyle yaşlısıyla, bay ve bayan sinemaseverler 35 yıllık özlemi birlikte giderdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8977
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Boyacıyı fena dövdüler!
Kayseri'de boyacılık yapan işçi kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü.
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Kayseri'de boyacılık yapan işçi kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü.
Edinilen bilgiye göre Argıncık Esentepe'de boyacı olarak çalışan M.D.'nin (35) boya işi yaparken
kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiği öğrenildi. M.D. olay yerine çağrılan 112 ambulans
ekiplerinin müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8978
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Yakınları ipten aldı !
Bunalıma girerek intihar girişiminde bulunan H.Ç.'yi durumu fark eden yakınları kurtardı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 83
: 15 Şubat 2011 14:18

Kayseri'de bunalıma giren H.Ç. kendini asarak intihar etmek istedi. Đntihar girişiminde bulunan H.Ç.'yi
durumu fark eden yakınları kurtardı.
Edinilen bilgiye göre Anayurt Alsancak Mahallesinde oturan 42 yaşındaki H.Ç. bunalıma girerek
kendini asmak istedi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine H. Ç. Boynuna bağladığı ipten kurtarıldı.
H.Ç. yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı.
Psikolojik bunalımda olduğu ileri sürülen H.Ç. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilirken,
yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8979
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Đlaç içerek intihar etmek istedi
15 yaşındaki S. D.'nin psikolojik bunalıma girdiği ve 25 tane ilaç içtiği öğrenildi.
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Kayseri'de bunalıma giren genç kız ilaç içerek intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesinde oturan 15 yaşındaki S. D.’nin psikolojik bunalıma girdiği
ve 25 tane ilaç içtiği öğrenildi. 112 Acil ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan
S.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın
sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8980
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Melikgazi de çok hafif(2,7) şiddette deprem
Kayseri'nin Melikgazi Đlçesinde 2,7 şiddetinde bir sarsıntı oldu.
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: 15 Şubat 2011 21:25

Melikgazi Đlçesinde çok hafif şiddette deprem..
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web Sitesinden
derlenen bilgiye göre Merkez üssü Melikgazi Đlçesinde 2,7 büyüklüğünde bir sarsıntı
kaydedildi.
Đlçede hissedilmeyen ve saat 14:19 da kaydedilen sarsıntı kayıtlara 38.7913-35.3290
enlem-boylam olarak geçti.Yerin ,5 Km altında olan 2.7 şiddetindeki sarsıntının merkez
üssü Melikgazi Đlçesi olarak kaydedildi.Kayseri de geçen hafta Develi ve Bünyan
Đlçelerindede birer sarsıntı kaydedilmişti.
Haber :Foto Muhabiri-Kameraman:Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8981
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Felahiye'ye 30 belediye başkanı geldi
Đç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Felahiye Đlçesinde yapıldı.
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Đç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yapıldı.
Felahiye Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıyı, Đç Anadolu Belediyeler Birliği ve Çankaya
Belediye Başkanı Bülent Tanık yönetti.
15 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Felahiye ilçesindeki eski köy konağının
bakımı için gerekli olan ödeneğin yarısının birlik tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası ilçe merkezini gezen Meclis üyeleri, bir vatandaşın evine konuk olarak öğle yemeği
yedi.
Toplantıya yaklaşık 30 ilçe ve belde belediye başkanı ile temsilcileri katıldı.
Haber :Foto Muhabiri-Kameraman:Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8982
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Hz. Fatıma'yı Andık
Mazlum-Der Kayseri Şubesi tarafından, Hz. Fatıma'yı anma programı düzenlendi.
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Mazlum-Der Kayseri Şubesi tarafından, Hz. Fatıma'yı anma programı düzenlendi.
Hz. Peygamberin kızı ve müminlerin annesi Hz. Fatıma'yı anma programı, Şehir Tiyatrosu'nda
gerçekleşti.
Saat 13.00 ile akşam saat 19.00'da iki seans olarak yapılan programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın sonunda 3 kişiden oluşan ezgi ekibinin Hz. Peygamber, şehitler ve Müslüman şahsiyetler
için okuduğu ezgiler, özellikle Kayserili şehit Furkan Doğan'ın yad edildiği Mavi Marmara ezgisi
gözyaşları eşliğinde izlendi.
Ekleyen :Foto Muhabiri-Kameraman:Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8983
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Yenidoğan Mahallesinde tapu dağıtıldı
Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde 806 Hisseli Tapuları Ferdi Tapuya Dönüştürüp
Vatandaşa Dağıttı.
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: 15 Şubat 2011 21:42

Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde 806 hisseli tapuları ferdi tapuya
dönüştürüp vatandaşa dağıttı. 2010 yılında Yenidoğan Mahallesi'nde başlayan
çalışmalarla hazır hale getirilen ferdi tapular düzenlenen törende sahiplerine dağıtıldı.
Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yenidoğan Mahallesi'nde
yaklaşık 400 bin metre karelik alandaki 44 kadastro parselini, 806 ferdi tapuya
dönüştürdüklerini söyledi. Başkan Yıldız, "ferdi tapu çalışmaları aslında belediyelerin
görevi değil, vatandaşımızın işlerini kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm bulmak için,
Kocasinan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'yle ortak çalışarak 135 bin lira harcayıp tapuları
hazırdık. Tapusunu alan vatandaşlarımız Đnşallah huzur içerisinde, ağız tadıyla
değerlendirirler" dedi. Kocasinan Tapu Müdürü Mehmet Ali Kaya ve Kadastro Müdürü
Đrfan Baştuğ'a teşekkür plaketi veren Başkan Bekir Yıldız, hak sahiplerini temsilen 15
kişiye ferdi tapusunu verdi.
Ekleyen.Foto Muhabiri-Kameraman:Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8984
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Đstanbul da hayırseverlere plaket verildi
Kayseri Đli Yardımlaşma Derneği Đstanbul Şubesi'nce, hayırseverlere plaket verildi.
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Đhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs verme imkanı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.
Đstanbul Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilen törene, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Đstanbul Vali
Yardımcısı Harun Kaya, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk,
Büyükçekmece Kaymakamı Đsmail Gündüz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fahrettin
Keleştemur,Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar, Nuh
Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit
Özkanca ve çok sayıda işadamı katıldı. Plaket takdiminin ardından, Kayseri Kız Teknik Öğretim
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan defilede, açık arttırma ile bindallı satışı da yapıldı.

Haber:Muhabir-Kameraman: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8985
Erişim Tarihi: 17.02.2011

CHP'de il başkansız toplantı
CHP Kayseri Đl Başkanlığında milletvekillerinin yaptığı toplantıya il başkanı katılmadı.
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CHP Kayseri Đl Başkanlığında milletvekillerinin yaptığı toplantıya il başkanı katılmadı.
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, Türkiye'de cep telefonu dinlenmesinin vaka-i adiye
olduğunu söyledi. Hükümetin politikalarını eleştiren Günaydın, Başkanlık sistemiyle yapılmaya
çalışılanın dikta cumhuriyetine doğru yönlendirilmesi olduğunu öne sürdü.CHP PM üyesi Gökhan
Günaydın ve Đzmir milletvekili Ahmet Ersin, 2 günlük çalışma programı için Kayseri'ye geldi. CHP Đl
Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen PM üyesi Gökhan Günaydın, 2002 Kasım'dan bu yana
ülkeyi yönetmekte olan AK Parti iktidarının 2011 Haziran'da yapılması gereken seçimlere kadar 8.5 yılı
dolduracağını anlattı. AK Parti iktidarının 8.5 yılını Türkiye açısından değerlendiren Günaydın, "8.5 yıl
Türkiye açısından değerlendirildiğinde tarihe karanlık sayfalarla geçecek. Hem ekonomik, hem siyasal,
hem de iç barış alanında Türkiye ciddi erozyonlara uğradı"dedi. Hükümetin, ihracat rakamını
açıklandığını ancak, ithalat rakamının kimseyle paylaşılmadığını önü seren Günaydın, "Hem dış ticaret
açığı, hem de ticari açık Türkiye'yi sürekli yeni dış borç aramak zorunda kalan ülke haline getiriyor.
Ülkeyi 2002 Kasımında 220 milyar Dolar borç yüküyle teslim alan AKP, 2011 Haziran'ında 500 milyar
doların üzerinde borç yüküyle devredeceğini biliyoruz. Dış borç Türkiye'yi aynı zamanda siyasal
bağımsızlığından da uzaklaştırıyor. Bize hergün gelen yüz telefondan 95'i iş talebiyle ilgili" diye
konuştu.

Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ- 0 538 899 17 30
"TÜRKĐYE'DE HERKES YENĐ TERÖRDEN ŞĐKAYETÇĐ"
Türkiye'nin önemli başarılara imza attığı söylenen iktisadi alanda aslında çok kötü performansa sahip
bir ülke olduğunu da öne süren Günaydın, şöyle devam etti: " Hızla borçlanan bir ülke, yurttaşı hızla
borçlanan ülke, işsizliğin arttığı bir ülke görünümünde. Siyasal ortam, Türkiye'yi hergün kardeşlik
projemizden biraz daha uzaklaştıran sürece doğru hız kazanmakta. Cep telefonlarının dilenmesi vaka-i
adiye oldu. Cep telefonunun dinlendiğinden şüphelenmeyen yok. Kendi alanında başarılı olmuş bütün
insanlar 'Nasıl olsa telefonumuz dinleniyor' diye, bu kaygıyla dolaşmakta. Zaman zaman internet
sitelerine yansıyan yazılar Türkiye'de herkesin yeni anarşi biçiminden, yeni terörden ciddi oranda
etkilendiğini gösteriyor. Gizli olması gereken soruşturma süreçleri çarşaf çarşaf gazetelere
yansımakta. Bazı köşe yazarları gelecek hafta kimin tutuklanacağına ilişkin bazı söylemlerde
bulunabilmektedir. Böyle bir ortam hukuk devletinin etkisini giderek geriye doğru, yeni bir kaos
ortamına doğru sürüklendiği bir süreci işaret ediyor."
BAŞKANLIK SĐSTEMĐ DĐKTA CUMHURĐYETĐ
CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, açıklamasını şöyle tamamladı: "2011 haziran Seçimlerden sonra
hem başkanlık sistemi tartışmaları hem de federasyon tartışmalarının yeni Anayasa Değişikliği
süreciyle karşımıza geleceğini bekliyoruz. Başkanlık sistemiyle yapılmaya çalışılan şey aslında bugün
mevcut olan ve maalesef hukuk devletinin aşıldığı sistemin yeniden ete kemiği büründürülmesidir.

Yani; yasama, yürütme ve yargı arasında birbirinden bağımsız birbirini denetleyerek işlemesi gereken
sistem, yalnızca yürütme erkinin kontrolü altında bir dikta cumhuriyetine doğru yönlendirilmeye
çalışılıyor. "
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8986
Erişim Tarihi: 17.02.2011

MHP Đl yönetini Gazeteciler Cemiyetinde
MHP Đl Başkanı Mete Eke ve yönetim kurulu üyeleri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 28
: 15 Şubat 2011 21:58

MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, 12 Eylül'de yapılan
referandum sırasında cuntacıların yargılanacağı yönünde açıklamalar olduğunu hatırlatarak,
"Cuntacılar halen yargılanmıyor. Ne bir yargılama ne de bir hesap sorma var." dedi.
MHP Đl Başkanı Mete Eke ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya’yı ziyaret ederek, Kayseri basınının çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Mete Eke, burada ülke
gündemini de değerlendirdi.
"PKK ile mücadele edenler bugün cezaevinde yatarken, maalesef caniler dışarıda" diyerek AK Parti'yi
eleştiren Mete Eke, şöyle konuştu: "Bugün gelinen noktada, PKK ile mücadele edenler cezaevinde
yatarken, maalesef caniler ise dışarıda. Bunu da tabi ki halkımız bilmektedir. Yaklaşan 12 Haziran
seçimlerinde halkımız sandıkta bunun cevabını verecektir."
Referandum sonrası yasaların geçmesine rağmen 12 Eylül'ü yapanların ve cuntacıların
yargılanmadığının altını çizen Eke, "Birileri çıktı dedi ki, 'biz 12 Eylül'ü ve bu süreci yargılayacağız.
Cuntacıları yargılayacağız.' Referandum yapıldı. Ama o günden bugüne bakıyorsunuz, ne bir
yargılama var ne bir hesap sorma var." şeklinde konuştu.
Haber:Muhabir-Kameraman: Öner ÇALIŞKaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8987
Erişim Tarihi: 17.02.2011

