KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
17.12.2012–23.12.2012
Erciyes kendi evinde vuruldu
Kayseri Erciyesspor 2 - Manisaspor 3
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Stat: Kayseri Kadir Has Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Baki Tuncay Akkın, Hakan Atilla Gökbilgin
Kayseri Erciyesspor: Behram 4, Fatih 4, Serkan 3 (Dk. 79 Üstün ?), Ragıp 5, Serdar 3 (Dk. 26 Yusuf
3), Emrah 3 (Dk. 69 Alaattin 3) Gohou 4, Ozan 4, Emre 4, Veysel 4, Hanni 4
Manisaspor: Volkan 7, Đsmail 7, Hikmet 7, Hüseyin 7, Murat Gürbüzerol 8 (Dk. 90+1 Hasan ?), Gökay
5 (Dk. 85 Iwanskı ?), Kahe 7, Fuchs 6, Eray 6, Bülent 6 (Dk. 80 Murat Tosun 3), Bekir 6
Goller: Dk. 26 Kahe (pen), Dk. 55 ve 66 Murat Gürbüzerol (Manisaspor), Dk. 49 ve 83 Gohou (Kayseri
Erciyesspor)
Kırmızı kart: Dk. 24 Behram (Kayseri Erciyesspor)
Sarı kartlar: Emrah, Hanni, Ozan (Kayseri Erciyesspor), Hüseyin, Volkan (Manisaspor)
PTT 1. Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Manisaspor, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u
penaltıdan Kahe ve Murat Gürbüzerol'un (2) golleriyle 3 - 2 mağlup etti.
Ev sahibi Kayseri Erciyesspor'dan kaleci 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11791
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayseri de 3 kaza 1 ölü 11 yaralı
Talas , Melikgazi ve Malatya Yolundaki kazalarda 1 ölü 11 yaralı.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Aşıkveysel Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında
V.K.'nın kullandığı 38 PF 229 plakalı otomobilin M.D.'nin kullandığı 38 HD 820 plakalı otomobile
çarptığı öğrenildi.Meydana gelen kazada M.D. 38 HD 820 plakalı otomobilin içinde sıkışarak can
verirken, V.K. ve yanında bulunan arkadaşı A.Y. yaralandı.Yaralılar ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.D.'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mevlana
Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde, Sinan Tufan yönetimindeki 38 NT 896 plakalı otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında yürüyen Şerife Akbaş'a
ardından da park halindeki 38 YN 884 plakalı tıra çarptı.Kazada, sürücü Sinan Tufan ile otomobilde
bulunan Murat Etyemez, Sinan Üçtepe, Đsmail Bayram, Yusuf Dalkıran ile Şerife Akbaş
yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bazı özel hastanelere kaldırıldı.Diğer kazada ise direksiyon
hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek şarampole uçtu.
Edinilen bilgilere göre, Malatya yolunda meydana gelen trafik kazasında, Malatya istikametinden şehir
merkezi istikametine seyir hainde olan 38 SF 623 plakalı otomobil sürücüsü H.A.B. direksiyon
hakimiyetini kaybederek önce karşı şeride geçti ardından da şarampole uçtu. Kaza sonrası otomobil
içerisinde bulunan yolcular, T.B., S.B. (17), E.B. (4) ve otomobil sürücüsü H.A.B. yaralandı. Olay
yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11792
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayseri deki köylere işçi servisi
OSB'deki fabrikalar,çalışacak 15 kişiye kadar köylere işçi servisi sağlayacak
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, sanayicinin önemli
sorunlarından birinin vasıflı eleman yetersizliği olduğunu belirterek, "Bunun için farklı çözümler
üretiliyor. Sanayicimiz, köy muhtarlarına kadar yazı gönderdi. Köyden 10-15 kişi vasıflı ya da vasıfsız
çalışacak insanın olması durumunda, o köye servis kaldıracaklarını taahhüt ettiler. Bu uygulama çok
önemli ve yerindedir." dedi.
