KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
15.11.2010–21.11.2010
Bireysel hatalardan gol yedik !
Bank Asya 1. Ligi takımlarından TKĐ Tavşanlı Linyitspor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'la 1-1 berabere kaldı.
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Bank Asya 1. Ligi takımlarından TKĐ Tavşanlı Linyitspor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'la 1-1
berabere kaldı.
STAT: Dumlupınar
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xxx, Cumhur Altay xxx, Recep Yıldırım xxx
TKĐ TAVŞANLI LĐNYĐTSPOR: Oğuz xx, Đsmail xxx, Tanju xxx, Cemil, Onur xx (Fatih Yılmaz dk. 46
xxx) Mehmet Besler xx, Sulemana xxx (Đshak dk. 56 x), Mehmet Akyüz xx (Abdi dk. 86 x), Emrah xx,
Mikail xx Davut xx
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mustafa Akçay
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Bikoko xxx (Ömer dk. 81 ?) Fatih xxx, Muhammet xx, Sertan
xx, (Emrah dk. 65 x), Aytek xx, Köksal xx (Mehmet Türmehmet dk. 76 x) Đbrahim, Özgür xxx, Yusuf xx,
Mehmet xx
TEKNĐK DĐREKTÖR: Zekeriya Altıparmak
SARI KARTLAR: Đsmail, Cemil, Emrah, Đbrahim, Mikail (TKĐ Tavşanlı Linyitspor), Muhammet, Yusuf
(Kayseri Erciyesspor)
GOLLER: Fatih Yılmaz (dk. 61) (TKĐ Tavşanlı Linyitspor), Fatih (dk. 67) (Kayseri Erciyesspor)
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR TEKNĐK DĐREKTÖRÜ LEVENT DEVRĐM:
- "BĐREYSEL HATADAN YEDĐĞĐMĐZ BĐR GOLLE GERĐYE DÜŞTÜK"
Bank Asya 1. Lig'de kendi sahasında Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kalan TKĐ Tavşanlı
Linyitspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay, amatörce bir gol yiyerek iki puandan olduklarını söyledi.
Akçay, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, özellikle kütlesel avantajı olan, kuvvet
konusunda büyük kütleli oyunculara sahip bir takımla karşılaştıklarını bildirdi.
Kayseri Erciyesspor'un taktik anlamda kendilerine baskı kurmaya çalışan bir anlayışla oynadığını ve
ilk devre bunda çok başarılı olduklarını belirten Akçay, ikinci devre bu baskıyı kırmak için orta sahayı
hareketli hale getirip bir gol kazandıklarını ifade etti.
Akçay, "Samsun maçında amatörce bir gol yemiştik, bu maçta da böyle bir gol yedik ve iki puandan
olduk" diye konuştu. Akçay, Bank Asya 1. Lig'de her puanın çok değerli olduğunu bildiklerini ifade
ederek, yenemedikleri rakibe karşı yenilmeme anlayışını ortaya koyduklarını anlattı.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim de sahasında yenilgi yüzü görmeyen, az gol atıp
az gol yiyen, savunma anlayışlarını iyi yapan bir takımla karşılaştıklarını söyledi.
TKĐ Tavşanlı Linyitspor'un zaafları bulunmasına karşı iç saha ve deplasmanlarda aynı sistemi
oynamaya çalıştığını ifade eden Devrim, "Uyumlu bir takım, iki yıldır aynı takımla oynuyorlar. Bizim de
kendimize göre hedeflerimiz var. Buraya kazanmaya geldik. Topun kontrolünün bizde olduğu,
genelinde tempoyu bizim ayarladığımız bir futbol oynandı. Bireysel hatadan yediğimiz bir golle geriye
düştük. Bana göre rakibin bize başka türlü gol atma şansı yoktu. Nitekim duran toptan da gol bulduk.
Hedefi olan bir takımız ve kaybettiğimiz iki puan var ama oyuncularımın mücadelesinden memnunum.

Bundan sonra evimizde oynayacağımız Samsunspor maçına bakacağız. Tavşanlı takımına da bundan
sonrası için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
TKĐ Tavşanlı Linyitsporlu Mehmet Besler ile Davu Babur, maç sonrası görüşlerini açıkladılar. Kayseri
Erciyessporu Mehmet Türkmehmet ve Fatih Kılıçkaya da, 2 puan kaybettiklerini ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8379
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Tomarza'daki vahşetin detayları
Amcasını ve yengesini vahşice katleden cani yeğen 100 bin lirayı alarak kaçmış.
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Polis, dayısını traktörün arkasındaki pullukla ezerek öldüren ve evde yemek pişiren yengesinin başını
bıçakla gövdesinden ayıran katil zanlısını 81 ilde arıyor. Katil zanlısının yakalanması için Đl Jandarma
Alay Komutanlığı özel bir ekip oluşturdu.
Olay, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde meydana geldi. Cinayet sonrasında
Đsmail Tekdemir (76) ile Saniye Tekdemir'in (73) cenazeleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
morgunda yapılan otopsi sonrasında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Katil zanlısı Yasin S.'yi yakalamak için çalışmalara başlayan jandarma ekipleri, cinayetle ilgili ilginç
ayrıntılara ulaştı. Katil zanlısı Yasin S.'nin cinayeti işledikten sonra Đsmail Tekdemir'e ait olduğu tahmin
edilen 100 bin lirayı da alıp kayıplara karıştığı tahmin ediliyor. Yapılan çalışmalarda, yengesi Saniye
Tekdemir'i öldüren Yasin S.'nin ocağın üzerindeki Yayla Çorbası'nı içtiği daha sonra duş alarak
elbiselerini değiştirdiği tespit edildi.
Marmara Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler Bölümü'nü bitirdikten sonra iş bulamayan Yasin S.'nin bir
süre önce Kayseri'ye geldiği ve Talas ilçesinde bir evde tek başına yaşadığı belirlendi.
Cinayet sonrasında, jandarma ekipleri tarafından Yasin S.'nin Talas'taki evi ve ailesinin evine eş
zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Đsmail Tekdemir'in oğlu Kemal Tekdemir, cinayetin 30 saat sonra ortaya çıkmasının katile zaman
kazandırdığını belirterek "Cinayeti işledikten sonra köyden kaçmış. Kısa zamanda yurt dışına kaçması
mümkün değil. Ancak Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi sınırlardan bayramlaşma kalabalığını
kullanarak çıkmaya çalışabileceğini düşünüyorum" dedi.