26 köy yolu ulaşıma kapandı
Dün etkili olan kar yağışı 5 ilçede köy yollarını ulaşıma kapadı.
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Kayseri'de iki gündür etkili olan kar yağışı 26 köy yolunun ulaşma kapanmasına neden oldu.
Kar yağışından dolayı Bünyan'da 4, Felâhiye'de 5, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 11, Sarız'da 2 köy
olmak üzere toplam 26 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kayseri Đl Özel Đdaresi Karla Mücadele ekipleri, 1 kar makinesi, 15 greyder, 5 dozer, 8 kar bıçaklı
kamyon, 3 treyler, 9 yardımcı araç ve 7 ekiple yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Karla Mücadele ekipleri bugüne kadar 7 bin 20 kilometrelik alanda bin 149 köy yolunu açtı.
Haber: Muhabir-Kameraman: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8988
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Kayserili boksörlerin başarısı
Kayserili boksörler, katıldıkları 2 Türkiye şampiyonasından da madalya ile döndü.
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Antröner Faruk Hasetçi, yaptığı açıklamada, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasının 1-6 Şubat tarihleri
arasında Artvin'in Arhavi ilçesinde yapıldığını söyledi. Bu yarışmaya Kayseri'nin 8 kulüple katıldığını
ifade eden Hasetçi, Elektrikspor'dan +81 kiloda Yaman Çarık'ın birinci, 54 kiloda da Zeki Uçar'ın
üçüncü olduğunu kaydetti. Hasetçi, 7-13 Şubat tarihleri arasında Bayburt'ta yapılan Yıldızlar Türkiye
Şampiyonası'nda da Elektrikspor'dan 49 kiloda Talha Doğan ile 52 kiloda Yasir Doğan'ın üçüncü
olduklarını ifade ederek, "Son iki ay içerisinde yapılan müsabakalarda ilimize 2 Türkiye şampiyonluğu
ile 5 Türkiye üçüncülüğü kazandırdık. Kayseri'yi şampiyonalarda başarıyla temsil ettiğimiz
düşünüyorum" dedi. Hasetçi, şampiyonalarda dereceye giren sporcuların milli takımlara da davet
edildiklerini sözlerine ekledi.
Haber:Muhabir-Kameraman: Öner ÇALIŞKaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8989
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Kayseriliyi tiner döküp yakmışlar
Büyük bölümü yanmış ceset resimlerine bakan ailesi Kayseri'li Kaşif Sayın'ı teşhis etti.
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Adalet Bakanlığı’nın talimatı üzerine geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama ile Adli Tıp Kurumu’nda
arşivlenen 2 bin 885 kimliği belirsiz cesedin DNA genotipi ile Đstanbul’da kayıp 2 bin 609 kişinin DNA
genotipinin karşılaştırması kimsesizler mezarlığında bulunan onlarca cenazenin sahiplerine
ulaşılmasında umut oldu. Mahkeme kararı ile yapılan 4 ceset üzerinde yapılan çalışmada, kimlikleri
tespit ederek cesetler ailelerine teslim etti.
Sırrı DNA çözdü
Kimliği belirlenemeyen cesetlerden ve kayıp yakınlarından alınan kan örnekleriyle DNA genotipi
karşılaştırması esasına dayalı olarak yapılan uygulama, 3 yıldır Đstanbul Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi’nde halen devam eden bir cinayet davasının da seyrini değiştirdi. Eminönü’nde 3 yıl önce
tinerciler tarafından yakılarak öldürülen kimliği belirlenemeyen kişinin cesedinden alınan örneklerin,
2002 yılında Kadıköy Fenerbahçe’de bir parkta bıçaklanarak öldürülen evsiz Kerem Bozova
cinayetinde şüpheli olarak kan örneği alınan bir kişiyle örtüştüğü belirlendi. O tarihte kan örneği alınan
Kaşif Sayın’ın cinayet davasında suçsuz olduğu için serbest bırakıldığı belirlendi. Cesedin kimliğini
belirleyen dedektifler Kaşif Sayın’ın ailesiyle irtibata geçti. Büyük bölümü yanmış ceset resimlerine
bakan ailesi Kaşif Sayın’ı teşhis etti.
Kayseri’de şeker fabrikasında güvenlik görevlisi olarak çalışırken 1993 yılında bulduğu boş bir çekin
üzerini doldurarak tahsil etmeye çalışırken yakalanan Kaşif Sayın resmi evrakta sahtecilik suçundan
cezaevine girdi. Bir çocuğu bulunan Kaşif Sayın, cezaevinden çıktığında eşinin de kendisini terk
etmesi üzerine kendisini alkole verdi. Sokaklarda yaşamaya başlayan Kaşif Sayın, 1998 yılında
Đstanbul’a geldi. Đstanbul’da da sokaklarda yaşayan Kaşif Sayın, tartıştığı tinerciler tarafından üzerine
tiner dökerek yakıldı. Cinayetten sonra görgü tanıklarının ifadelerinden olayı yapan 14 yaşındaki Ç. Y
ve 16 yaşındaki M. Ç. gözaltına alındı. Zanlılar Canavarca hisle adam öldürmek suçundan çocuk
mahkemesinde 3 yıldır yargılanıyorlar. Kaşif Sayın’ın yakınlarının cesedin kimliğinin belirlenmesinin
ardından cinayet davasına şikayetçi olarak katılabileceği belirtildi.
3 kimlik daha belirlendi
Öte yandan aynı uygulama çerçevesinde, 1 Şubat 2011 tarihinde köprüden atlayarak intihar eden
Sedat Kaplan, 28 Ocak 2011 tarihinde kimliksiz olarak cesedi bulunan ve trafik kazasına kurban gittiği
anlaşılan Türkmenistan uyruklu Kamalattin Kutlu Muradov ile Fatih’te ölü olarak bulunan Atilla Aras’ın
kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.
HABER:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8990
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Anadolu Harikalar Diyarı !
Kumalı Parkı arkasına yapılacak "Anadolu Harikalar Diyarı" projesine bu yıl başlanacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 714 bin metrekare alanda
uygulayacağı eğlence ve Oyun parkı, hayvanat bahçesi, at binme ve spor alanları, akvaryum, buz
pateni pisti ve su kayağı parkı bulunan "Anadolu Harikalar Diyarı" projesine bu yıl başlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy, son
dönemlerde belediye öncülüğünde uygulanan önemli projelerle Kayseri'nin sık sık adından söz
ettirdiğini söyledi.
Bu projelere 'Anadolu Harikalar Diyarı'nı da ekleyeceklerini ifade eden Tekinsoy, şu bilgileri verdi:
"Bu projeyi, Kumarlı bölgesinde Hazine'den aldığımız 714 bin metrekare park alanında uygulayacağız.
Proje, eğlence ve Oyun parkı, hayvanat bahçesi, at binme ve spor alanları, akvaryum, buz pateni pisti
ve su kayağı parkından oluşuyor. Oyun alanlarının bulunacağı Eğlence Dünyası, Anadolu-Türk
Uygarlığı, Afrika Uygarlığı, Uzak Doğu Uygarlığı ve Antik Roma Uygarlığı adlarıyla 4 bölüme ayrılacak.
Her bölümdeki üniteler, o uygarlığa ait dekor, heykel ve isimleri yansıtacak."
Eğlence Dünyası'nda farklı Oyun ve eğlence grupları yer alacağını belirten Tekinsoy, şunları kaydetti:
"Parkta en çok ilgi görmesini umduğumuz 'Roller Coaster' adı verilen 22 metre rampa yüksekliğinde,
535 metre ray uzunluğunda, 16 kişi kapasiteli, saatte 65 kilometre hıza ulaşan araç. 12 kişi kapasiteli
37 metre yükseğe kadar kısa sürede çıkıp inebilen düşüş kulesi, özel botla suyu hızlı akan 250 metre
parkurlu yapay nehirde gezinti, 38 metre yükseklikte zincirli dönence, korku tüneli, hareketli koltuklarda
izlenen 4 boyutlu sinema ekranı, video Oyunları, simülatörler, hediyeli bereci Oyunları, hayvanat
bahçesi, dev akvaryum, su kayağı parkı, 9 tenis kortu, 3 basketbol ve 3 halı saha, buz pateni pisti,
konuklarına eğlenceli anlar yaşatacak."
-NASREDDĐN HOCA TÜNELĐÇocuklar için de farklı eğlence araçlarının hizmet vereceğini ifade eden Tekinsoy, "Bunlardan biri de
Nasreddin Hoca temalı tünel Oyunu. Ziyaretçiler, ray üzerinde hareket eden araçlarla sabit hızda
gezerek, bölümlerdeki masalların içinde yer alan kahramanların 3 boyutlu ve hareket eden robotlar
eşliğinde hikayeye uygun bir atmosferde keyifle turlarını sürdürerek kendilerini Nasreddin Hoca
masalının içinde hissedecekler. Eğlendirirken etkileşim ve eğitim fonksiyonu da bulunacak olan bu
ünite, bu parka özel tasarlanacak, Türkçe ses ve ışık destekli uygulanacak" dedi.
Projeye bu yıl başlanacağını ve 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Tekinsoy, "Amacımız,
kış aylarında Erciyes projesi, yaz aylarında da Anadolu Harikalar Diyarı projesi ile şehrimizi Đç
Anadolu'nun cazibe merkezi haline getirmektir. 'Anadolu Harikalar Diyarı'nın toplam bedeli 124 milyon
lira. Projeye baharla birlikte başlanacak ve 3 yılda bitirilmeye gayret edilecek" diye konuştu.
Ekleyen:Muhabir Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8991
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Aynaya oturdu yaralandı
Kayseri de yanlışlıkla aynanın üzerine oturan bir kadın yaralandı.
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Kayseri'de bir kadın dikkatsizlik nedeniyle yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi Erikli Sokak'ta ikamet eden Safiye U. (35), evinde kanepeye oturmak
istedi. Bu sırada S. U, kanepe üzerindeki aynayı fark edemeyerek üzerine oturdu.
Aynanın kırılması sonucu bacağından yaralanan S. U, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastahanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı.

Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman:Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8992
Erişim Tarihi: 17.02.2011

KASKĐ 3 ihale yaptı
Kayseri Su ve Kanalizasyon Müdürülüğü tarafından 3 ayrı ihale gerçekleştirildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Müdürlüğünce
düzenlenen 3 ihalede fiyat tekliflerinin toplandığı bildirildi.
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, yaptığı açıklamada, Kükürtlü bölgesi içmesuyu
inşaatı ve polielektrolit alımı ile çabuk tamir parçaları, çelik galvanizli sarı pirinç
malzemeleri, laboratuvar sarfiyat malzemeleri ve cihazları alımı için düzenlenen ihalelerin
yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile firmaların huzurunda yapıldığını
ve kurumun internet sitesinden de canlı olarak yayınlandığını söyledi.
Kükürtlü bölgesi içmesuyu inşaatı ihalesine 8 firmanın katıldığını ifade eden Batukan,
şöyle devam etti:
"Bu firmalardan Akçağ Đnşaat-Anıl Yoğurtçuoğlu 1 milyon 15 bin lira, ALM Tekstil 1 milyon
50 bin lira, Teksen Mühendislik 1 milyon 138 bin, Korkmazlar Đnşaat 1 milyon 140 bin,
Atasel Đnşaat 1 milyon 179 bin, Safahat Đnşaat 1 milyon 183 bin, Motif Đnşaat 1 milyon
297 bin, Adıgüzel Đnşaat 1 milyon 312 bin lira teklif verdi. Polielektrolit alımı ihalesine
katılan tek firma olan SNF Kimya ise 223 bin 200 avro teklif etti.
Çabuk tamir parçaları, çelik galvanizli sarı pirinç malzemeleri, laboratuvar sarfiyat
malzemeleri ve cihazları alımı ihalesine de 7 firma katıldı. 1. kısım 24 kalem çabuk tamir
parçaları alımı için Temsu Sondaj 197 bin 338 lira, Teksen Mühendislik 199 bin 130 lira,
Açılım Teknik 223 bin lira, Öz-Er Đnşaat 261 bin 860 lira, 2. kısım 43 kalem çelik,
galvanizli sarı pirinç malzemeler alımı için Öz-Er Đnşaat 120 bin 764 lira, Açılım Teknik
153 bin 835 lira, 3. kısım 41 kalem laboratuvar sarf malzemeleri alımı için Arkim
Mühendislik 12 bin 757 lira, Ser-Lab 21 bin 367 lira, 4. kısım 2 kalem laboratuvar
malzemesi alımı için Dora Laboratuvar 8 bin 620 lira, Ser-Lab 20 bin 870 lira, 5. kısım 1
kalem TOC cihazı alımı için Dora Laboratuvar 119 bin 750 lira, 6. kısım 1 kalem
paketleme cihazı alımı için Dora Laboratuvar 6 bin 950 lira, 7. kısım 1 kalem saf su cihazı
alımı için Dora Laboratuvar 11 bin 950 lira teklif verdi."