Ahmet Hasyüncü, bölgelerinde arsa ile ilgili yaşanan sorunların tamamen çözümlendiğini ve yatırımcı
için yeni arsalar ürettiklerini anlattı. Hasyüncü, bölgelerinde altyapı sorununun olmadığını ve şu an için
ucuz enerji sağlanması adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yeni yatırım olarak 60'ın üzerinde
projenin devam ettiğini aktaran Hasyüncü, şu bilgileri verdi:
"Bölgemizde aylık enerji tüketimi 80 milyon kilovatı aştı. Yıllık 1 milyar kilovat enerji tüketen bölge
olduk. Altyapı problemi yok. Ancak, sanayicilerle bir araya geldiğimizde önemli olarak karşımıza çıkan
sorunlardan biri eleman bulma konusu. Eskiden sadece vasıflı ilanlar vardır. Şimdi yerel gazetelerde,
fabrikaların önünde hatta servis otobüslerinin önünde vasıflı ve vasıfsız eleman alınacak ilanları bizi
mutlu ediyor. Hatta bazı sanayicilerimiz köy muhtarlarına yazı yazarak, 'Sizin köyden bize, fabrikaya
10-15 kişi çalışmak için gelmesi durumunda servis gönderebiliriz.' diyorlar. Bu doğrultuda Kayseri'de
yaşanan ilkler var. Đstihdama yönelik şehrimizde fuar açıldı. Kayseri'de herkesin bildiği eskiden amele
pazarında eleman aranırdı. Đşçi aranırdı. Đnsanlarımız da iş arardı. Artık işverenlerimiz bu fuarda işçi,
eleman arıyor. 40 firma katıldı buna. Böylesine yaşadığımız günlerden dolayı ayrı bir gurur yaşıyoruz."

"ĐŞÇĐ ARAMAK ĐÇĐN TELEFON AÇIYORUZ"
Ahmet Hasyüncü, eskiden insanların eşini, dostunu, akrabasını ya da yakın komşusunu iş için araya
koydurduğunu hatırlatarak, "Bu şekilde telefonlarımız çalar ve susmazdı. Đnsanlarımız hatırla yakınına
iş bulmaya çalışırdı. Ama şimdi biz insanlarımızı çalışacak yakını ya da tanıdığı biriler olup olmadığını
sormak için arıyoruz. Bu insanlarımızı göndermesi için arıyoruz." diye konuştu.
"ALTYAPIYA 40 MĐLYAR LĐRA HARCADIK"
Ahmet Hasyüncü, bölgelerinde altyapıya 40 milyar lira yatırım yaptıklarını, bunun 10 milyon lirasını
enerji yatırımlarının oluşturduğunu açıkladı. Hasyüncü, çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi: "Elektrikte
kayıp kaçak oranında yüzde 4.5 olan oranı şu an 0.15'e indirdik. Böylesine büyüyen bir bölgenin
problemi yok. Çünkü kendi imkanlarımızla bütün sorunlarımızı çözüyoruz. Kendi ürettiğimiz arsaları
satarak yönetim giderlerinde ekstra bir talep sanayiciden olmuyor. Altyapıya 40 milyon lira harcıyoruz.
Bunun 10 milyon lirasını enerji tutuyor. Tamamen havai hatları yer altına alıyor ve trafoları yeniliyoruz."
dedi.
"DESTEK BEKLĐYORUZ"
Organize Sanayi Bölgesi olarak yaptıkları yatırımlarda devlet desteği almadıklarını ifade eden Ahmet
Hasyüncü, bundan sonrasında enerji ile ilgili yapmayı planladıkları yatırımda destek beklediklerini
açıkladı. Hasyüncü, "Bölgemizde meslek lisesi yapımı ile ilgili adımı attık. Okulumuz hizmete girdi.
Bugün organize sanayi bölgelerinde yapılacak olan meslek liseleri için devlet destek verdi. Bölgemizde
arıtma tesisi yaptık hizmete soktuk. Bizden sonra Çevre Bakanlığı arıtma yapan bölgelere destek
vereceğini açıkladı ve bu konuda teşvikler verilecek. Biz bunları yaptık ve destekten faydalanamadık."
şeklinde konuştu.