Yasin S.'nin Đstanbulda ailesiyle birlikte kaldığı sıralarda odasında patlayıcı ve silah bulunduğunu
söyleyen Kemal Tekdemir, şöyle konuştu: "Yasin'in babası, oğlunun terör örgütü ile ilişkisi
bulunduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu. Ama hakkında bir işlem yapılmadı. Sonra da ailesini
Kayseri'ye gönderdi. Kendisi de iş bulamadığı için Kayseri'ye altı ay önce geldi ve dört gündür
babamlarda kalıyordu."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8380
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayseri'de bayram namazı : 07.03'te
Diyanet Đşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı.
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Diyanet Đşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı.
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 07.17, Đstanbul'da 07.36, Đzmir'de 07.36 Kılınacak.
Namaz ilk olarak saat 632'de ığdır'da son olarak ise saat: 7.44'te çanakkale'de kılınacak.
Đşte bazı il il ibayram namazı saatleri.
Adana: 06.59 Antalya: 07.17 Balıkesir: 07.36
Batman: 06.38 Bolu: 07.25 Bursa: 07.33 Diyarbakır: 06.42
Edirne: 07.48 Elazığ: 06.48 Erzurum: 06.43 Eskişehir: 07.26
Gaziantep: 06.51 Hakkari: 06.27 Hatay: 06.54
Kastamonu: 07.18 Kayseri: 07.03 Konya: 07.13
Malatya: 06.51 Manisa: 07.35 Mersin: 07.01
Rize: 06.50 Sinop: 07.14 Tokat: 07.04
Trabzon: 06.53 Tunceli: 06.48 Uşak: 07.27
Van: 06.31 Lefkoşa 07.02
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8381
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Galatasaray'ın durumu bizi ilgilendirmez !
Süper Lig'de zirve yarışında 27 puanla ikinci sırada bulunan Kayserispor, rehavete kapılmak istemiyor.
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Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında 27 puanla ikinci sırada bulunan Kayserispor, rehavete
kapılmak istemiyor. Şampiyonluk kelimesini kullanmayan ve başarıyı istikrarlı şekilde sürdürmeyi
amaçlayan Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısına kalan 5 haftalık maçları da kazanmak istiyor.
Spor Toto Süper Ligi'nde eksik oyuncularına karşı iyi bir performans sergileyen Kayserispor, 12
maçta 8 galibiyet alarak 27 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk için aday gösterilen
büyük takımları da geride bırakan Sarı-kırmızılar, şampiyonluk kelimesini kullanıp rehavete kapılmak

yerine disiplin ve ciddiyetini korumayı amaçlıyor.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi bir
başlangıç yaparak bunu devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Futbol ve skor anlamında
istediğimiz sonuçları elde ettik. En son yapmamız gereken şey rehavete kapılmak. Takımımız iyi bir
noktada fakat bu noktaya gelmek kadar önemli olan şey ise kalıcı olmaktır. Bunun içinde aynı başarıyı
disiplin ve ciddiyetle devam etmek zorundayız. Daha önümüzde çok maç var, önümüzdeki maçlarda
da yakaladığımız bu istikrarı devam ettirmek en büyük amacımızdır. Şampiyonluk kelimesini hiçbir
zaman dile getirmek istemedik. Şu andaki amacımız iyi bir takım oynayarak keyif veren iyi sonuçlar
almaktır. Ligin ilerleyen haftalarında bulunduğumuz konum ile alakalı daha net hedeflerden
bahsedebiliriz" dedi.
"TARAFTARA BÜYÜK ĐŞ DÜŞÜYOR"
Konumu korumak adına taraftara da büyük iş düştüğünün altını çizen Ortaköylüoğlu, "Konyaspor
galibiyeti ile taraftarımıza bayram hediyesi verdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi sorumluluk taraftara
düşüyor. Önümüzde çok önemli maçlar var" diye konuştu.
"RAKĐP GALATASARAY'IN DURUMU BĐZĐ ĐLGĐLENDĐRMĐYOR"
13. hafta kendi sahasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesi taraftarı tam desteğe
çağıran Ortaköylüoğlu, "Rakibimizin içinde bulunduğu durum bizi ilgilendirmiyor. Biz yine geçmiş
maçlarda olduğu gibi aynı ciddiyetle oynayıp 3 puan ile ayrılmak istiyoruz. Đnanıyorum ki Kayseri halkı
tüm Türkiye'ye 'biz buradayız' mesajı verecek şekilde takımını destekleyecektir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8382
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Bakan Yıldız'dan Nükleer açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'deki bayramlaşma törenine katıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'deki
bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamada, Güney Kore ile nükleer santral kurma görüşmelerinde
mutabık kalınamadığını söyledi.
Kayseri Đl Özel Đdaresi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katılan Taner Yıldız, girişte
gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güney Kore'de yaptığımız toplantılarda bütün konularda mutabık
kalamadık. Güney Kore bizim duygusal bağımız olan bir ülke. Uzak Asya'daki en önemli kilit
ülkelerden birisi. Ama Türkiye'nin şartlarıyla örtüşemedi. Biz uluslararası nezaket çerçevesinde diğer
ülkelerle görüşmemiştik. Ama şu anda Japonya ile görüşeceğiz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye
davet edeceğiz. Ekibimiz bu müzakerelerde ciddi tecrübeler kazandı. Kazandığımız tecrübeler
sonrasında önümüzdeki ay Japonya'da bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.
Güney Kore ile nükleer santral kurulması için yapılan görüşmelerde fiyat konusu haricinde temel
konularda tam mutabık kalamadıklarını ifade eden Taner Yıldız, "Biz yaptığımız görüşmelerde üretilen
elektriğin alım garantisini de veriyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonrasında nükleer enerji konusunda
kararlılığımızda bir azalma olmadı. Karadeniz ve Akdeniz'de, gelişen Türkiye'ye yakışır şekilde
kademe kademe en iyi teklifi masaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8383
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Şehitliklerde duygu seli
Kayseri'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek evlatlarının mezarı başında dualar okudu.
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Kayseri'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek evlatlarının mezarı başında
dualar okudu.