Batukan, ihalelerin sonuçlarının komisyonun değerlendirmesinin ardından açıklanacağını
vurguladı.
Haber: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8993
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Otelde ölü bulundu !
Kayseri'de çalışan bir Alman vatandaşı, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
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Kayseri'de çalışan bir Alman vatandaşı, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Şahsın ölüm sebebi,
otopsinin ardından belli olacak.Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir otelde
kalan Marc Heinz Zimmeman (41), otel odasında ölü bulundu. Cesedi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan şahsın ölüm sebebinin yapılan otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8994
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Çocuğuna mendil sattıran anneye gözaltı
Kayseri'de çocuğuna mendil sattırdığı iddia edilen anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Kayseri'de çocuğuna mendil sattırdığı iddia edilen anne polis ekipleri tarafından gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Alpaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi kavşağında mendil satarken polis
ekipleri tarafından yakalanan Y.D.'nin annesi S.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.Yetkililer, olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8995
Erişim Tarihi: 17.02.2011

"Beyaz Melekler" projesi !
"Beyaz Melekler" projesi kapsamında, yaşlı ve hasta bakımı için uzman elemanlar yetiştiriliyor.
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Liderliğini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
proje orta olduğu, Avrupa Birliği ve Đş-Kur desteğiyle gerçekleştirilen “Beyaz Melekler” projesi
kapsamında, yaşlı ve hasta bakımı için uzman elemanlar yetiştiriliyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi
AB projelerine büyük destek veriyor. Kadın Đstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni tarafından hazırlanan “Beyaz Melekler” projesinde, Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin proje orta ortağı olurken, proje Avrupa Birliği ve Đş-Kur desteğiyle
gerçekleştiriliyor.
Kuyumcuoğlu Konağı’nda oluşturulan sınıflarda Hasta ve Yaşlı Bakım Programı eğitim gören 20 ile 40
yaş arasındaki toplam 150 kadın, proje kapsamında yaşlı ve hasta bakımı konularında mesleki
eğitimden geçiriliyor. Hem teorik hem de uygulama şeklinde ders alan kadınların, bilgi ve becerilerinin
artırılmasıyla, istihdam edilebilmeleri amaçlanıyor.
Projede Teknik Uzmanlık yapan Ender Ekinci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Beyaz Melekler”
projesi ve diğer 2 proje için çok önemli adımlar attığını belirterek, 12 ay sürecek “Beyaz Melekler”
projesinin şu an 4. grup eğitimin yapıldığını söyledi. Projenin genel amacını açıklayan Ekinci, “Yaşlı ve
hasta bakımı gibi titizlik yoğun emek isteyen bir konuda uzaman elemanlar yetişecek. Đşsiz ve niteliksiz
20 ila 40 yaş arasındaki her bayan bu kursa katılabilecek. Derslere devam eden her kursiyere
katıldıkları eğitim günleri oranında 8 avro tutarında yol ve yemek masrafları karşılanacaktır. Kurs
bitiminde başarılı olan kursiyerlere proje merkezi tarafından destek sağlanıp, uygun iş yerleri olan
huzurevi, bakımevi gibi yerlerde istihdam sağlanabilecektir” dedi.
Hasta ve Yaşlı Bakım Programı Eğitmeni Uğur Çayır ise, hem uygulamalı hem pratik dersler vererek
bilgi kazandırma amacı güttüklerini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde dersler
verdiklerini belirten Çayır, “Ders içerisinde, hasta ve yaşlı olan ya da yatalak olan kişilere yatakta
pozisyon verme, yataktan sandalyeye alma, yatakta başını yıkama, yatakta besleme gibi dersler
veriyoruz. Bunların yanında, hastalıklar karşısında arkadaşlara gösterilmesi gereken tutum ve
davranışları kazandırıyoruz. Uygulama olarak bakımevleri ve huzurevlerini tercih ediyoruz. Teorik
olarak mankenler üzerinde çalıştıktan sonra huzurevleri, bakımevlerinde birebir hastalar üzerinde
uygulama yapıyorlar” şeklinde konuştu.
Programda eğitim alan Yasemin Yılmaz da, bu kursa katılmalarındaki amacın hasta ve yaşlıların
bakımda daha kalifiye eleman olarak yetişmek olduğunu söyleyerek, kurs bitiminde Kayseri
genelindeki iş kapsamında istihdam edileceklerini düşündüğünü belirtti. Eğitim gören ise Şenay Keklik
ise, eğitimlerin yararını gördüklerini ifade ederek, uygulamadan dolayı Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’ne teşekkür ettiğini söyledi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Beyaz
Melekler” projesi kapsamındaki Hasta ve Yaşlı Bakımı Programı Eğitimi, Kuyumcuoğlu Konağı’ndaki
sınıflarda veriliyor. Đşsiz olan ve herhangi bir şekilde SGK’ya kayıtlı olmayan her bayanın eğitim
alabileceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8996
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Erciyesspor'a taraftar morali
K.Erciyesspor Akhisar Gençlik ve Spor maçı hazırlıklarını halı sahada yaptığı idmanla sürdürdü.
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Kayseri Erciyesspor, deplasmanda oynayacağı Akhisar Gençlik ve Spor maçı hazırlıklarını halı sahada
yaptığı idmanla sürdürdü. Đdmanı izleyen Cimbom Mustafa lakaplı Mustafa Doğkaya futbolculara tatlı
ikramında bulundu.
Ligde üst üste kaybettiği puanlar nedeniyle kötü günler geçiren Kayseri Erciyesspor'a Cimbom
Mustafa lakaplı Mustafa Doğakaya moral vermeye çalıştı. Aldığı tatlı ile Erciyesspor tesislerine gelen
Cimbom Mustafa, Akhisar maçına hazırlanan futbolculara tatlı ikramında bulundu. Erciyesspor'un en
gözde transferlerinden biri olan Yusuf Şimşek'e kendi elleriyle tatlı yediren Cimbom Mustafa, "3 puan
alabilmek için moralinizi yüksek tutun bu yeterli olacak" diyerek tavsiyede bulundu. Tatlı ikramından
sonra antrenman basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8997
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Kiralık Fenerli Volkan'a sert tepki !
Şener: FB'yi tebrik ettik, Kayseri'nin kalecisini de tebrik ettik, muazzam bir kaleciymiş daha ikinci dakikada pes
ettirdi Kayserispor'u
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Muğla'nın Bodrum Đlçesi'ne gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener Bodrum'da bir okula akılı
tahta hediye etti. Sadri Şener burada yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında yediği hatalı gollerle
dikkat çeken Kayserispor file bekçisi Volkan Babacan'a yüklendi.
Trabzonspor Başkanı Sadri Şener Bodrum'da bulunan Hüseyin Boyacı Đlköğretim Okulu'nu Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon' la beraber ziyaret etti. Kara tahta ve beyaz tahtadan sonra
okulların yeni gözdesi olan 'akılı tahta'yı gören Sadri Şener şaşkınlığını gizleyemedi. Đlkokul sırasına

oturan Sadri Şener ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon dikkatli bir şekilde akıllı tahtanın
marifetlerini izledi.
Trabzonspor kulüp başkanı Sadrı Şener, bu hafta oynayacakları Manisaspor maçı hakkında yorum
yaparak, "Şampiyonluk yolunda puan kaybetmememiz lazım. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sonucu
bizi çok ilgilendiriyor. Ligin üst sıraları zevkle seyredilir bir hale geldi artık. Dün akşam oynanan
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım ama Kayserispor kalecisini de
tebrik etmek lazım. Vurgulu cümlelerle söylemek doğru olur diye düşünüyorum, çok muazzam bir
kaleciydi" dedi.
Hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Şener, "Đnönü, Türkiye'nin
en muazzam seyircisinin olduğu bir stat. Bir koro halinde çınlıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının
tahminini yapmak çok zordur. 3 ihtimalli bir maç diye düşünüyorum" dedi.
Daha sonra okul bahçesini gezen Şener, "Belediye başkanımla birlikte okula yardımcı olalım dedik,
akıllı tahta hediye ettik. Bende ilk defa görüyorum akılı tahtayı" diyen Şener, gazetecilerin 'Bodrum'da
mısınız?' sorusu üzerine; "Ben 25 senedir Bodrumdayım, ya siz?" diyerek esperili bir cevap vererek
"Burada bir otelim var, Bodrum'a hep gelip giderim. Trabzonluyum, Đstanbul'da yaşıyorum" dedi.
Okuldan çıktıktan ĐHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sadri Şener, burada da Volkan Babacan'a
eleştirilerini sürdürerek, "Fenerbahçe'yi tebrik ettik, Kayseri'nin kalecisini de tebrik ettik, muazzam bir
kaleciymiş daha ikinci dakikada pes ettirdi Kayserispor'u. Daha gerisine de gerek kalmadı. Şu anda
hepsinden fazla çünkü 2 puan öndeyiz, averajda da öndesin bunlar hep avantaj. Ama 13 maç var
bunlar değişir tabi. Fenerbahçe puan olarak yaklaştı ama uzaklaşabilir, sende uzaklaşabilirsin ama
bunlar doğal oturmuş bir takımımız var. Sivas maçında da bir kırılma noktasıydı onu da hallettik
inşallah bundan sonra Manisa'yı da yenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.
"KALECĐ BABACAN HĐÇ ĐYĐ BĐR KALECĐ DEĞĐL"
Kaleci Volkan Babacan hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanan Şener "Babacan iyi bir kaleci değil, ben
olsam o golü yedikten sonra işaret ederim 'Beni değiştirin' derim. Ondan sonra yaptığı birkaç tane
daha hata var, ama bu tabi şans. Bize de gelecek inşallah aynı hataları yapar diye temenni ediyorum"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8998
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Fener - Kayseri maçı şike kokuyor !
Volkan Babacan'ın yaptığı hataların irdelenmesi gerektiğini savunan Hıncal Uluç, bu maçın şike koktuğunu iddia
etti.
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Usta kalem Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin, Kayserispor'u 2-0 yendiği maçı bugünkü köşesinde
değerlendirdi. Özellikle kaleci Volkan Babacan'ın yaptığı hataların irdelenmesi gerektiğini savunan
Uluç, bu maçın şike koktuğunu iddia etti.
Đşte Uluç'un bugünkü köşe yazısı..
Fenerbahçe-Kayseri maçının daha birinci dakikasında 'cart' diye Kayserili stoperine sarı kartı gösterdi.
Haklı... Ama birinci dakikada sarı kart görmüş bir stoperle oynayan müdafaayı bir düşün ne hale gelir!..
Aynı şeyleri yapan Fenerbahçelilere sarı kart göstermek için 70 dakika bekledi.
Daha önce de söyledim; akıllı hakem gösterdiği kart, çaldığı düdükle taraf tutmaz, göstermedikleri ve
çalmadıklarıyla taraf tutar. Bir takıma 30. saniyede kartı çıkarıp, öbürüne 60. dakikada çıkarırsan bu
taraf tutmak olur.
ĐNANILMAZ GÜZELDĐ
Centilmenlik anlaşmasına bir tek Aziz Yıldırım uydu. Bayıldım tribünlere... Gıpta ile kıskançlıkla
izledim. Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Özellikle
ikinci yarıda bir toparlanma görünüyor.
Fenerbahçe adına bir çıkıştan bahsedebilir miyiz?
Kabul etmiyorum. Israrla ve inatla kabul etmiyorum.
Kayserispor kadar kötü bir Kayserispor hayatımda görmedim.
Maçın 15. dakikası mıydı neydi, Lig TV kaybedilen topları yazdı ekranın üstünde, ondan sonra o
istatistiği unuttu. Maçın sonunda da ben merak ediyorum.
Kayseri'nin kaybettiği toplar kaç tane?
Santraya kadar topu iyi getiriyorlar. Santradan itibaren ya taca atılıyor ya Fenerlilere atılıyor top... Şike
gibi!..
BÖYLE KALECĐLĐK GÖRMEDĐM
Santranın ötesinde birbirlerine pas atmamakta yeminli gibiler. Ama ısrarla da birbirlerine pas atmaya
uğraşıyorlar.
18'in içine giriyorlar, 4 kişi şut pozisyonunda, topu kaptırana kadar kimse şut atmıyor. Daha nereye
gideceksin!.. Kaleciyi de geçip öyle mi vuracaksın topu içeriye!
Nitekim öyle de yaptılar. Kaleye giden topa ofsayttaki adam kafa vurup, golü iptal ettirdi. Ama tam
böyle Erman (Toroğlu) hocanın çok sevdiği bir tabir var. '370 dakika oynasa gol atamayacak bir
Kayseri vardı sahada!' Fenerbahçe ne yaptı: Đki net kaleci hatasından, iki gol... Birinci golün asistini
yaptı Volkan Babacan. Đkinci golde de topu içeri yumruklamak hünerini gösterdi. Ben böyle kalecilik
görmedim. Volkan Babacan, Fenerbahçe'de oynarken sarı-lacivertli takıma bu kadar yararlı
olmamıştır. Şimdi karşında rakip yok. Karşında berbat bir kaleci var. Buna rağmen maçı ancak 2-0
kazanabiliyorsun! Đkinci yarıda Kayserispor bütün defans güvenliğini bırakıp saldırırken 1'e 3, 2'ye 4
yakaladıkları savunmaya dahi gol atmayı başaramayan, beceremeyen hatta pozisyona giremeyen
Fenerbahçe'nin 'iyi olduğunu' bana kimse söylemesin. Fenerbahçe'nin iyi olan tek tarafı vardı.
Bayıldım, alkışladım; tribünler. Kötü seyirci, iyi seyirciyi tribünlerden kovmuştu. Tribünler, holiganlara
teslim edilmişti. Bunun sebebi de kulüp başkanları kendilerini destekleyen taraftar amigolara bol
keseden bedava bilet verip tribünlere el koyuyorlardı.
TEK CENTĐLMEN AZĐZ YILDIRIM
Onlar hem başkanlar lehine tezahüratlar yapıyor hem de protesto edenleri tehdit ediyorlar. Başkanlar
aralarında anlaştılar. 'Biz bedava bilet vermeyeceğiz' diye.
Gentleman's Agreement; Centilmenler Anlaşması yapıldı. Başkanların içinde bir tek centilmen çıktı;
Aziz Yıldırım. Tehditlere, şantajlara rağmen bedava bilet dağıtımını durdurdu. Kötü seyirciyi
tribünlerden kovdu. Saracoğlu Stadı'nda dün gece inanılmaz birgüzellikte, gerçekten inanılmazdı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8999
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Kayseri'de çete operasyonu
Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 kişi gözaltına alındı.
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Kayseri'de, Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski
başhekiminin de bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ihalelere fesat karıştırıldığı
iddiasıyla Kayseri'de başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde; eski Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimi Đ.T., eski Başhekim Yardımcısı M.B., Müdür Yardımcısı M.A. ile birlikte A.Ç.,F.D.,
ve O.E. de gözaltına alındı.
Eski Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Đ.T. ile birlikte gözaltına alınan 5 kişinin, yapılan
sağlık kontrolleri sonrasında Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9000
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Türk Bayrağına alçak saldırıya tepki
Harb-Đş Kayseri Şubesi ve MHP Đl Başkanlığı Siirt'teki çirkin saldırıya tepki gösterdi.
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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü bahane
ederek gösteri yapanlardan birinin Türk Bayrağı'na yaptığı çirkin harekete Kayseri'den tepki geldi.
Harb-Đş Kayseri Şube Başkanı Ahmet Vekli, Türk Bayrağı'nın kırmızı rengini vatan için canlarını veren
şehitlerin kanından aldığının altını çizerek, “Böyle bir harekette bulunanlar ilelebet cezalarını bulacak”
dedi.