Hasyüncü, ayrıca, enerji projeleri olduğunu hatırlatarak, şunları ifade etti: "Đleriye dönük bölgenin enerji
ihtiyacının karşılanması adına yatırım yapmayı düşünüyoruz. Elektrik üretmeyi planlıyoruz. Termik
santrallerden istifade etmek istiyoruz. Sanayiciye ucuz fiyattan enerji vermek istiyoruz. Burası şahsa
ait değildir. Kamu kuruluşudur. Bunları düşünerek hareket ediyoruz. Bunun için de biz hiçbir ücret
almadan konteyner yapılması için Kızılay'a 10 bin metrekare arsa bağışladık." bilgisini verdi.
Ahmet Hasyüncü, Kayseri'nin, geçen yıl 800 milyon dolar ithalata rağmen 1 milyar 600 milyon dolar
ihracat yaptığını belirterek, Türkiye'de şehirleri Kayseri konumuna getirerek, ülkenin dünya
ekonomisinde ilk 10 ülke arasına rahatlıkla girebileceğini söyledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11793
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Đhracatcıların sabrını taşırdı.
Bulgaristan'ın,Kayseri'yle özdeşleşmiş pastırmayı üzerinetescillemek için AB'ye başvurması, ihracatçıların sabrını
taşırdı.
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Bulgaristan’ın, Kayseri’yle özdeşleşmiş pastırmayı üzerinetescillemek için AB’ye başvurması,
ihracatçıların sabrını taşırdı.
Bilindiği üzere, AB tarafından özgün tarımsal üretimin teşviki amacıyla uygulanan koruma
düzenlemeleri arasında yer ilan ISO çerçevesinde, üretimin menşei ve coğrafi özelliklerinden bağımsız
olarak, üretimde kullanılan geleneksel malzeme ve yöntemlere ilişkin bir tescil öngörülmekte. Bu
bağlamda da Bulgaristan, AB’nin Coğrafi Đşaret Tescilinde “geleneksel özellik garantisi” altında
bulunan tescil girişimi için başvuruda bulundu.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Đhracatçıları
Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, pastırmanın tarihçesi ile ilgili hakkında kısa bir bilgi vererek “Orta
Asya'da yaşayan Hun ve Oğuz Türklerine kadar ulaşan pastırmayı, yola veya savaşa giden Türkler,
gıdasız kalmamak ve fazla zaman harcamamak için, yanlarına tuzlanmış sığır ve buna benzer hayvan
etleri alırlardı. Bu etleri atın eğerine bağlayarak, bacaklarının arasına iyice sıkıştırırlardı. Tuzlanmış ve
baharatlanmış et parçaları haftalar süren yolculuk esnasında baskı sonucunda pastırma dediğimiz
ürün meydana gelirdi. Yemek pişirmek için vakti olmayan yolcu veya savaşçı, hiç zaman kaybetmeden
bu kolay ve besleyici etlerden biraz keser yer, gıdasını alırdı. Pastırma, Türkler vasıtasıyla Rumeli'ye,
Balkanlar'a ve çevresine götürüldü” diye konuştu.
Şimdi ise atalarımıza ait bu gıdaya Bulgarlar’ın talip olduğunu kaydeden Yamanyılmaz, “Buradaki tek
amaç AB’nin Coğrafi Đşaret Tescili’nde geleneksel özellik garantisi alarak AB’den çeşitli sübvansiyonlar
almak ve pastırmanın ihracatında dünyada tekel olmaya çalışmaktır. Đhracatımızda önemli bir
ekonomik potansiyele sahip olan pastırmamızın dış ticarette sorunlar yaşaması demek, dış piyasada
aradığını bulamayan ihracatçımızın ve üreticimizin iç piyasa daha da ağırlık vermesi demektir. Bu
durum da kabul edersiniz ki ekonomik anlamda ülkemizin kan kaybetmesi demektir” dedi.
Đlgili süreçte yüreklerine su serpen en önemli gelişmenin ise Dış Đşleri Bakanlığı ile beraber Ekonomi
Bakanlığı’nın duruma el koyması olduğunu belirten Yamanyılmaz, “Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller Đhracatçıları Birliği olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve patent işlemleri ile ilgili
olarak elimizden gelebilecek her türlü desteği vermeye hazırız“ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11794
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayserispor 1- Kasımpaşa 0
Kayserispor evinde Kasımpaşaspor'u tek golle mağlup etti.