Kurban Bayramı arifesinde kentteki kabirler dolup taştı. Her arife günü olduğu gibi bugün de şehit
aileleri yakınlarını yalnız bırakmadı. Evlatları, eşleri ve akrabaları vatani görevi başında şehit olan
aileler, bayrama buruk girdi. Ellerinde çiçeklerle Kartal Şehitliği'ne giden şehit yakınları, mezarları
süsleyip Kur'an okudu.
Oğlunu kaybetmenin derin acısını, "Yüreğim yanıyor" diye ifade eden bir şehit annesi, bu bayram da
oğluna sarılamamanın hasretiyle dolduğunu söyledi. Evlatlarını şehit veren anne-babaların, oğullarının
kabrini sulayarak mezar taşlarını okşaması duygusal anlar yaşattı.
PARTĐLERDEN ŞEHĐT AĐLELERĐNE ZĐYARET
Türkiye Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokratik Parti ve
Büyük Birlik Partisi başkanları ile üyeleri de Kartal Şehitliği'nde bulunan ailelerle bayramlaştı.
Bir şehit babası , ziyarete gelen partililere sitemde bulundu. Yaralarının 17 senedir kanadığını
söyleyen şehit babası, "Dertlerimizle baş başayız. Hep dilinizde kalıyor" dedi. Bir şehit annesi ise, "Bu
sorunu çözmek başımızdakilerin elinde ama hep dilinizde kalıyor. Đsteseler bitirirler, bir Türk dünyaya
bedel" diye sitem etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8384
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Cani yeğen her yerde aranıyor
Dayısını pullukla ezerek , yengesini de boğazını keserek öldürdü.
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Dayısını traktörün arkasındaki pullukla ezerek öldürdükten sonra evde yemek pişiren yengesinin
başını bıçakla gövdesinden ayıran katil zanlısının yeni fotoğrafları 81 ile dağıtılırken, polis ve
jandarma, zanlının sakal ve saçlarını uzatması veya peruk takması gibi olasılıkları göz önünde
bulundurarak çalışmasını sürdürüyor.
Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde oturan dayısı Đsmail Tekdemir'i (76) traktörün arkasındaki
pullukla üzerinden geçerek, evde yemek pişiren yengesi Saniye Tekdemir'i (73) ise bıçakla başını
gövdesinden ayırarak öldüren katil zanlısı yeğen Yasin S.'yi arama çalışmaları sürüyor.
81 ilde yeni fotoğrafları dağıtılan Yasin S.'nin yurt dışına kaçma ihtimaline karşı önlemlerini artıran
polis ve jandarma, zanlının sakal ve saçlarını uzatması veya peruk takarak kendini kamufle etmesi
olasılığını da göz önünde bulunduruyor.
Akrabaları arasında sevildiğini ve evlerini ona her geldiğinde açtıklarını söyleyen yakınları, böyle bir
cinayete anlam veremediklerini belirterek, katil zanlısının bir an önce bulunmasını istedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8385
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Bayramınız Mübarek Olsun !
Kayseri.NET.TR olarak Kurban Bayramızı kutlar, bayramın kentimize, ülkemize ve tüm Đslam Alemine huzur getirmesini dileriz.
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Kayseri.NET.TR olarak Kurban Bayramızı kutlar, bayramın kentimize, ülkemize ve tüm Đslam Alemine
huzur getirmesini dileriz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8386
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kadir Has'ın zemini yenilendi
Türkiye'nin en modern stadı zorlu Galatasaray maçı öncesi hazır hale getirildi.
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Türkiye'nin en modern stadyumlarından olan Kayseri Kadir Has Stadyumu'nun zeminindeki 4 bin
metrekarelik çim, 2 haftada yapılan hummalı çalışma sonrası tamamlanarak Galatasaray maçı öncesi
hazır hale getirildi.
Spor Toto Süper Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kayserispor,
başarının önüne geçebilecek tüm engelleri de aşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu
zeminindeki çimlerin tekrar bozulmasıyla kolları sıvayan Sarı-kırmızılı yöneticiler, futbolcuların sıkıntı
yaşamaması adına kesenin ağzını açtı. Stadyumun zemininin 4 bin metrekarelik bölümünün
yenilenmesi için maddi destek sağlayan sarı-kırmızılı yöneticiler, Bursa'nın Karacabey ilçesinden
getirilen çimleri yeniletti.
11. haftada oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının hemen ardından yenilenmesine başlanan saha
zemini, hummalı çalışmanın ardından 13. hafta oynanacak Galatasaray maçına yetiştirildi.
Ligi değerlendiren Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu ise, Galatasaray'ın durumunun
kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Taraftar desteğimizi de arkamıza alarak karşılaşmadan mutlak
3 puan ile ayrılmayı amaçlıyoruz. Đstikrarımızı ve konumumuzu korursak ileride çok daha güzel günler
bizi bekleyecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8387
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Bayram gelmiş neyime !
Geçen Ramazan Bayramında kaybolan 3 çocuğun aileleri perişan.
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Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen yıl Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için evlerinden çıkan ve
kendilerinden haber alınamayan 3 çocuğun ailelerinin çöküşü yürekleri sızlatıyor.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplamak için evden ve bir daha kendilerinden haber
alınamayan Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin ile Türkan Ay, 424 gündür kayıp. Çaresizlik ve belirsizlik
içerisinde olan Tekin ve Ay ailesi, evlatlarının kayboluşundan bu yana yüzleri bir kez olsun bile
gülmezken, üzüntüleri onları sağlık açısından da zora sokuyor.
Kaybolan 3 çocuktan Dilruba ve Ahmet Tuna'nın babası Hamza Tekin, 2 kez üst üste kalp krizi
geçirirken, olaydan hemen sonra çekilen fotoğraflar ve şimdiki fotoğraflar arasındaki farklı ailelerin
çöküşünü gözler önüne seriyor. Düşünmekten dolayı hastalığı artan anne Leyla Tekin ise, evlatlarına
kaçıranlara, "ne olur yalvarırım artık, bırakın çocuklarımızı" diye seslenerek gözyaşlarına boğulurken,
polis ekiplerinin 424 gündür kayıp çocukları arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8388
Erişim Tarihi: 22.11.2010

MHP'de bayramlaşma yoğunluğu
Korkmaz: Kurban kesemeyen vatandaşların sorumlusu AK Parti iktidarıdır.