Vatan toprağı için Türk, Kürt, Laz ve Çerkez olarak binlerce insanın mücadele ettiğini ve kan
döktüğünü söyleyen Vekli, “Bu gösterileri yapanlar, kendi atalarına dahi ihanet ediyorlar. Hatta
kendilerine bile ihanet içindeler. Dışarıdan beslenen bu insanlar zaman içinde gereken cezalarını
çekeceklerdir. Onları lanetliyor ve kınıyoruz” diye konuştu.Bu tür eylemlerde bulunanların herhangi bir
kışkırtıcılık yaşanmadan diğerlerinden ayrılması gerektiğini ifade eden Vekli, “Bu insanlara gerekli
merciler gereken cezasını mutlaka vermelidir” dedi.
- TÜRK BAYRAĞI'NA ÇĐRKĐN HAREKETE MHP'DEN DE TEPKĐ GELDĐ
Türk Bayrağı'na yapılan çirkin harekete MHP Đl Başkanı Mete Eke de tepki gösterdi. Eke, “Yaşananlar
utancın resmidir” dedi.
Ülkenin üniter yapısı ve bekasının vazgeçilmez unsurlar olduğunun altını çizen MHP Đl Başkanı Mete
Eke, “Vatan, millet, bayrak ve ezan bizim Türk milletinin kutsalıdır. Siirt'te yaşananlar utancın resmidir.
Bu yaşananlar ülkenin geldiği durumun da resmidir. Yasal yollardan derhal bunun hesabı sorulmalıdır”
diye konuştu.Eke, 12 Haziran'da bu yaşananların hesabının Türk milleti tarafından sandıkta hesabının
sorulacağını bildirdi.Yönetime geldikten sonra parti faaliyetlerine ağırlık verdiklerinin de altını çizen
Eke, “Develi'de büyük bir katılımla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Kayseri'de olduğu gibi Develi'de
de ciddi bir şahlanış var. 12 Haziran seçimlerine Kayseri'yi ciddi bir şekilde hazırlayacağız” diye
konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9001
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Kılıçdaroğlu'ndan Özhaseki'ye dava !
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekçesi " hakaret"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı basın açıklamasında kendisine ''hakaret ettiği''
iddiasıyla, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun avukatlarınca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde,
''Kılıçdaroğlu'nun, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak siyasi iktidara yakın çevrelerin ve hatta
bizzat siyasi iktidar mensuplarından bazılarının adlarının geçtiği yolsuzluk dosyalarını kamuoyunun
gündemine taşımış olan dürüst bir siyasi kişilik olduğu'' belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun, 2011 yılı Bütçe
Kanunu'nun TBMM'deki görüşmeleri sırasında; ''Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş yıllarda
yapılan usulsüz işlemlerin varlığına rağmen, gereken hukuki işlemlerin yapılmamış olmasının, iktidar
partisinin siyasi sorumluluğunu gerektirdiğine işaret eden'' bir konuşma yaptığı aktarılan dilekçede,
''TBMM'de yapılan bu konuşmadan sonra 2007 ve takip eden yıllarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ve belediye adına hareket ettiğini iddia eden şahısların eylem ve işlemleri basın ve kamuoyunun
dikkatini üzerine toplamıştır'' denildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9003
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Bunalımdayım dedi, 8.kattan atladı !
15 yaşındaki B.K.'nin, aynı binada oturan arkadaşına, "Bunalımdayım" diye mesaj attıktan sonra intihar ettiği ileri
sürüldü.
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Kayseri'de bunalıma giren 15 yaşındaki genç kız, arkadaşına, "Bunalımdayım" diye mesaj attıktan
sonra oturdukları binanın 8. katından atlayarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi Mehmetçik Sitesi Onur Apartmanı'nda meydana geldi. 15
yaşındaki B.K.'nin, aynı binada oturan arkadaşına, "Bunalımdayım" diye mesaj attıktan sonra intihar
ettiği ileri sürüldü. Apartmanın 8. katından atlayan B.K.'yi gören komşuları, olay yerine 112 Acil
ekiplerini çağırdı. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı hayatta tutabilmek için
büyük çaba sarf etti ancak başarılı olamadı.
B.K.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen anne H.K., hastanede sinir krizleri geçirdi. Bir yakını, kızının
ölüm haberini alan H.K.'ye, "Ben sana demedim mi üzerine fazla gitme diye?" dedikten sonra acılı
anneyi sakinleştirmeye çalıştı.
Olaydan bir saat sonra sakinleştirilen anne, yakınları tarafından eve getirildi. Anne H.K., burada kızının
düştüğü yere gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yetkililer, B.K.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın
sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9004
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Çiftçiler Kayseri Şeker'de
Bir gurup heyet, Şeker Fabrikası Yönetimine ziyarette bulunarak, kota ve çeşitli konularla ilgili sorunlarını dile
getirdi.
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Boğazlıyan çiftçilerinden oluşan bir gurup heyet, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetimine ziyarette
bulunarak, kota ve çeşitli konularla ilgili sorunlarını dile getirdi. Yapılan toplantıda, sorunların aşılması
noktasında tüm çiftçilerin sabır ve olgunlukla, fabrikalarına ve ortaya konulan hedeflere destek olmaları
istendi.
Bölgelerinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi aktarmak ve çözüm önerileri almak üzere Kayseri Şeker
Fabrikası'na gelen AK Parti Boğazlıyan Đlçe Başkanı Đbrahim Beyaz, Yamaçlı Kasabası Belediye
Başkanı Metin Koçak, Uzunlu Kasabası Belediye Başkanı Turan Koç, Güveçli Köyü Muhtarı Kadir
Aktemur ve yaklaşık 25 kişilik çiftçi temsilcisi, düzenlenen toplantıda yetkililere sorunlarını aktardılar.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Faruk
Fıratoğlu, Hurşit Dede, CEO Ayhan Teke, Tarım ve Ziraattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur
Metiner ile görüşen çiftçiler yöneticilere, kotaların dağılımı ve ekim alanlarının durumu ile ilgili çeşitli
sorunlar aktardılar. Özellikle adil yönetim anlayışlarından kuşku duymadıklarına emin oldukları yeni
yöneticilerin, kotaların dağıtımında da aynı şekilde adil davranacaklarına inandıklarını belirterek,
yapılan tüm çalışmaların, planlamaların ve yürütülen projelerin arkasında olduklarını belirttiler.
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin bu sektöre ne kadar çok sahip çıkarsa o kadar karlı
çıkacağını hatırlatarak, “Bizler her zaman şunu belirtiyoruz. Bu fabrika her zaman gerçek çiftçilerin,
hakikatli üreticilerin fabrikası olsun. Kimse başka amaçlar uğruna çiftçiye fazla kota dağıtıp, şirketini
zor durumda bırakmasın. Şu an şirketin önünde bulunan birçok sorunun çözümü noktasında, gece
gündüz demeden çalışıyoruz. Bu fabrikayı ayakta tutabilmek adına mesai kavramını kaldırmış
bulunmaktayız. Şu an önümüzde çeşitli sorunlar ile ilgili hazırlanmış raporlar var. Bizler de bu raporlar
doğrultusunda gereken tedbirleri ivedilikle almak zorundayız. Bunların başında da adil kota dağılımı
geliyor. Görev yaptığımız tüm süre içerisinde şişirilmiş kota dağıtımının hep önünde olacağız.
Şirketimiz, üretip satabileceği kadar pancar ektirerek, şuan ki zor durumdan bir an önce kurtarılmalıdır.
Bunun için sizden, bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Sadece mevcut durumunuzu ya da bugünkü
durumunuzu düşünmeyiniz. Yarınlarınızı ve gelecek nesillerinizi de göz önünde bulundurunuz. Bu
sebeple, alacağımız tüm tedbirler öncelikle sizlerin değil, sizlerin geleceği adınadır” şeklinde konuştu
Söz alan şirket CEO'su Ayhan Teke ise benzer konulara işaret ederek, alınan tedbirler ve kota
konusundaki bazı konulara ise açıklık getirdi “Mevcut kotanın düşürülmesinin sebebi ne hükümetler,
ne de devlettir. Kota belirleme yetkisi Şeker Kurumundadır. Ve kotanın düşürülmesi ile ilgili mevcut
yönetimin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Zira şirketimize ait fazla kotanın Şeker Kurumu'na iadesi
noktasında ve daha birçok konuda biz bu tedbirleri daha Hüseyin Bey ve diğer değerli yönetim kurulu
üyeleri, fabrikamıza ve kooperatifimize atanmadan almış durumdaydık. Kayseri Şeker Fabrikası'nın
ayakta kalabilmesi için bazı radikal kararlar almak durumundaydık ve aldıkta. Ama şu an ciddi bir
iyileştirme projesinin içerisindeyiz. Ama kimse bizden, bu iyileştirmenin bir anda olmasını beklemesin.
Önümüzde çok ciddi sorunlar var. Şu an tüm sorunları aynı anda masaya yatırıyor ve çözümleme
üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sizden en büyük ricam, kimse şirketine ve yöneticilerine kızıp ya da
küserek pancar üretiminden vazgeçmesin. Zira bunun zararı yine sizlere olacaktır. Bu fabrikanın
ayakta kalabilmesini ve yakın bir zamanda kalıcı refah seviyesine ulaşabilmeyi istiyorsanız, bizlere ve
aldığımız kararlara destek olun. Çünkü bu sizin menfaatinizedir. Hepimiz yarınımızı düşünerek hareket
etmek zorundayız. Sizler için çabaladığımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9005
Erişim Tarihi: 17.02.2011