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Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında, Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 16. Haftasının son maçında Kayserispor ile Kasımpaşa takımları karşı
karşıya geldi. Kayserispor sahadan Mouche'nin attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.
ESKĐ DOSTTAN ŞOTA'YA DARBE
Kayserispor'un golünü 71. dakikada Pablo Mouche attı. Bu maçta ayrıca Kasımpaşa teknik direktörü
Şota Arveladze eski takımı Kayserispor'a karşı mücadele etmiş oldu.
Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve ilk yarı 0-0
beraberlikle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında ise golü bulan taraf Kayserispor oldu. Arjantinli Mouche 71. dakikada attığı golle
Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Maçta kalan dakikalarda gol olmadı ve Kayserispor maçtan 1-0 galip
ayrıldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor ligdeki puanını 19'a yükseltirken, Kasımpaşa 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynarken, Kasımpaşa da sahasında Đstanbul BB
ile karşılaşacak.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Kuddusi Müftüoğlu (6),Serhan Malkoç (6),Hakan Yemişken (6)
KAYSERĐSPOR: Ertuğrul (6)- Salih (6),Zurap (7), Eren (6), Fathi (6)- Sefa (6) (Dk. 89 Engin),
Nunez(6), Ömer Bayram (5) (Dk.62 Okay 6), Cleyton (7)- Mouche (7)(Dk 90 Biseswar) Bobo (6)

KASIMPAŞA: Isaksson (5)- Abdurrahman (6), Elyasa (5), Yalçın (5), Sancak (5), Djalma (6), Kerem
(5) (Dk.81 Halil ), Viudez (5) (Dk.75 Adem 5) Sarmov (6)- Özer (5), Uche (5)
GOL : Dk.71 Mouche (Kayserispor)
SARI KART : Salih (Kayserispor), Sarmov (Kasımpaşa)
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11795
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayseri de asayiş 2 ölü
Bir kişi kendini astı , bir kişi eşini vurarak öldürdü.
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Kayseri'de 64 yaşındaki Ayşe Demirdoğan, belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu, kendini
iple asarak canına kıydı.
Olay, Kocasinan Đlçesi Hacısaki Mahallesi Rüya Sokak Kaan Apartmanı'nda bugün meydana geldi.
Apartmanın 6'ncı katında oturan Ayşe Demirdoğan, evinin mutfak girişindeki doğalgaz borusuna
bağladığı çamaşır ipiyle kendini astı.
Demirdoğan'ın cesedi, eve gelen yakınları tarafından bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı
incelemeden sonra Ayşe Demirdoğan'ın cesedi otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı
Kayseri'de Emekli başkomiser olduğu öğrenilen Ö.T, eşini öldürdüğü iddiası ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T. (60), gece geç
saatlerde eve gittikten sonra sonra oğlu ile tartışmaya başladı.
Đçkili olduğu iddia edilen Ö.T. belindeki silahı ile oğluna ateş etmek istediği sırada eşi Meliha Topçu
(57) araya girdi. Arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan iki kurşun, Meliha Topçu'nun vücuduna
isabet etti.
Yaralanan Meliha Topçu, oğlunun çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne sevk edildi. Meliha Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ö.T, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma sürdürülüyor.
Bu arada Kayseri'de 3 yıl önce sezaryenle doğum yapan kadının karnında havlu unutan doktor
hakkında Đl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.
Özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryenle doğum yapan ev hanımı Mine Çakar'ın karnında havlu
unutulduğu iddiasına ilişkin bir süre önce Đl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma tamamladı.