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MHP Đl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına çok sayıda partili katılırken, Đl
Başkanı Süleyman Korkmaz, "Bu yıl kurban kesemeyen çok kişi var. Onlarla hediyeleşelim" çağrısında
bulundu.
MHP Đl binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine partililer yoğun ilgi gösterirken, eski ve yeni
yöneticiler birlik mesajı verdi. Parti önünde toplanan kalabalığa seslenen MHP Đl Başkanı Süleyman
Korkmaz, siyasete girmek istemediği konuşmasında kurban kesemeyen vatandaşların sayısının bu yıl
çok olduğunu vurguladı. Korkmaz, "Kurban kesemeyen vatandaşların sorumlusu AK Parti iktidarıdır.
Biz yakınlarımız ve komşularımızla hediyeleşelim, onlara yardım edelim" dedi.
Korkmaz'ın konuşmasının ardından parti önündeki bayramlaşma da uzun bir kuyruk oluştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8389
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Furkan'ın mezarına Gazze toprağı
Đsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısında hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın mezarına Gazze'den getirilen toprak serpildi.
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Đsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısında hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın Kayseri'deki
mezarına Gazze'den getirilen toprak serpildi.
Talas Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan ve Furkan Doğan'ın adı verilen mezarlıkta
Đnsan Hak ve Hürriyetleri (ĐHH) Đnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi tarafından anma etkinliği
düzenlendi. Etkinliğe Furkan'ın babası Ahmet Doğan, dedesi Mustafa Doğan ve yakınları ile ĐHH
Đnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar, Mavi Marmara Platformu temsilcileri ve
vakıf gönüllüleri katıldı.
Baba Ahmet Doğan, Kurban Bayramı'nda oğlunun mezarını ziyaret ettikleri için katılımcılara teşekkür
ederek bayramlarını kutladı. Daha Sonra Viva Filistin 5 Yardım Konvoyu ile birlikte Kayseri'den

Gazze'ye giden gönüllülerin getirdiği toprak Furkan Doğan'ın mezarına serpildi. Baba Doğan, küçük bir
poşet içerisine konulmuş toprağı mezara serperken duygulu anlar yaşadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8390
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Bayramlaşma yolunda kaza
Kayseri'de meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada Ahmet Karakaya'nın
kullandığı 38 VK 461 plakalı otomobilin, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında takla attığı
öğrenildi. Otomobilin içinde sıkışanların yardımına yoldan geçen vatandaşlar yetişti.
Kazada ağır yaralanan anne Ayşe Karakaya ile oğlu Kaan Karakaya olay yerine ilk gelen ambulans
ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı olarak kurtulan baba Ahmet ile
kızı Đrem Karakaya ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayı görerek Karakaya ailesine yardım eden Đbrahim Alıcı, "Kaza, biz arazide dolaşırken oldu.
Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Arkadaşımla birlikte araçtan önce küçük
çocuğu çıkardık. Ardından ablasını çıkardık anne ve baba kendi imkanlarıyla arabadan çıktılar. Sonra
112'yi arayarak ambulans istedik. Küçük çocuğun durumu çok ağırdı" diye konuştu.
Karakaya ailesinin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8391
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Yatağı nasıl yaktığını anlattı !
Kayseri'de 4 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken evi ateşe verdi. Olası bir facia ucuz atlatıldı.
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Kayseri'de 4 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin kısa sürede olay
yerine gelerek müdahale etmesiyle büyümeden söndürülürken, 4 yaşındaki Erdem'in itirafı ve olay
sonrası hiçbir şey olmamış gibi kameralar karşısında çıkan yangını anlatması dikkat çekti.
Merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü mahallesi Işık sitesi 5. katta bulunan evlerinde anne ve babasını
uyandıran Erdem Güver (4), onların mutfağa geçmesiyle çakmakla oyun oynamaya başladı.
Olacaklardan habersiz yatağı ateşe vermeye çalışan Erdem Güver, yatağın alev aldığını görünce
hemen koşarak mutfaktaki anne ve babasına haber verdi. Baba Đbrahim Güver, kısa sürede yatağı
saran alevlere müdahale etmeye çalışırken, komşuları ise durumu itfaiyeye haber verdi. Yangınlara
müdahalede birçok büyükşehiri geçen
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki ekipler, kısa sürede ulaştıkları olay
yerinde yangını kontrol altına aldı.
Ailesi yatak odasındaki yanan eşyaları taşırken 4 yaşındaki Erdem'in oynadığı bir oyunu anlatır gibi
yangını nasıl çıkardığını anlatması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8392
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kemik iliği nakil merkezi
Türkiye'de en çok kemik iliği nakli yapan merkez Kayseri'de.
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Erciyes Üniversitesi Şahinur Dedeman Kemik Đliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi, Türkiye'de en
çok kemik iliği nakli yapan merkez unvanına sahip. Avrupa Kemik Đliği Merkezi'nden akreditasyon
almayı bekleyen merkez, 1 sene içerisinde Avrupa'dan da ilik nakli için hasta kabul edebilecek.
ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi ve nakil merkezinin doktoru Doç. Dr. Bülent Eser, Türkiye'de ilk
kez kendilerinin Avrupa Kemik Đliği Merkezi'nin akreditasyon merkezine başvurduğunu ve 1 yıl
içerisinde bu akreditasyonU aldıkları takdirde Avrupa'dan hasta kabul edebileceklerini söyledi.
Şu an Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ettiklerini belirten Eser, "Geçen 1 yıllık süre içerisinde
Şahinur Dedeman Kemik Đliği Nakli Merkezi'nde 64 Otolog kök hücre nakli ve 78 Allojenik kök hücre
nakli olmak üzere toplam 142 nakil gerçekleştirildi. Nakil başarı oranında dünya standartlarına hemen
hemen yakın sayılırız. Bu başarı hastalıktan hastalığa değişim gösterir. Bir lösemi hastasında tedaviye
cevap vermemiş en son aşamada başarı oranı düşük olabilir. Ama ortalama 5 yıllık sağ kalma oranını
düşünürsek, başarı oranı lösemiler için yüzde 60 civarında. Đlk 100 gün ölüm oranı hastalar için yüksek
olur, 1 yılı geçtikten sonra da bu oran düşer. Her 100 nakilde 2 ya da 3 tanesi akraba dışı verici oluyor.