Trabzonspor Başkanına sert cevap !
Açıklama; dilini ve duygularını kontrolde güçlük çeken, kendisini konuşmaya zorunlu zanneden bir başkanın
gafıdır.
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Değerli Futbol Kamuoyu,
Trabzonspor A.Ş. Başkanı Sayın Sadri ŞENER’ in, kulübümüz ve futbolcumuz Volkan BABACAN ile
ilgili yaptığı açıklama talihsizce yapılmış, maksadını aşmış cümleler değildir...
Açıklama; dilini ve duygularını kontrolde güçlük çeken, kendisini konuşmaya zorunlu zanneden bir
başkanın gafıdır.
Kazanırken centilmen olmak, kaybederken sorumsuzca saldırmak Türk Futbolunun bugün karşılaştığı
bir sorun değildir...
Spor aklından ve etiğinden yoksun bu davranış biçimini kulüplerinin menfaatlerini koruyan sahte bir
lider edasıyla süslemek, çocukların masal kahramanlarının yerine geçmesi gibi bir şeydir.
Ayrıca;
Kulüp yöneticilerinin açıklamaları konusunda çok hassas davranan Türkiye Futbol Federasyonu’nun
Sayın Sadri ŞENER’ in açıklamalarını da dikkate almasını bekliyoruz.
Kamuoyuna Saygılarımızla
Kayserispor Kulübü
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9006
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Önder Turacı neden oynatılmadı ?
Trabzonspor Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçla ilgili eleştirilerini sürdürüyor.
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Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak, Süper Toto Spor Lig'de haftanın son maçı
olan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasından sonra başkan Sadri Şener'in, Kayserispor'da kiralık
olarak oynayan Fenerbahçeli kaleci Volkan Babacan'ın yediği iki hatalı golden sonra yaptığı açıklama
ile başlayan tartışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Özellikle Kayserispor yönetiminin
başkanımız Sadri Şener'e karşı yaptığı ağır ithamlar bizleri çok üzmüş ve kızdırmıştır. Trabzonspor
Taraftarları olarak herkesi haddini bilmeye çağırıyoruz. Başkanımızın yapmış olduğu açıklamaları
sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Kodalak, Kayserispor'un sözleşmesinde madde olmamasına rağmen Önder Turacı'yı Fenerbahçe'ye
karşı neden oynatmadıklarını merak ettiklerini belirterek, " Mehmet Topuz, Kayserispor'a karşı
oynayabiliyor ama Önder Turacı, Fenerbahçe'ye karşı neden oynatılmadığını merak ediyoruz.
Fenerbahçe, Kayserispor'u her zaman yenebilir. Bu normaldir.
Kayserispor, Fenerbahçe'ye maç verdide demiyoruz. Ancak maçların sahada kazanılmadığını Aziz
Yıldırım'dan öğrendiğimiz için şüphe duyuyoruz. Sayın Aykut Kocaman'ın da
"Trabzonspor'un penaltıları incelensin" derken bizlerde bu tip olayların incelenmesi gerektiği fikri
ağırlık kazanmıştır. Ayrıcı gelecek hafta Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor-Kayserispor
maçında Önder Turacı'nın oynayıp-oynamayacağını, Volkan Babacan'nın he tür performans
göstereceğini merak etmekteyiz" dedi.
Geçen hafta takımlarını desteklemek için Sivas'a gittiklerini belirten Kodalak, "Sivas tribünlerinde
Fenerbahçe bayrakları gördük. Biz bu kişilerin Sivas spor için değil Fenerbahçe için o tribünlere
geldiğini ve aradaki gerginliğin de bu kişiler tarafından çıkartıldığının farkındayız. Bu Kayseri'de de
aynı olmuştu. Bizim Anadolu takımlarıyla hiç bir sıkıntımız yoktur. Bizim sıkıntımız bu şehirlerde 1.
takım olarak Đstanbul takımlarını tutanlarladır. Bizim tribünlerimizde bizim bayrağımızdan başka hiç bir
bayrak dalgalanamaz. Bizim büyüklüğümüz burada kendini göstermektedir. Bu sezon inşallah çok
özlediğimiz şampiyonluğa saha dışı engellemelere rağmen ulaşacağımızdan eminiz. Başkanımızın,
yönetimimizin, teknik heyetimizin ve futbolcularımızın sonuna dek arkasındayız. Maçlarımız nerede
olur ise olsun bizler hep orada olacağız ve asla yalnız kalmayacaklar" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9007
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Unutulmaya yüz tutan meslekler
Geleneksel Sanatlarımızı Yaşatan Ustalarımız isimli sergide unutulmaya yüz tutan meslekler ve ürünleri
sergileniyor.
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Kayseri'de, Geleneksel Sanatlarımızı Yaşatan Ustalarımız isimli sergide unutulmaya yüz tutan
meslekler ve ürünleri sergileniyor. Sergiye katılan Mehmet Söbe, kandıra mesleğini unutturmamaya
çalıştığını söyledi.
Sergiye Develi Đlçesi Sindelhöyük kasabasından katılan Mehmet Söbe, Kandıracılık mesleğinin
unutulduğunu, kendisinin ise bu meslek ile geçinmeye çalıştığını söyledi. Kamış dokumacılığı yapan

Nevca Đncedağ ise, annesinden öğrendiği kamış dokumacılığını evinin bahçesinde sürdürmeye
çalıştığını ifade ederek, kamışçılık mesleğinin de gün geçtikçe unutulduğunu dile getirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9008
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Fakültede kendini astı !
Veterinerlik Fakültesinde hizmetli olarak çalışan bir kişi, spor salonuna kendini asarak intihar etti.
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Kayseri’de, Veterinerlik Fakültesi’nde hizmetli olarak çalışan bir kişi, spor salonuna kendini asarak
intihar etti.Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde hizmetli olarak çalıştığı
öğrenilen 41 yaşındaki O.Y.’nin girdiği bunalım sonrasında, fakültenin spor salonunda kendisini asarak
intihar ettiği öğrenildi.O.Y.’nin cenazesi 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9009
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Valiliğe ev akını !
TOKĐ'nin 602 konut için bugün başlayan başvurularında vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.
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Başbakanlık Toplu Konut Đdaresi (TOKĐ) tarafından “Kayseri Merkez Alt Gelir Grubu Konut Projesi”
kapsamında yapılacak olan 602 konutun bugün başlayan başvurularında vatandaş uzun kuyruklar
oluşturdu.

Kayseri’de TOKĐ tarafından yapılacak olan “Kayseri Merkez Alt Gelir Grubu Konut Projesi”
kapsamındaki 602 konutun başvuruları bugün başladı. 4 Mart tarihinde son bulacak başvurular için
vatandaş Kayseri Valiliği’ne akın etti. Sabah 8.00’de valilik önüne gelen vatandaşlar, valilik kapısında
ve evrak kabul büroları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuyruklar sırasında izdiham yaşanırken, işlemlerin az personelle yapıldığından şikayetçi olan
vatandaşlar, “Sabah 8.00’dan beri bekliyoruz. Sabah 10.30 oldu, hala sıradayız. Bu milleti buraya
yığmanın bir anlamı yok ki. Yazık bu millete, eziyet” dedi.
17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapılacak olan başvurularda ise, Kayseri Valiliği tarafından
yayınlanan şu şartların yerine getirilmesi gerekiyor:
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kayseri il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile
ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, ‘Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri’
kategorisinde başvuracakların en az 5 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması
gerekmektedir. Toplu Konut Đdaresi’nden konut satın almamış olması ve Toplu Konut Đdaresi’nden
konut kredisi kullanmamış olması, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı
bağımsız herhangi bir gayrimenkulun olmaması, başvuranların 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte
olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlar da yaş şartı aranmamaktadır. Aylık hane halkı
gelirinin en fazla net 2 bin 600 TL olması gerekmektedir.”Başvuruların ardından eksiksiz evrak
bırakanların kura ya hak kazanacağı belirtildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9010
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Hükümet fakirleri seçim rantına çevirdi
MHP Đl Başkanlığı, Eskişehir Bağları'nda gece kondu bölgelerini ziyaret ederek, vatandaşın sorunlarını dinledi.
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MHP Kayseri Đl Başkanlığı, Eskişehir Bağları’nda bulunan gece kondu bölgelerini ziyaret ederek,
vatandaşın sorunlarını dinledi.
MHP Đl Başkan Yardımcısı Hüseyin Tekin, MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı,
MHP Melikgazi Đlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yücebaş ile yönetim kurulu üyeleri Eskişehir
Bağları’nda vatandaşın sorunlarını dinledi.
Ziyarette MHP Melikgazi Đlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yücebaş, hükümetin fakirlere yaptığı
yardımları siyasallaştırdığını söyledi. Yücebaş konuşmasında, “Her gelen hükümet, fakirlerle tabi
uğraşacaktır. Ama bunu bir seçim yatırımına, seçim rantına dönüştürmek kadar edepsizce bir hadise
yoktur. Geçmiş dönemde, bütün hükümetler fakirlere yardım etmiş, elinden tutmuştur. Ama hiçbir
zaman, bu kadar siyasallaştırmamışlardır.”
MHP Melikgazi Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı da, belediye daire başkanlarına yüklenerek, “Bu
bölgede eksik çok fazla, sıkıntılar çok fazla, 75 bin nüfusu geçmiş bir bölgede, gece açık sağlık ocağı

bile olmuyor. Terminalin arkasına Devlet Hastanesi yapacaklar. Orada iki büyük hastane var. Mevcut
Devlet Hastanesini taşıyarak, tüm hastaları daire başkanının hastanesine gönderecekler” dedi.
MHP Đl Başkan Yardımcısı Hüseyin Tekin ise, AK Parti iktidarının başkanlık sistemini getirmek için yeni
bir anayasanın peşine düştüğünü söyledi.Ziyaret, vatandaşın sorunlarının dinlenilmesinin ardından
son buldu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9011
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na teşekkür
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı hakaret davasını, iddiaları ispatlamak için bir fırsat olarak
görüyorum.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 67
: 17 Şubat 2011 15:14

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
açtığı hakaret davasını, iddiaları ispatlamak için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.
Kazakistan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev'i makamında kabul eden Başkan Özhaseki, aynı
coğrafyada yaşayan soydaşlarla kardeşlik ilişkisi kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki bahar
aylarında da işadamları ile birlikte Kazakistan'a bir ziyaret yapmayı düşünüyoruz" dedi.
Kazakistan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev ise Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 20. yılını
kutladıklarını belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimizde de 20 yıl oldu. Ben bağımsızlığımızı ilk tanıyan
Türkiye'ye özel bir ilgi duyuyorum ve Türkiye'yi seviyorum. Türk işadamlarının Kazakistan'ın
kalkınmasında büyük bir katkısı var. Özellikle inşaat alanında büyük desteklerini gördük" dedi.
Tüymebayev, Kayseri'de sanayi ve ticaret adamları ile görüşerek ekonomik ilişkileri daha da
geliştirmek istediklerini bildirdi.
Büyükelçi'nin ziyareti sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açmış olduğu hakaret
davasını değerlendiren Başkan Özhaseki, "Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür borcum var
böyle bir dava açtığı için. Benim söylediklerim çok basit ve çok net. Eğer birine iftira atıyorsanız
'müfteri', yalan söylüyorsanız 'yalancı' derler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şahsımla ilgili olan
iddialarda da bu yalanları söylediler. Bu iddiaların yalan olduğunu mahkemede ispatlayacağız. Ama bir
taraftan da
açılan bu dava vesilesi ile ispatlayacağız. Nerelerde kaç kere yalan söyledi, götürüp mahkemede
bunları belgeleriyle ispatlayacağım. Mahkeme tarafından verilecek karara razıyım. Ama bana böyle bir
fırsatı verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9012
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Siz de FB'ye 2-0 yenildiniz !
Kayserispor Teknik Direktörü Şota, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in açıklamalarına tepki gösterdi.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in Volkan
Babacan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Arveladze, "Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 2-0
yenildiğini hatırlıyorum. Önce herkes kendine bakmalı. Biz işimizi yapıyoruz" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Dairesi tarafından düzenlenen 'Yaşadığımız Kent
Kayseri' programına Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ile Kayserisporlu futbolcular Hasan
Ali Kaldırım ve Abdullah Durak katıldı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Kayserispor Teknik Direktörü
Şota Arveladze, bir öğrencinin, "Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in Volkan Babacan hakkındaki
açıklamalarına ne diyorsunuz?" sorusunu, "Çok iyi bir soru" diyerek karşıladı.
Sadri Şener'in açıklamaları ile ilgili yazıları okuduğunu söyleyen ve 'Abuk sabuk' değerlendirmesinde
bulunduğunu söyleyen Arveladze, "Ben Trabzonspor'un Fenerbahçe maçını da hatırlıyorum.
Trabzonspor 2-0 yenildi ve ilk yarıda bir oyuncusu sakatlanarak oyundan çıktı. O maçta bir iki
futbolcusu da çok kötü oynadı. Önce herkes kendine bakmalı. Biz kendimize ve kendi işimize
bakıyoruz" diye konuştu.
Kayserispor'un bu yıl şampiyonluk hedeflediğini ve bu doğrultuda neler yapıldığının sorulması üzerine
ise Arveladze, "Şampiyon olmak tatile gitmeye benzemez. Bu bir hedeftir. Hedef varsa çalışmak lazım.
Son maçta berabere kalırsın, şampiyon olamazsın. Ama şehir birlik ve beraberlik içinde olursa o yükü
kaldırabiliriz. Kayseri 2 yıl veya 4 yıl geçsin ama şampiyon olsun. Bir gün her şey değişir. Ama biz
bunun için çalışacağız. Benim hedefim seneye şampiyon olmak. Kurum, hoca ve kulüp olarak bu
doğrultuda çalışıyoruz" cevabını verdi.
Bir öğrencinin, "Kayserisporlu futbolcular Fenerbahçe'den ruh olarak daha iyiydi ama neden yenildik?"
diye sormasına ise Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze şu cevabı verdi:
"Fenerbahçe 100 yıldır şampiyonluğa oynayan bir takım. Fenerbahçe'nin 100 yıllık bir mantalitesi var.
Mantalite 1 günde değişmiyor. Mantalitenin değişmesi için zaman lazım, güç ve ruh lazım. Herkesi
yenerek şampiyon olmak kolay değil. Fenerbahçe 100 yıldır mantalitesiyle bunu gerçekleştirmeye
çalışıyor. Biz ise Kayserispor olarak 6 yıldır iyi bir futbol oynamaya başladık. Stadımız var, tesislerimiz
yenilendi, camiaya yakışır bir hale getirildi. Mantalitenin de değişmesi için biraz zaman gerekiyor."
Kayserispor'un şampiyon olup olamayacağı ile ilgili bir soruya ise Şota, "Şampiyonluk için de tüm şehir
destek vermeli. Evinden çıkan bir insanın yolu stadyuma ve Kayserispor maçına çıkmalı.
Fenerbahçe'nin biletleri 100 TL'ye satılıyor. Ancak Kayserispor'un biletleri 1 TL'ye satılıyor.
Şampiyonluk için arada 100 yıl var" diye yanıt verdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9013
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Kayseri de 3 kaza:1 ölü 4 yaralı
Kayseri'deki 3 trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunun 17. kilometresinde, A.Ü. yönetimindeki 06 AU 738
plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. A.Ü. ile otomobilde bulunan L.G. yaralandı. Yaralılar, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. L.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pınarbaşı ilçesi Beyçayır köyü yakınlarında, H.G. idaresindeki 27 EK 159 plakalı otomobil devrildi.
Yaralanan H.G, Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yahyalı-Develi karayolunun 3.
kilometresinde, H.S. yönetimindeki 38 FR 917 plakalı otomobil devrildi. Yaralanan sürücü H.S. ile
yanındaki M.S, Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ:0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9014
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Kayserispor antrenörüne 1 maç ceza
1 maç men: Pieter Gerardus Van Der Lem (Kayserispor antrenörü)
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Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği futbolcusu Orhan Şam
hakkında verdiği idari tedbir kararını kaldırırken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Demirören’e 45 gün hak
mahrumiyeti, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a 1, Eskişehirsporlu futbolcu Batuhan
Karadeniz'e de 3 maç men cezası verdi.
Kurul, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a, Eskişehirspor ile Bursaspor arasında oynanan
karşılaşmada, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi
müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verirken, aynı karşılaşmada

rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle Eskişehirsporlu futbolcu Batuhan
Karadeniz'i, takdiren 3 resmi müsabakan men ile cezalandırdı.
Bucasporlu futbolcu Koray Çölgeçen'e de Bucaspor-Konyaspor maçında, ihraç sonrası müsabaka
hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası
verildi.
PFDK'nın aldığı diğer ceza kararları şöyle:
1 resmi müsabakayı tarafsız sahada seyircisiz oynama: Elazığspor, Tepecikspor
70 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin lira: Serkan Güllü (Elazığspor Kulübü idarecisi)
45 gün hak mahrumiyeti: Adnan Selici (Bucaspor Kulübü görevlisi)
30 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin lira: Murat Turan, Mehmet Nafis Koca
(Elazığspor Kulübü idarecisi)
15 gün hak mahrumiyeti: Cemil Eyüpoğlu, Osman Eyüpoğlu (Tepecikspor Kulübü idarecisi)
3 maç men: Sezgin Bektaş (Kırşehirspor futbolcusu), Hasan Durmaz (Yimpaş Yozgatspor futbolcusu)
2 maç men: Kürşat Duymuş (Orduspor futbolcusu)
1 maç men: Pieter Gerardus Van Der Lem (Kayserispor antrenörü)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9015
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Hobi ve Koleksiyon parçaları aranıyor
Dünyanın Đlk "Hobi Ve Koleksiyon Müzesi'nin Kayseri de açılması için çalışmalar sürüyor.
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DÜNYANIN ĐLK HOBĐ VE KOLEKSĐYON MÜZESĐNĐN KAYSERĐ DE AÇILMASI ĐÇĐN BĐR SERGĐ
AÇILMASI ARDINDAN FUAR ŞEKLĐNE DÖNÜŞTÜRÜLMESĐ PROJE OLARAK HAZIRLANIP AB
HĐBE PROGRAMLARINA BAŞVURULMUŞTUR.
VATANDAŞLARIMIZIN ELLERĐNDE BULUNAN;
PUL KOLEKSĐYONU
PARA KOLEKSĐYONU
RESĐM

FOTOĞRAF
ESKĐ ĐLGĐNÇ EŞYALAR
ATADAN DEDEDEN KALMA HATIRA VE ANI PARÇALARI
TARĐHĐ DEĞERĐ OLMAYAN EŞYALAR
ANTĐKA DEĞERĐ OLAN VEYA OLAMAYAN EŞYALAR
ESKĐ RADYO-GRAMAFON GĐBĐ MÜZĐK EŞYALARI
KĐBRĐT ÇÖPLERĐNDEN EV
KARPOSTAL KLEKSĐYONU
TELEFON KARTLARI KOLEKSĐYONU
KELEBEK KLEKSĐYONU
BIÇAK KOLEKSĐYONU
VESĐKALIK KOLEKSĐYONU
CAMDAN YAPILAN KÜÇÜK VĐLLA
KĐTAP KOLEKSĐYONU
OYUNCAK KOLEKSĐYONU
HOBĐ VE ANI DEFTERLERĐ
MENDĐL KOLEKSĐYONU
TAHTA KAĞNILAR
SĐGARA PAKETĐ K0LEKSĐYONU
TESBĐH KOLEKSĐYONU
TAŞ KOLEKSĐYONU
UÇAK MAKETĐ
SOĞANLI BEBEK KOLEKSĐYONU
KAYMEK KURS PARÇALARI-EŞYALARI
KĐBRĐT KUTUSU KOLEKSĐYONU
BENDEDE BU VAR DEDĐĞĐNĐZ,UZUN YILLARDIR SAKLADIĞINIZ,ARKADAŞIMDA ŞUNU
BĐRĐKTĐRĐYOR DEDĐĞĐNĐZ,SĐZE GÖRE MANEVĐ DEĞER TAŞIYAN,ATMAYA VEYA KĐMSEYE
BIRAKMAYA KIYAMADIĞINIZ,GÖZÜNÜZ GĐBĐ BAKTIĞINIZ,EV VEYA ĐŞYERĐNĐZDE BULUNAN
BÜTÜN ĐLGĐNÇ ŞEYLERĐ VS. GĐBĐ HOBĐ PARÇALARINI,KOLEKSĐYONLARINIZI BĐR SERGĐDE
BULUŞTURMAK AMACIYLA SĐZLERDEN MANEVĐ ĐLGĐ VE DESTEK BEKLĐYORUZ. ELĐNĐZDE

BĐRŞEY VARSA LÜTFEN BĐZ ARAYIN.AB FONLARINDAN ŞUAN KESĐNLEŞMEMĐŞ OLMAKLA
BĐRLĐKTE 75 BĐN ĐLE 100 BĐN AVRO MÜZE ĐÇĐN PROJEMĐZE DESTEK ALINASI
DÜŞÜNÜLMEKTEDĐR.BĐZE KATILAN KOLEKSĐYON VEYA HOBĐ PARÇALARI SAHĐPLERĐDE
ĐNŞALLAH MADDĐ YÖNDEN HĐBEDEN YARARLANACAKTIR.
SERGĐ VE MÜZE GENEL KOORDĐNATÖRÜ:ÖNER ÇALIŞ:0 538 899 17 30
PROJENĐN YARARLARI VE ÜLKE TURĐZM VE TANITIMINA KATKILARI
1-Bu sayede ülke genelinde ünlüler dahil elinde hobi parçası ve koleksiyonlar bulunan kişileri bir araya
getirmek,fuar ve sergiler açmak,ayrıca hemen hemen her il hatta her ilçe ve beldede birer hobi ve
koleksiyon müzesi oluşabilecek.
2-Gezici müze ve sergilerimizle Şehirler gezilerek Kayseri'nin bir ilki daha gerçekleştirmesiyle bir
alanda daha tanıtımı yapılmış olacak.
3-Sergi ve müzeler işsizlerin iş bulma imkanını sağlayacak ve istihdama katkıda bulnulacak.
4-Ülkemizin tanıtımınada katkı sağlayacak olan müze ve sergiler çeşitli koleksiyonlarla insanları bir
araya getirecek ve alışveriş imkanı ile satışlarıda yapılabilecek.
5-Çogu insanın vazgeçemediği,kimseye emanet edemediği veya bırakamadığı hobi ve koleksiyonlar
bu müzelerde, kişi isimleri alınarak sergilerde yaşayacak.
6-Kayseri'nin dalında ilk özel müzesi olacak
7-Fuar da KAYMEK Kursiyerlerinin ve Soğanlı Bebeklerinin satışı yapılarak bayanlara kazanç
sağlanabilecek.
ABD`de 4 bin 500 özel müze bulunuyor. Japonya `da 2-3 ayda bir özel müze açılıyor. Bu
konuda değerli eser bulunan koleksiyoncular, özel müze açabilirler.`
SERGĐ VE MÜZE GENEL KOORDĐNATÖRÜ: ÖNER ÇALIŞ:0 538 899 17 30
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ:0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9016
Erişim Tarihi: 18.02.2011

MÜSĐAD Sucuk Şöleni Erciyes'te
MÜSiAD Kayseri şubesi Erciyes'te bu pazar sucuk şöleni düzenliyor.
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: Güncel
:0
: 50
: 18 Şubat 2011 09:54

Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu tarafından,
4.Geleneksel Sucuk Şöleni düzenlenecek.Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda 20 Şubat 2011, Pazar günü
saat 10:00 da, Arlberg Tesislerinde gerçekleşecek Şölen halka açık olacak.
MÜSĐAD ve Genç MÜSĐAD Üyelerinin ailece katılacağı Şölende, Çocuk Esirgeme Kurumundaki
çocuklar da misafir edilecek. Kilo Market sponsorluğunda yapılacak Şölen’de misafirlere sucuk ekmek
ikramı yapılacak ve kızak yarışması etkinliği gerçekleşecek.
Katılmak isteyen basın temsilcileri için ulaşım sağlanacaktır.
Katılım Bildirimi için Tel No: 320 3340 – 320 7544
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9017
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Đskenderunlu Đşadamları Kayseri de
Körfez Đskenderun Sanayici ve Đşadamları Derneği (KĐSĐAD) Kayseri'ye iş gezisi düzenledi.
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:0
:6
: 18 Şubat 2011 13:47

Kisiad Üyeleri, Kayseri'ye Đş Gezisi Düzenledi
KĐSĐAD heyeti Kayseri'de Boydak Holding yönetim kurulu üyesi CEO'su Memduh Boydak ve Kayseri
Genç Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD) yönetim kurulu başkanı Hamdi Kınaş tarafından
karşılandı.
KĐSĐAD heyetine gezi programı çerçevesinde hazır mobilya imalatı ve Demir Çelik yan sanayi imalatı
yapan Boytaş tesisleri gezdirilerek sektörel bilgiler verildi.
Đşgezisi sırasında KĐSĐAD heyetine bilgiler veren GESĐAD başkanı Kınaş, Kayseri'nin ticari hayatı
hakkında bilgiler vererek, ""Bu tür iş gezilerini önemsiyoruz. Dernekler arası geziler çok iyi bir sinerji
teşkil ediyor. Bizlerde bu tür faaliyetleri dernek çatısı altında sık sık gerçekleştiriyoruz" dedi.
KĐSĐAD Başkanı Tamer Eker ise Đskenderun sanayisinin Türkiye için önemli olduğunu ve yakın
gelecekte çok daha gelişeceğini ifade etti.
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ:0 538 899 17
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9018
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Gilaburu Fidanları satışa çıkıyor
Kayseri'nin Bünyan Đlçesinde Gilaburu üreticileri fidan üreterek gilaburuyu yaygınlaştıracak.
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Bünyan Đlçesinde gilaburu fidesi üretimi başlamıştır.
Dönüm veya M2 olarak isteyenlere gilaburu bahçesi de oluşturulur.
Evlerinin bahçelerine fide dikmek isteyenlere önemle duyurulur.
Tel: ÖNER ÇALIŞ :0538 899 17 30
BÜNYAN KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9019
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Erciyesspor Kuşadasında kampa girdi
Erciyesspor, uçak tarifeleri nedeniyle Akhisar Belediyespor maçına erken gitti.
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Sabah uçağıyla Đzmir’e giden ve Kuşadası’nda kampa giren Kayseri Erciyesspor, maç gününe kadar
hazırlıklarını burada yapacak. Erciyesspor Pazar günü saat 13:30’da ise Akhisar Belediye
Stadyumunda 22 nci hafta mücadelesi için sahaya çıkacak.
Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, ligin ikinci yarısında ilk galibiyeti Akhisar Belediyespor karşısından
alacaklarını söyledi.