Amerika'da bu oran yüzde 50 yüzde 50 şeklinde. Đlik nakli için akraba dışı vericiler çok önemli"
ifadelerini kullandı.
Nakil yapma yöntemlerinden bahseden Eser, naklin vericilere hiçbir zararı olmadığını belirterek, "Nakil
yöntemimiz 2 şekilde oluyor. Biri kemik iliğinden ameliyat şartlarında yapılan nakil, diğeri ise kemik
iliğinde bulunan kök hücrelere normal dolaşıma geçirilerek ilaç verilme yöntemi. Daha sonra aferez
cihazlarıyla kök hücreler kandan toplanıp hastaya veriliyor. Đkinci yöntem vericiye sıfıra yakın zarar
verir. Tam manasıyla kök hücre vermenin kişiye zararı yoktur" diye nakil yöntemlerini açıkladı.
Nakil tedavisi olan hasta ve hasta yakınları için ücretsiz otel olanağı sunduklarını da ifade eden Eser,
"Devletin verdiği paket program çerçevesinde hastaların cebinden hiç para çıkmıyor. Hastalar burada
kalıyor, hasta yakınları da ilk 6 ay üniversite kampüsü içersindeki Hızıroğlu Konağı'nda kalabiliyorlar.
Tamamen ücretsiz misafir ediyoruz. Veya hastaya nakil yaptığımızda, kemik iliği naklinde hasta

ortalama 1 ay hastanede kalıyor. Daha sonra memleketine gidiyor, tekrar merkeze tahlil yaptırmaya
geldiği gün servisine yatmaya gerek kalmadan ücretsiz bu otelde kalabiliyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8394
Erişim Tarihi: 22.11.2010

K.Bürüngüz'de tavuk çiftliği kül oldu
Kayseri'de sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi.
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Kayseri'de sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi. Tarsus'tan
20 bin civivi taşıyan nakliye aracının tavuk çiftliğine geç getirilmesi daha büyük bir faciayı engelledi.
Merkez Melikgazi ilçesi Küçük Bürüngüz mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde sobadan
kaynaklanan bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çiftliği sararken çatının bir kısmı çöktü.
Đtfaiye ekipleri yangına müdahalede güçlük çekince takviye ekip istedi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, içerisinde bol talaş olan çiftlikteki yangını, yaptığı çalışmanın ardından söndürdü.
Çiftlik sahibi Ali Şahin, Tarsus'tan sipariş ettiği 20 bin civcivin hayatının kurtulduğunu söyleyerek,
"Tarsus'tan 20 bin civciv sipariş etmiştik. Onların gelmesine dakikalar kala çiftlikte sobadan veya
elektrik kontağından yangın çıktı, neye uğradığımızı şaşırdık" diyerek olayın şokunu üzerinden
atlatamadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8395
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kardeşini korurken bıçaklandı
Kayseri'de bir kişi, kardeşini korumak isterken 3 kişi tarafından darp edildikten sonra bıçaklanarak yaralandı.
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Kayseri'de bir kişi, kardeşini korumak isterken 3 kişi tarafından darp edildikten sonra bıçaklanarak
yaralandı.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Đddiaya göre, 2 gün önce

kardeşini döven kişilerle karşılaşınca tartışmaya başlayan Yüksel D., tartışmanın kavgaya dönüşmesi
sonucu 3 kişi tarafından darp edilerek iki bacağından bıçaklandı. Ambulansla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel D.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen 3 saldırganın yakalanması çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8396
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Tavlusun Vadisinde yaşam savaşı
Vadide gezerken sarp kayalıklardan düşerek kaburga ve bacaklarını kıran 29 yaşındaki şahıs, saatlerce kurtarılmayı bekledi.
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Kayseri'de vadide gezerken sarp kayalıklardan düşerek kaburga ve bacaklarını kıran 29 yaşındaki
şahıs, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Kararan hava nedeniyle yolu olmayan dağlık arazide yön
bulmakta zorluklar yaşayan ekipler, yaralıyı güçlükle kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Tavlusun mahallesindeki vadide yeğeni Habip Küçük (17) ile gezintiye çıkan
Yusuf Altuntaş (29), eve dönüşte 10 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan düşerek yuvarlandı.
Dayısının hareketsiz halini görünce korkuya kapılan Habip Küçük, bağırarak dere yatağındaki çobana
sesini duyurmaya çalıştı. Birkaç denemenin ardından kendisini fark ettiren Habip Küçük, dayısının
yaralandığını söyleyerek yardım istedi. Çoban, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Havanın
kararması nedeniyle polis ve sağlık ekipleri, çobanın yanına güçlükle vardı. Ekipler, sarp kayalıkları
aşarak çobanın yön tarifi ile yaralı Yusuf Altuntaş'ın yanına ulaştı. Bu sırada zorlu yamaçları aşarak
olay yerine ulaşmaya çalışan ĐHA muhabirleri de tehlikeli anlar yaşadı.
Üşüyen ve yarı baygın haldeki dayısına çobanın getirdiği battaniyeyi sararak yanından hiç
ayrılmayan yeğeni Habip Küçük ise, kendisini konuşturarak ayık kalmasını sağladı.
Yaralı şahsa ulaşmak için saatlerce çaba sarf eden ekipler, yaralı Yusuf Altuntaş'ı bulunduğu yerden
kurtardı. Ambulansa bindirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf
Altuntaş, tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8397
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayserili Guiza bıçaklandı
Kardeşini korumak isterken 3 kişi tarafından bıçaklanan şahsın Fenerbahçeli Guiza'ya benzerliği
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şaşırttı.

2 gün önce kardeşini döven kişilerle karşılaşınca tartışmaya başlayan Yüksel Dursun, tartışmanın
kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi tarafından darp edilerek iki bacağından bıçaklandı. Ambulansla
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Dursun ise Fenerbahçeli futbolcu Guiza'ya
benzerliği ile görenleri hayrete düşürdü. 'Kayserili Güiza' hastanedeki tedavisinin ardından taburcu
edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8398
Erişim Tarihi: 22.11.2010

3 yıl daha Kayseri'de
Kayserispor'un yıldız oyuncusu Cangele, 2014 yılına kadar sözleşmesini uzattı.
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Kayserispor'un yıldız oyuncusu Cangele, 2014 yılına kadar sözleşmesini uzattı.
Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe karşılaşması sorasında sağ
diz çapraz bağlarındaki sakatlığından dolayı ameliyat olarak ülkesine dönen Anjantinli yıldız oyuncu
Cangele ile 2014 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Arjantin'e giderek sözleşmesi 31 Mayıs 2012
tarihinde biten profesyonel futbolcumuz Franco Dario Cangele'nin kontratını karşılıklı anlaşarak 31
Mayıs 2014 tarihine kadar uzatmıştır. Görüşmelerin sonucunda her iki taraf da memnun ayrıldı.
Cangele, tedevisinin olumlu şekilde devam ettiğini ve en kısa zamanda Kayserisporumuza dönmek
istediğini genel menajerimize bildirmiştir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8399
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Erciyes evinde yenildi !
Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR
12. dakikada Đbrahim Yavuz'un derinlemesine pasında topla buluşan Bikoko'nun aşırtma vuruşunda
meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt pozisyonunda olan Bikoko'nun golü sayılmadı.
13. dakikada Sertan Vardar'ın sol kanattan kaleye vuruşu defanstan döndü. Dönen topa Bikoko sert
vurunca top üsttün farkla auta çıktı.
32. dakikada Savaş'ın kullandığı korner atışında Orhan Taşdelen'in kafa vuruşu sonuçsuz kaldı. Top
Kayserisporlu defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
35. dakikada Zenke'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topu Cenk'e verdi. Çenk'in vuruşu üst direkten
farkla auta çıktı.
41. dakikada Hakan Bayraktar'ın pası ile Zenke ceza sahasının içerisine girdi. Zenke'in vuruşunu
kaleci Yavuz kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada Fatih'in geri pasında Cenk topu aldı. Cenk'in vuruşu ile top kaleci Yavuz'a çarparak
kornere çıktı.
69. dakikada Zenke' nin pası ile Murat Yıldırım kaleci ile karşı karşıya kaldı. Murat Yıldırım'ın
vuruşunda kaleci Yavuz topun filelerle buluşmasını önledi.
77. dakikada Erciyesspor defansının uzaklaştıramadığı topla son buluşan Murat Yıldırım kaleci
Yavuz'un sağından topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1
87. dakikada ceza sahasında Orhan'a yaptığı tehlikeli hareketinden dolayı ikinci sarı kart'tan kırmızı
kart gören Aytek sahanın dışına gönderildi.
90+4. dakikada Turgay'ın ara pasıyla buluşan Zenke ceza alanına girer girmez topu kaleci Yavuz'un
solundan filelerle buluşturdu. 0-2
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Çağatay Şahan xx, Ayhan Aksöz xx, Volkan Akçit xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz Eraydın xx, Severin Bikoko xx, (Ömer Yalçın dk. 61 xx), Fatih
Kılıçkaya xx, Muhammet Şeker xx, Sertan Vardar xx, Aytek Aşıkoğlu xx, Köksal Yedek xx, Đbrahim
Yavuz xx,Volkan Yıldırım xx (Mahmut Karıklar dk. 86 ?) , Yusuf Kurtuluş xx (Emrah Bozkurt dk. 73 xx),
Mehmet Ayaz xx
YEDEKLER: Ali, Kemal, Mehmet Türkmehmet, Zafer
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
SAMSUNSPOR: Ahmet Şahin xx, Adem Alkaşi xx, Kenan Yelek xx Kemal Tokak xx, Orhan Taşdelen
xx, Murat Yıldırım xx (Agbetu dk. 85 xx), Savaş Esen xx (Abdulaziz dk. 46 xx), Zenke xx, Cenk Đşler
xxx (Mustafa Gürel dk. 74 x), Hakan Bayraktar xx, Turgay Gölbaşı xx
YEDEKLER: Kılıçlarslan, Alparslan, Ersin, Emre
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hüseyin Kalpar
GOLLER: Murat Yıldırım (dk. 77), Zenke (dk. 90+4) (Samsunspor)
KIRMIZI KART: Aytek (dk. 87) (Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Kemal, Savaş, Zenke, Adem (Samsunspor), Aytek, Fatih, Yavuz (Kayseri
Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8400
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Hangisi Kayseri'yi daha iyi yansıtıyor?
TV 1'in yayına başlamasıyla Kayseri'nin uydudan yayın yapan kanal sayısı 2'ye çıktı.
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TV 1'in yayına başlamasıyla Kayseri'nin uydudan yayın yapan kanal sayısı 2'ye çıktı.
Bilindiği gibi daha önce de TV Kayseri Elif uydudan yayına başlamış ve Kayseri adına bir ilki
gerçekleştirmişti.
Uydudan yayın yapan kanal sayısının artması en çok il dışında ve özellikle de yurt dışında yaşayan
Kayserilileri sevindirdi.
Bu sayısının daha da artmasını bekleyen Kayserililer, bu kanallardan stüdyo programlarından ziyade
Kayseri'yi , özellikle de köylerini tanıtan programlar bekliyor.
Kayseri'de bu kanalların dışında Erciyes TV, Kay TV ve Kanal 38 adı altında yerel yayın yapan
kanallar da bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8401
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayserispor: 0 Galatasaray : 0
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.
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STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Barış Şimşek xx, Volkan Narinç xx, Muharrem Yılmaz xx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xxx, Hamza Çakır xx (Savaş Yılmaz dk. 70 x), Hasan Ali xx,
Amisulashvili xx, Önder Turacı xx, Selim Teber xx, Santana xx, Abdullah Durak xx (Moritz dk. 88 ?),
Mehmet Eren xx (Ali Bilgin dk. 77 x), Ömer Şişmanoğlu xx, Zalayeta xx
YEDEKLER: Volkan Babacan, Eren Güngör, Abdulkadir, Mehmet Bezircioğlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GALATARASARAY: Ufuk Ceylan xxx, Ali Turan xx, Lucas Neill xx, Servet Çetin xx, Hakan Balta xx,
Barış Özbek xx, Ayhan Akman xx, Elano xx (Aydın Yılmaz dk. 82 x), Sabri xx (Emre Çolak dk. 61 x),
Pino xx (Mehmet Batdal dk. 69 x), Kewell x
YEDEKLER: Aykut, Gökhan Zan, Insua, Cumhur
TEKNĐK DĐREKTÖR: Gheorghe Hagi
SARI KARTLAR: Ayhan, Hakan Balta, Emre Çolak, (Galatasaray), Hasan Ali (Kayseripor)
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MAÇIN ANLATIMI
1.Dakika :Karşılaşma Galatasaray'dan Pino'nun vuruşuyla başlıyor.