Büyükkeçeci “Geçen hafta sahamızda Çaykur Rizespor karşısında kaybettiğimiz 2
puanla hedeflerimiz anlamında sıkıntılı bir döneme girdik. Đlk 4 maçta 10 puan
kaybederken, 2 puan alabilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Takım olarak aslında kötü
oynamıyoruz ama bir türlü de şansızlıklar peşimizi bırakmıyor. Bu hafta şansızlıkları
da yenerek ilk üç puanı Akhisar Belediyespor karşısından almak istiyoruz. Bu konuda
ciddi çalışmalarımız var. Đnşallah bu hafta başaracağız” dedi
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9020
Erişim Tarihi: 18.02.2011

11 kilo esrar yakalandı
Yahyalı -Yeşilhisar Karayolu Senirköy yakınlarında bir otomobilde esrar yakalandı.
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: Asayiş
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: 18 Şubat 2011 14:12

Kayseri'de jandarma tarafından uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Đl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı'
Yeşilhisar karayolunadaki Senir köyü mevkinde plakası henüz belirlenemeyen otomobilde arama
yaptı.
Yapılan aramada, 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ö. (32), ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9021
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Kayserili fotoğraf tutkunları tarsusta
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ile Kayseri Develi Fotoğraf Kulübü üyeleri Tarsus'un Ören yerlerini
gezdi.
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: Kültür-Sanat
:0
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: 18 Şubat 2011 14:21

Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ile Kayseri Develi Fotoğraf Kulübü üyeleri Tarsus'un Ören
yerlerini gezdi.
Tarsus Fotoğraf Derneği Başkanı Rifat Gürbüz,yaptığı açıklamada, 2 gün boyunca konuk ettikleri
amatör fotoğrafçıların, rehber Özgün Zengin'in nezaretinde gezdikleri tarihi mekanlar hakkında ayrıntılı
bilgi sahibi olduklarını söyledi.
Yaklaşık 10 bin yıllık geçmişi ile Tarsus'un tarihi ve kültürel değerlerinin konuk fotoğrafçıları etkilediğini
belirten Gürbüz, konukların Tarsus'un gönüllü turizm elçisi olarak ilçeden ayrıldıklarını kaydetti.
Tarihi mekanlarda yöresel damak tatlarını da tanıyan amatör fotoğrafçıların, Tarsus Şelalesi, eski
Tarsus Evleri, Eshab-ı Kehf, Saint Paul Kuyusu, Makam Camii ile Kapıkanyonu, Melekkanadı Şelalesi,
Yerköprü ve Alman Köprüsünü gezdikleri öğrenildi.
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9022
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Cumhuriyet Meydanında ilginç anlar
Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarını organize eden bir genç, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.
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:8

Tarih

: 18 Şubat 2011 14:27

Kayseri'de MOBESE kameralarına takılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Şehrin tam
ortasında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarını organize eden bir genç, kız arkadaşına
evlenme teklifinde bulundu.
MOBESE kameralarına takılan görüntülerde, evlenme teklifi yapacak olan gencin arkadaşları bir daire
oluşturarak meşale yaktı. Çevredekilerin meraklı bakışları altında gerçekleşen evlenme teklifinde genç,
kız arkadaşından olumlu cevap alınca havai fişekler patlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9023
Erişim Tarihi: 18.02.2011

Olay muhtar dereye uçtu:2 yaralı
Geçtiğimiz yıllarda köyündeki cami hoparlöründen kadınlara su israfı ile ilgili dert yanan renkli muhtar otomobiliyle
dereye uçtu.
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: Asayiş
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: 18 Şubat 2011 19:51

CAMĐ HOPARLÖRÜNDEN SU ĐSRAFIYLA ĐLGĐLĐ KONUŞAN MUHTAR, SU DOLU DEREYE UÇTU
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde su israfı konusundaki konuşmasının internet sitelerine düşmesiyle
tanınan 50 yaşındaki Çubuklu köyü eski muhtarı Mehmet Say (50) ile eşi Zekiye (44), otomobilin
Karasu deresine uçması sonucu ağır yaralandılar.
Bugün 16.00 sıralarında Kayseri'den yönetimindeki 38 AU 994 plakalı otomobil Yahyalı ilçesine giden
Mehmet Say, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Boğazköprü' mevkiine yaklaşırken, direksiyon
hakimiyetini kaybedince yaklaşık 5 metre yükseklikten Karasu deresine uçtu. Takla atarak dereye
uçan otomobil hurdaya dönerken, yaralanan eski muhtar ile eşi Zekiye itfaiye ekiplerinin çabasıyla
Sudan çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Say Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi
Tıp Fakültesi, eşi Zekiye Say 'da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dereye uçan
otomobil, vinç yardımıyla çıkartılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MUHTAR NE DEMĐŞTĐ ?
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Çubuklu köyü eski muhtarının su israfı nedeniyle köylülere cami
hoparlörlerinde yaptığı çağrı paylaşım sitesinde Youtebe'da tıklanma rekoru kırmıştı. Yahyalı ilçesine
bağlı Çubuklu köyünde yaşanan su israfı nedeniyle köy meydanında bulunan caminin hoparlörlerinden
2009 yılının Haziran ayında halka hitap eden eski köy muhtarı Mehmet Say'ın, konuşması cep
telefonu ile kayıt altına alınmıştı Camiye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan bir evden çekilen
görüntüler, paylaşım sitelerine gönderildi. Paylaşım sitelerinden 'www.youtube.com' isimli sitede yer
alan 3.19 dakikalık konuşma tıklanma rekoru kırmıştı. Mehmet Say'ın su israfını önlemek için 2009 yılı
yaz mevsiminde yaptığı konuşmada özellikle bayanlara seslenip, "Bu suyu insan gibi kullanın.
Özellikle bayanlara sesleniyorum. Başkasının hakkını kullanarak sebze yetiştiriyorsunuz. Biraz
Müslüman olun. Perşembe, cuma günü toplanarak Müslüman olunmaz. Allah belanı versin. Allah
belanı vermeden kendi kendine düzen ver. Bu suyu az kullanın, hakkınız olanı kullanın. Size
söyleyecek bir şey bulamıyorum" demişti
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9024
Erişim Tarihi: 21.02.2011

24-25 ve 26. hafta maçları
Bank Asya 1. Lig'in 2010 - 2011 sezonu 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı açıklandı.
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:0
: 46
: 18 Şubat 2011 19:55

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bank Asya 1. Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maçlarının
programı şöyle:
24. HAFTA
5 Mart Cumartesi:

14.00 Mersin Đdmanyurdu - Kayseri Erciyesspor (Tevfik Sırrı Gür)
6 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Yeni Rize Şehir)
13.30 Kartalspor - Denizlispor (Kartal)
13.30 Boluspor - Karşıyaka (Bolu Atatürk)
13.30 Akhisar Belediyespor - Güngören Belediyespor (Akhisar Belediye)
13.30 TKĐ Tavşanlı Linyitspor - Giresunspor (Dumlupınar)
19.00 Adanaspor - Samsunspor (Adana 5 Ocak)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Altay - Orduspor (Alsancak)
25. HAFTA
12 Mart Cumartesi:
14.00 Samsunspor - TKĐ Tavşanlı Linyitspor (Samsun 19 Mayıs)
13 Mart Pazar:
13.30 Güngören Belediyespor-Altay (Mimar Yahya Baş)
13.30 Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk)
13.30 Orduspor-Mersin Đdmanyurdu (Ordu 19 Eylül)
13.30 Diyarbakırspor-Adanaspor (Diyarbakır Atatürk)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Kartalspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
14 Mart Pazartesi:
20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kamil Ocak)
26. HAFTA
19 Mart Cumartesi:
14.00 Kartalspor-Orduspor (Kartal)
20 Mart Pazar:
13.30 TKĐ Tavşanlı Linyitspor-Diyarbakırspor (Dumlupınar)
13.30 Adanaspor-Karşıyaka (Adana 5 Ocak)
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor (Akhisar Belediye)
13.30 Boluspor-Kayseri Erciyesspor (Bolu Atatürk)

13.30 Mersin Đdmanyurdu-Güngören Belediyespor (Tevfik Sırrı Gür)
13.30 Altay-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Alsancak)
19.00 Samsunspor-Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)

Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9025
Erişim Tarihi: 21.02.2011

Kayserispor-Anyalyaspor Pazar 14:00'de
Kadir Has Arena da oynanacak karşılaşma öncesi son durumlar.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Kayserispor ve takım oyuncuları ile ilgili başka bir
kulübün yaptığı açıklamaların kendilerine, herkesi çok üzdüğünü ve doğru olmayan açıklamalar
olduğunu söyledi.
Medical Park Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da, Fenerbahçe maçı sonrasında
Trabzonspor Kulüp başkanının yaptığı açıklamaların üzüntüsü ve tepkisi vardı. Bir dönem
Trabzonspor'da forma giyen Kayserispor Teknik direktörü Şota Arveladze'de, Trabzonspor Kulüp
başkanı Sadri Şener'in açıklamalarını doğru bulmadı.
Kayserispor bünyesinde çok profesyonel insanların çalıştığına da vurgu yapan Şota, "Bazen bu
konuları çok konuşmaya da gerek yok. Ama bu açıklamalar bizi çok üzdü. Kayserispor köklü bir kulüp.
Çok profesyonel insanlar çalışıyor. Aynı zamanda profesyonel oyuncular var. Onun için
açıklamalardan dolayı biz tabi ki çok üzüldük. En azından doğru değil." dedi.
Medical Park Antalyaspor maçını önemsediklerini anlatan Şota, bu maçın zor geçeceğini ifade ederek,
"Medical Park Antalyaspor'la zor bir maç oynayacağız. Đçerde oynuyoruz. Son mağlubiyetten sonra
bizim için önemli. Ama çok zor bir karşılaşma olacak." diye konuştu.
Şota, Cangele'nin kadroda yer alıp almayacağı yönündeki bir soru üzerine, "Halen hazır değil ve
oynamayacak. Ama az kaldı. Kısa zaman sonra takımda yer alacak." diye cevaplandırdı.
Trabzonspor'dan gelen açıklamalara Kayserispor Kulübü Alt Yapı Sorumlusu Đskender Belük,
Kayserispor'un bu tür açıklamalara en iyi cevabı yine yeşil sahada aldığı başarılarla vereceğini dile
getirdi. Belük, şöyle konuştu:
"Bu haftaki maçımız için moral bozukluğu var. Ama her şeyin bilincindeyiz. Fenerbahçe maçını unutup
yolumuza devam edeceğiz. Antalya galibiyetiyle bir seri yakalayacağız. Bizi üzen Trabzonspor gibi

güzide bir kulübün ve saygı değer başkanının yaptığı açıklamaları. Sadri başkan beğendiğimiz birisi
ama ben yakıştıramadım. Gerçekten başarılı gidiyorlar. Ama başka kulüpleri, futbolcularını zan altında
bırakacak açıklamalar yapılmamalıdır.
Türkiye'de ligde sonun yaklaşırken stres üst seviyede iken bu açıklamalar doğru değil. Biz hedefimiz
noktasında hiçbir şeyi dikkate almadan hedefimize ulaşma adına çalışıyoruz. Kimsenin hebası bizi
ilgilendirmiyor. Biz en iyi yerde bitireceğiz. Böyle olacak. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim
futbolcularımız elinden geleni yapıyor. Yapacakta. Biz onların terinin son damlasına kadar mücadele
ettiklerini ve edeceklerine inanıyoruz.
Eğer ligde her futbolcunun kalecinin hatasını değerlendirecek olursanız bu iş uzar gider. Bunun altında
bir şey ararsanız herkes herkese çamur atar ve izi kalır mantığı ile devam ettirir. Herkes kendi kurumu
adına açıklama yapsın. Ama başka kimselerinin adına yapmamalıdır. Bunu yaparken de acıtacak,
incitecek sözlerden uzak kalsın. Kimse bizim futbolcumuzu şaibe altında bırakamaz. Bu lig tarihinde
böyledir ve şaibesiz tek takımız."
Yapılan açıklamalardan sonra taraftarında takımına sahip çıkması gerektiğini belirten Đskender Belük,
"Antalyaspor maçına galibiyet için çıkacağız. Biz bu maçta, taraftarın, bu kadar açıklamaların ardında
takımlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Taraftarımızı arkamızda bekliyoruz. Herkese gereken cevabı
sahada vereceğiz. Kimse hakkında konuşmayacağız. Hakem hakkında da konuşmayacağız." diye
konuştu.
Kayserisporlu futbolcular ısınma hareketlerinden sonra kısa pas çalışmaları yaptı. Sarı - kırmızılı ekip,
son çalışmasını yarın yaparak maç saatini bekleyecek. Maç 20 Şubat Pazar günü saat 14.00'de Kadir
Has Stadı'nda oynanacak. Medical Park Antalyaspor'da cephesinde ise bugün, Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in yardımcı
antrenörlerinden Erdinç Erol'un doğum günü kutlandı. Erol için Hasan Subaşı Tesisleri'nde yenen
öğlen yemeğinin ardından kutlama düzenlendi.
Medical Park Antalyaspor Teknik Heyeti ve futbolcular, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı
Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hasan Subaşı Tesisleri'nde bugün
kampa giren kırmızı - beyazlılar, mental toplantı öncesi Kaleci Antrenörü Erdinç Erol'un doğum
günüyle eğlenceli anlar yaşadı.
Pasta kesilmeden önce tezahürat eden futbolcular, pasta mumlarını üfledikten sonra ise hocalarını
alkış yağmuruna tuttu. Pastayı yine alkışlar eşliğinde kesen Erol'a ilk dilimi ise Teknik Direktör Özdilek
bizzat yedirdi. Tecrübeli antrenör daha sonra futbolcu ve kulüp personelinin tebriklerini kabul etti.
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman: Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9026
Erişim Tarihi: 21.02.2011