3.Dakika :Kayserispor atağında Santana ceza sahası önünde topla buluştu, kaleciyle karşı karşıya sol
çaprazdan uzak köşeye sert vurdu ama top yandan auta çıktı.
5. Dakika: Galatasaray atağında Hakan Balta sol kanatta topla buluştu, ceza sahası içine ortasını yaptı
ama savunma topu uzaklaştırdı.
8.Dakika :Galatasaray atağında Kewell sol kanattan topla ilerlemek istedi ama yerde kalınca hakem
serbest vuruş kararı verdi.
14.Dakika :Galatasaray atağında Pino sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci
Hamidou'da kaldı.
18.Dakika :Galatasaray atağında Kewell sol kanattan ceza sahası içine topla girmek istedi ama
savunma ayak koyarak topu uzaklaştırdı.
21.Dakika :Galatasaray atağında Kewell sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunmada
Amisulashvili kafayla topu uzaklaştırdı.
25.Dakika :Kayserispor atağında Zalayeta sol kanata doğru uzun oynadı ama savunmada Ali Turan
ayak koyarak topu uzaklaştırdı.
28.Dakika :Kayserispor atağında Santana sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama
savunmada Neill kafayla topu uzaklaştırdı.
30.Dakika :Kayserispor atağında Selim Teber sol çaprazdan kaleye sert vurdu ama top yandan auta
çıktı.
34.Dakika :Kayserispor atağında Mehmet Eren sol kanattan topla ilerledi, ceza sahası içine girdi, dar
açıdan kaleye sert vurdu ama top önce savunmaya sonrasında kendisine çarparak auta çıktı.
38.Dakika :Galatasaray'da Sabri sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı, Sabri Kewell'a bıraktı Kewell
bekletmeden sert vurdu ama top üstten auta çıktı.
41.Dakika :Galatasaray gole çok yaklaştı. Pino sol kanattan ceza sahası içine havadan pasını verdi,
Kewell ceza sahası içinde gelişine sert vurdu ve top üstten az farkla auta çıktı.
45.Dakika :Hakem Barış Şimşek ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. Đlk yarı 0-0 Beraberlikle sona eriyor.
46.Dakika :Kayserispor hakem Barış Şimşek'in düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.Her iki takımda ilk
yarıdaki kadrolarını koruyarak maça başladı.
48.Dakika :Galatasaray'da Elano sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Hakan
Balta gelişine sert vurdu ama top yandan auta çıktı.
50.Dakika :Kayserispor atağında Ömer Şişmanoğlu sağ çaprazda topla buluştu, ceza sahası içine
girdi, uzak köşeye sert vurdu ve kaleci Ufuk topu saha içine çeldi.
64.Dakika :Galatasaray atağında Emre Çolak ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top kaleci
Hamidou'da kaldı.
73.Dakika :Galatasaray gole çok yaklaştı. Elano ceza sahası içine havadan pasını verdi, Mehmet
Batdal göğsüyle topu aldı kaleye sert vurdu ve top kaleci Hamidou'da kaldı.
78.Dakika :Galatasaray atağında Kewell sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma
kafayla topu uzaklaştırdı.
81.Dakika :Galatasaray atağında Mehmet Batdal ceza sahası önünde şut açısı aradı ama savunma
ayak koyarak topu kazandı.
83.Dakika :Galatasaray'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 9 numarayla Elano Giren oyuncu 7
numarayla Aydın Yılmaz
85.Dakika :Galatasaray atağında Mehmet Batdal sol kanattan topla ceza sahası içine girmek istedi
ama savunmada Savaş ayak koyarak topu uzaklaştırdı.
88.Dakika :Kayserispor atağında Zalayeta sağ çaprazdan kaleye şut denedi ama top kaleci Ufuk'ta
kaldı.
90.Dakika :Hakem Barış Şimşek maçı bitiren düdüğü çalıyor. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanıyor
ve bu sonuçla Galatasaray ve Kayserispor haftayı 1'er puanla kapatıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8403
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Galatasaraylı futbolcular imza dağıttı
Galatasaraylı futbolculardan Musa Çağıran ve Çağlar Birinci Kayseri'de imza gününe katıldı.
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gelen Galatasaray
kafilesinden bazı futbolcular maç öncesi taraftarlarla düzenlenen imza gününde bir araya geldi.
Kayseri Đpeksaray Alışveriş Merkezi ikinci katında bulunan Galatasaray Store Mağazasına gelen
Galatasaraylı futbolculardan Musa Çağıran ve Çağlar Birinci Kayseri'de imza gününe katıldı.
Đsmail Özkılıç’ın işletme sahipliğini yaptığı Kayseri Galatasaray Store Mağazası’na taraftarların meraklı
bakışları arasında ve korumalar eşliğinde gelen Galatasaraylı futbolculara taraftarlar sevgi
gösterisinde bulundu. Annesi Başak ile imza gününe gelen 5 aylık minik taraftar Arda Karahasan’ı
kucaklarına alarak seven Galatasaraylı futbolcular minik Arda’nın lisanslı formasını imzalayarak birlikte
fotoğraf çektirdi. Galatasaraylı futbolculardan Çağlar Birinci, imza töreninde yaptığı açıklamada
sakatlığının şu anda geçtiğini ve takımla birlikte idmanlara başladığını kaydetti. Kayserispor maçına
mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını kaydeden futbolcu Musa Çağıran ise Kayserispor’un iyi bir
takım olduğunu ve ligde iyi bir grafik yakaladıklarını belirterek Kayserispor’la yapacakları zorlu
mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.
Kayserispor taraftarları da imza töreninden önce Galatasaray Store Mağazasını gezerek alışveriş
yaptı.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8405
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayseri'de Van usulu kahvaltı
Unutulmaya başlanan kahvaltı alışkanlığının tekrar topluma kazandırılması için özel kahvaltı salonlarını hizmete açılıyor.
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Kahvaltı yapma alışkanlığının giderek yok olmaya başladığı günümüzde bazı işletme sahipleri,
unutulmaya başlanan kahvaltı alışkanlığının tekrar topluma kazandırılması için özel kahvaltı salonlarını
hizmete açarak işletmeye başladı. Son bir, iki kuşak öncesine kadar Kayseri’de ve Anadolu’da düzenli
olarak yapılan sabah kahvaltısı kültürünün günümüzde giderek unutulmaya başlandığını ifade eden
Đrfan Börek ve Kahvaltı Salonu Đşletme sahibi Metin Đmre, kahvaltı kültürünün Kayseri’de temsilcisi
olmayı hedeflediklerini kaydetti. Açtığı börek ve kahvaltı salonu ile insanlara kahvaltı kültürünün
önemine ve bu alışkanlığın tekrardan kazandırılmasına gayret gösterdiklerinin altını çizen Đmre, insan
vücudu için en faydalı öğünün kahvaltı olduğunu söyledi. Đmre,” Đnsan vücudu için kahvaltı en önemli
öğündür. Bu bilinçten hareketle işletmemizi hizmete sunduk. Đrfan Börek ve Kahvaltı Salonumuzda
kahvaltılık ürünlerin yanı sıra; börek, kır pidesi, su böreği, ayvalık tostu, kumru gibi insanların tercih
ettiği ürünleri de ilave ederek farklı bir tarzda mekan oluşturmak istedik.
VAN, KAHVALTI’NIN BAŞKENTĐ SAYILIR
Kahvaltı kültürünün Van’da ayrı bir önemi olduğunu belirten Đmre, Van ilinin kahvaltının başkenti kabul
edildiğini söyledi. Đmre,”Biz doğuya doğru gittikçe her anlamda natürelleşiyoruz. Kahvaltılık ürünlerimiz
Van ve Bitlis yöresinin gıda ürünlerinden oluşuyor. Bizde kahvaltının başkenti sayılan Van yöremizin
kahvaltılık ürünlerini Kayseri’ye taşımak ve o lezzetleri Kayseri’de insanlarımıza tattırmak istiyoruz.
Kayseri de 4 şubemiz bulunuyor. 3 şubemizde şu anda ağırlıkta börek satışı yapılıyor. Hunat Mahallesi
Uluğ Caddesi Kayseri Đl Müftülüğü altında bulunan salonumuzda hem kahvaltı servisimiz hem de
börek satışımız yapılmaktadır. Diğer şubelerimizde de kısa bir süre sonra kahvaltı servisimiz
başlayacak” dedi.
KAHVALTI SERVĐSĐ 06:00 DA BAŞLIYOR
Đşyerlerinin açılmadan önce Kayseri’de en erken kahvaltının 09:00 da yapılabildiğine dikkati çeken
Đmre, artık Kayseri’de 06:00 da bile kahvaltı yapılabilecek bir mekanın olduğunu kaydetti. Đmre,”
Kayseri’de normalde saat 09:00 dan önce kahvaltı yapabileceğiniz bir yer bulamazdınız. Mekanımızın
bir özelliği de çok erken saatlerde kahvaltı servisinin hazır olmasıdır. Artık insanlarımız 06:00 dan
itibaren kahvaltı yapabilecekleri bir mekana kavuşmuş oldu. Spesiyal kahvaltılık çeşitlerimiz arasında
Van otlu peyniri, Diyarbakır örgü peyniri ve tel peyniri, Bitlis balı ve yeşil ceviz reçeli, Muş kaymağı ve
tereyağı bulunuyor. Salonumuzu haftanın 7 günü 06:00-20:30 saatleri arasında kahvaltı ve börek
satışı için hizmete açık tutacağız “diye konuştu.
5 ĐLE 8 TL ARASINDA KAHVALTI ÇEŞĐTLERĐ BULUNUYOR
Đrfan Börek ve Kahvaltı Salonu’nda kahvaltı fiyatlarının cazip fiyatlarda misafirlerine sunulduğunu
belirten Đmre 5 ile 8 TL arasında değişen fiyatlarda kahvaltı çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. Đmre,”
Kahvaltı yapmak isteyen misafirlerimize cazip fiyat seçenekleri hazırladık. Örneğin 8 TL lik
kahvaltımızda bal, öğütülmüş ceviz, kaymak, tereyağı, otlu peynir, tel peynir, örgü peyniri, 2 çeşit
zeytin ve büyük bardakta çay ve sıcak süt veriyoruz. Diğer ürünlerimiz arasında Sarıyer böreği, kol
böreği, su böreği, poğaça ve açma çeşitleri, kır pidesi bulunuyor. Ayrıca müşterilerimizin kahvaltı
esnasında isteğine göre hazırlanacak şekilde kavurmalı, pastırmalı, sucuklu yumurta, omlet ve krep
gibi çeşitli ürünlerimizi de mutfağımızda hazırlayıp servis yapıyoruz. Kavurmamız Van’dan özel olarak
geliyor. Đrfan Börek ve Kahvaltı Salonumuzda Đşletme Müdireliği görevini Selen Koç hanımefendi
yürütüyor. Unlu mamullerimiz Kayseri Yeni Sanayi Bölgesindeki imalathanemizden geliyor. Diğer
ürünlerimizi kendi mutfağımızda hazırlıyoruz. Açık alanı ile birlikte 40 kişi ağırlama kapasiteli
mekanımızda kış aylarında ise boza satışı yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Öğle, ikindi ve
akşam saatlerinde ise Ayvalık Tostu, Yengen ve Kumru gibi ürünler ile misafirlerin ara öğün
ihtiyaçlarının karşılanabildiği Đrfan Börek ve Kahvaltı Salonu ayrıca Spor Toto Süper Lig maçlarının
heyecanını yakından takip etmek isteyenler için sıcak ve ideal bir mekan olma özelliğini taşıyor.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8406
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Hagi'ye 'hırsız' protestosu
2005 yılında cep telefonunu ceketinin cebinde unutup Kayserililere hırsız diye bağıran Hagi'ye tepki.
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2005-06 sezonunda havalimanında cep telefonunun çalındığını iddia ederek Kayseri taraftarını
suçlayan Hagi'ye dün tepki vardı. Tribünler uzun süre "Hırsız Hagi" diye bağırırken, Kayseri'de yayın
yapan TV1 kanalı gün boyunca Hagi'nin iddialarını ekranlara taşıyarak, taraftarı protestoya davet etti.
Protestolardan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Ali Turan da nasibini aldı.

FOTOĞRAFLAR: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8407
Erişim Tarihi: 22.11.2010