Đşte Kayseri'de yılın enleri !
Anadolu Birliği Başkanı Firdevs Akçay'ın ev sahipliğini yaptığı gece, Ankara Lale Restaurant'ta düzenlendi.
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Kayseri Anadolu Birliği 2010 yılı ödülleri sahiplerini buldu. Kayseri Anadolu Birliği Başkanı Firdevs
Akçay'ın ev sahipliğini yaptığı gece, Ankara Lale Restaurant'ta düzenlendi.
Ödüller şöyle sıralandı:
Yılın Bakanı Ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Yılın Hukuk ve Siyaset Adamı Ödülü TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu,
Yılın Sivil Toplum Örgütü Lideri Ödülü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Yılın Yerel Yönetim Üstün Hizmet Ödülü Kayseri Belediye Başkanı Avukat Mehmet Özhaseki,
Yılın Bürokratı Ödülü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bahaaddin Cebeci,
Yılın Genç Đş Adamı Ödülü Makromarket A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Şengör,
Yılın Valisi Ödülü Kayseri Valisi Mevlüt Bilici,
Yılın Gençlik Lideri Ödülü Kayseri AK Parti Đl Başkanı Ömer Cengiz,
Yılın Emniyet Müdürü Ödülü Ankara Đl Emniyet Müdüürü Zeki Çatalkaya,
Yılın Meslek Kuruluşu Ödülü Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya,
Yılın Hayırsever ve Hizmet Adamı Ödülü Eraslan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eraslan,
Yılın Federasyon Başkanı Ödülü Develi Dernekler Federasyonu Başkanı Şaban Üzümlükaya,
Yılın Örnek Ailesi Ödülü Kayserili iş adamı Mustafa Aksu,
Yılın Duayen Đş Adamı Ödülü Kayserili iş adamı Muammer Kocatürk,
Yılın Ses ve Saz Sanatçısı Ödülü Kayseri Ses ve Saz Sanatçısı Metin Işık,
Yılın Sağlık Kuruluşu Ödülü Kayseri Avrasya Refleksoloji Merkezi,
Yılın Ses Sanatçısı Ödülü ise Ahmet Kaplan'a verildi.
Geceye katılanlar Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Kaplan'ın türküleriyle eğlendi.
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Erdoğan PKK'ya ateşkes önerdi !
BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın her seçim dönemi PKK'dan ateşkes istediğini
söyledi.
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BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Başbakan Erdoğan'ın her seçim dönemi PKK'dan
ateşkes istediğini söyledi.
Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın AKP Đl Başkanları toplantısında partisine yönelik yaptığı eleştirilere
Diyarbakır'dan cevap verdi.
BDP Eş Başkanı “Bugüne kadar her seçim öncesinde 2002 seçimi de dahil, PKK’dan ateşkes
isteyen ve bu ateşkes ortamlarında seçime giden kendisidir. Bunları niye açıklamıyor. Eğer
PKK seçim öncesi provakasyon yapacaksa 8 yıldır niye yapmadı? PKK’nın hükümetten
bağımsız ateşkes yapmadığını çıkıp açıklasın. Halkı aptal yerine koymaktan vazgeçsinler.” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9028
Erişim Tarihi: 21.02.2011

CHP'de yeni Đl Başkanı göreve başladı
CHP Kayseri Đl Başkanı Enver Özdemir'den boşalan göreve getirilen Ayhan Gülsoy, bugün görevine başladı.
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CHP Kayseri Đl Başkanı Enver Özdemir’in milletvekili aday adayı olmasının ardından Đl Başkanlığı’na
getirilen Ayhan Gülsoy, bugün görevine başladı.
CHP Kayseri Đl Başkanlığı’na getirilen Ayhan Gülsoy, bugün göreve başladı. CHP Kayseri Milletvekili
Şevki Kulkuloğlu ve Eski Đl Başkanı Enver Özdemir’in de katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasıyla Đl
Başkanlığı görevine başlayan Ayhan Gülsoy, görevini eksiksiz yerine getireceğini belirtti. Enver
Özdemir’in 12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde milletvekilliğine aday adayı olmasının

ardından CHP Đl Başkanlığı’na getirilen Gülsoy, görevinin ağır ve sorumluluklarının çok fazla olduğunu
ifade ederek, her türlü zorluğu partilileriyle aşacaklarına inandıklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisini Kayseri’de en iyi yerlere taşımak için bütün partililerle el ele ve omuz omuza
vereceklerini belirterek, “Partimize gönül veren, oy veren herkesi göreve çağırıyorum” dedi.
Konuşmasında iktidara yüklenen Gülsoy, “Đktidara sahip olamayanlar mangalda kül bırakmayacak
sözler yerine, halkın gerçek gündemiyle ilgilenseler daha hayırlı bir iş olmuş olur. 8 yıldır ülkeyi
yönetenlerin Türkiye’yi getirdikleri şu yere bakın, komşusu açken tok yatmayan şu milletin düştüğü
duruma bakın. Tüm bunların sorumlusu olanlar hak ettikleri cevabı seçim sandığında alacaklar.
Güneydoğu’da ülkemizin ve milletimizin güvenini tehdit eden gelişmeler oluyor, siyasal iktidar seyirci.
Eğer CHP’ye çarpma görevleri de olmasa AK Parti yetkilileri neredeyse hiç konuşmayacak. Halka
saygı duymayan politikalara, halkımız Haziran’da dur diyecek. O nedenle daha önce hangi partiye oy
verdiklerine bakmaksızın herkesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermeye çağırıyorum” şeklinde
konuştu.
Daha sonra CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve eski başkan Enver Özdemir, Ayhan Gülsoy’a
başarılar dileyerek, tüm parti olarak çalışmalarında destek olacaklarını ifade etti. Açıklama, tebriklerle
son buldu.
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Silivri Savcısı Kayseri delillerini kararttı
CHP Milletvekili Atilla Kart, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla Silivri'deki davayı ilişkilendirerek yeni iddialarda
bulundu.
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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ABD Büyükelçiliği siyasi işler yetkilisi ile geçen hafta yaptığı
görüşmede CHP'nin duyduğu bazı rahatsızlıkları doğrudan muhatabına ilettiğini belirterek, "Bunlar
CHP'ye de gelirler, AK Parti'ye de gelirler, diğer partilere de gelirler. Bunlar açık ortamlarda yapılan
görüşmelerdir. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler değildir" dedi.
Kart, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla Silivri'deki davayı
ilişkilendirerek yeni iddialar gündeme getirdi. Kayseri davasının Ergenekon davası ile birleştirildiğini
ifade eden Kart, şüphelilere yönelik çalışmalar devam ederken 02 Ocak 2010 tarihinde Hacı Ali
Hamurcu isimli şahsın, Organize Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunduğunu, ihbarın içeriğinde ise
özetle, 'Ergenekoncuların avukatlığını yapan Yusuf Erikel benim daha önceden avukatlığımı yaptı. Şu
an hükümlü olduğum için azl oldu. Avukat Yusuf Erikel'in bürosunda saklı bir senet var. Bu senedin
üzerinde Hacı Ali Hamurcu yazıyor ve senedin meblağı 10 trilyon Türk lirası. Yusuf Erikel'in etrafına
topladığı 7 kişilik astsubay ve subaylardan oluşan bir şebeke var. Bu şebeke bugün Kayseri
Büyükşehir Belediyesine giderek bu çeki tahsil edecekler. Bana komplo kurdular, bana tuzak kurdular.
Bu parayı tahsil edecekler ve Ergenekon'a aktaracaklar. Ne olur bunu durdurun' ifadelerinin yer
aldığını söyledi. Yapılan aramalarda, Hacı Ali Hamurcu'nun sözünü ettiği senedin aslının Yusuf
Erikel'de bulunduğunun, iddianamenin 8. sayfasında tutanak altına alındığını belirten Kart,

iddianameye göre, bu davanın aynı mahkemede devam eden 2009/85 esas sayılı dosya ile
birleştirilmesinin talep edildiğini kaydetti. Silivri Savcısı Zekeriya Öz'ün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ile ilgili yolsuzluk dosyasına ait gelen delilleri kararttığını öne süren Kart, "Ergenekon bağlantılı
soruşturmayı sürdüren Silivri Savcısı, bu olayla bağlantılı olmayan, doğrudan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile ilgili olan somut ve ciddi bir takım bulgulara görevi sebebiyle muttali oluyor. Muttali
olunan bu belgelerin bir anlamı, 14 bin 600'e kadar olan tahsilat fişlerinin tamamen ya da önemli bir
bölümünün sahte olma ihtimalidir. Böyle bir durumda ilgili Cumhuriyet Savcısının hiç tereddüt
etmeden, TCK'nun 279 ve müteakip maddeleri gereğince, yetkili makam durumunda olan Kayseri
Cumhuriyet Başsavcılığına olayı ihbar etmesi gerekir. Yasal düzenleme açık ve amirdir. TCK'nun 204,
220, 252, 257. maddeleri kapsamında kaldığı anlaşılan ve 3628 sayılı Yasa gereğince, Özel Yetkili
Savcılık makamına ihbar edilmesi gereken bir soruşturmayı bilerek ve kasten engellemiştir. Bir başka
ifadeyle delilleri karartmış ya da müdahale etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinde artık bazı Savcılar,
Cumhuriyetin ve hukukun Savcısı olmak yerine, Hükümet'in Savcısı olmayı tercih etmişlerdir" şeklinde
konuştu. Kart, Savcılık makamının, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 10 trilyonluk senedin aslını
istemesi üzerine, senet aslının bulunamadığını cevaben bildirdiğini de ifade etti.
Kart, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını da cevapladı. Geçen hafta Çarşamba günü
ABD Büyükelçiliği'nden yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Kart, ABD Büyükelçiliği siyasi
işlerd yetkilisiyle görüştüğünü belirterek, "Büyükelçiliklerin Meclis'te belirli periyotlarla irtibat kuran
yetkilileri vardır. Bunlar CHP'ye de gelirler, AK Parti'ye de gelirler, diğer partilere de gelirler. Bunlar
açık ortamlarda yapılan görüşmelerdir. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler değildir. Bu
görüşmelerden biz de Genel Başkanımıza, Genel Merkezimize bilgi veririz. Gelen yetkilileri de
yaptıkları yanlışlar konusunda uyarırız. Sözgelişi Pensilvanya'dan duyduğumuz rahatsızlığı ifade
ederiz" şeklinde konuştu. O ülkelerin demokrasiyi ihlal eden, hukuku ihlal eden, temel hak ve
özgürlükleri ihlal eden bir takım mekanizmaları doğrudan ya da dolaylı olarak himaye ediyorlarsa CHP
olarak şeffaf bir anlayışla o noktadaki rahatsızlıklarını dile getireceklerini kaydeden Kart, son yapılan
görüşmede bunları ABD Büyükelçiliği yetkililerine doğrudan anlattıklarını açıkladı. ABD Büyükelçisinin
basın özgürlüğüne yönelik bir takım değerlendirmelerinin gündeme geldiğini hatırlatan Kart, böyle bir
tabloda Başbakan'ın ve hükümetin yeni bir 'one minute' yaratma kurgusunu hayata geçirme
girişimlerine tanık olduklarını söyledi. Bunun hiçbir inandırıcılığının olmadığını ifade eden Kart, "One
minute çıkışı yapmak isteyenler ve bunu seçim öncesi kullanmak isteyenler yakın tarihin en büyük
demagogudur" dedi.
Kart, yapılan görüşmenin ABD Büyükelçisinin açıklamalarından önce gerçekleştiğinin hatırlatılması
üzerine, bu görüşmede konuşulanların ABD yetkililerine ne zaman ulaştığı, hangi ölçüde yansıdığı
konusunda bigisi olmadığını, bunları merak da etmediğini söyledi. Kart, "Ben ülkem adına, partim
adına duyduğum rahatsızlıkları doğrudan muhataplarına ilettim" ifadelerini kullandı.
Kart, bir soru üzerine sadece ABD yetkililerinin değil bir çok büyükelçilik yetkililerinin belli periyotlarla
siyasi partilerle görüştüklerini dile getirerek, "Biz 3 defa görüşüyorsak herhalde AK Parti 30 defa
görüşüyordur. Önemli olan kapalı kapılar ardında mı görüşülüyor. Bu ayrımı yapmak gerekir" dedi.
Kart, Anayasa Mahkemesi'nin, her ile en az iki milletvekili düzenlemesini iptal edmesinin, tek
milletvekili çıkaran illerde doğurabileceği sonuçlarla ilgili soru üzerine, bir ildeki milletvekilliğinin
tamamen boşalması halinde Anayasa'ya göre 90 gün içinde orada seçim yapılacağını ifade ederek, bir
ilin milletvekilsiz kalma, temsil edilmeme durumunun sözkonusu olamayacağını kaydetti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9030
Erişim Tarihi: 21.02.2011

Kayserispor +90'da güldü !
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u son dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u son dakikada bulduğu
gollerle 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 89. ve 90. dakikalarda Emir Kujovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi takım puanını 42'ye yükselterek 4. sırada yer alırken, 25 puanda kalan
Antalyaspor 13. sıraya geriledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9031
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