Çakar'ın, karın ağrısı şikayetiyle geçen ay gittiği hastanede ameliyatla karnından havlu çıkarılmasının
ardından başlatılan soruşturma kapsamında, havluyu 3 yıl önce kadının karnında unuttuğu öne
sürülen doktor Z.Y. hakkında, Đl Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
-Hasta da şikayet dilekçesi verdiMine Çakar, AA muhabirine, karnında havlunun unutulduğu ameliyatın ardından ağrılarının sürdüğünü
belirterek, "Havlunun çıkarıldığı ameliyatın yarası iyileşmeye başladı ancak karnımdaki ağrı hala
sürüyor. Psikolojik destek almaya devam ediyorum. Sezaryenle ilgili ameliyatı yapan doktor hakkında
savcılığa şikayet dilekçesi verdim. Yasal süreç devam ediyor" diye konuştu.
Mine Çakar, 2009 yılında kentteki özel bir hastanede sezaryenle ikinci çocuğunu dünyaya getirmiş,
ameliyatın ardından karnındaki ağrının uzun süre devam etmesi üzerine geçen ay başka bir
hastanede yapılan ameliyatta, karnından havlu çıkarılmıştı.

Birde Kayseri Emniyet Müdürlüğü, internet kafelere yönelik denetimlerde bir kafenin, mahkeme
kararıyla girişi yasaklanan sitelere müsaade ettiği ortaya çıktı. Polis, kafe yetkilileri hakkında işlem
yaptı.
Đl Emniyet Müdürlüğü, internet kafelere yönelik denetimler hakkında açıklama yaptı. Polis, il genelinde
bin 619 internet kafeyi denetledi. Denetlemelerde bir iş yerinde, mahkeme kararıyla yasaklanan
sitelere girebilmeyi sağlayan DNS değişikliği yapıldığı, 5 iş yerinde yaşı küçük çocuk bulundurulduğu,
bir iş yerinde IP Log kaydı ya da imzalayıcısı bulunmadığı, bir iş yerinde tütün ve tütün mamulleri
kullanıldığı tespit edildi. 8 internet kafe hakkında ihlalle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Emniyet, aileleri uyararak, çocuklarının kimlerle ve hangi ortamlarda görüştüklerinin, neleri seyrettikleri
ile internet kafelerin güvenilirliğinin bilinmesinin önemine dikkat çekti. Uyarıda, "Çocuklarımızın
psikolojilerinin gönderilen tuzak mesajlar ve uygunsuz görüntülerle bozulmaması için kafelerin aileler
tarafından da incelenmesi gerekmektedir. Yasal olarak verilen yetkileri kullanırken ailelerin de bize
yardımcı olması, geleceğimiz olan çocuklarımızı muhtemel zararlardan korumak açısından önemlidir.
Bu, hayatımızın önemli bir parçası haline gelen internetin yararlı kullanılmasını de beraberinde
getirecektir." ifadelerine yer verildi.
Çocuklar ve gençleri kötü alışkanlıklar ile zararlı ortamlardan uzak tutmada öncelikle ailelere büyük
görev düştüğü belirtilerek, ailelerin çocuklarına gösterecekleri sevgi, ilgi ve şefkatin onları birçok
olumsuzluktan uzak tutacağı ifade edildi.
Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayında yapılan kontroller çerçevesinde
621 araç trafikten men edilirken 157 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Trafik Güvenliğinde Yani Açılımlar, Hedefler ve Çözüm
Projeleri" kapsamında vatandaşların, il karayollarında güven içerisinde seyahat edebilmelerini
sağlamak, meydana gelen trafik kazalarını önlemek, trafik kazaları nedeniyle meydana gelen can
kaybını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek amacıyla özellikle hız, alkol, emniyet kemeri, takograf
ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konularda denetimler yapıldığı belirtildi.Trafik ekiplerince,
gerek seyir halinde ve gerekse sabit noktalarda yapılan trafik uygulamaları neticesinde il genelinde, 40
bin 563 araç kontrol edildi. 7 bin 386 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 741 bin 308 lira trafik idari para
cezası uygulanırken 621 araç trafikten men edildi. 348 araç sürücüsü mahkemeye sevk edildi. Ayrıca
142 araç sürücüsünün belirlenen limitin üzerinde alkollü araç kullanmaktan, 15 araç sürücüsünün ise
100 ceza puanından olmak üzere toplam 157 araç sürücüsünün sürücü belgeleri geri alındı.Ayrıca
ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı olanına ve sesli işaretlere uymamak maddesini ihlal etmekten 538
araç sürücüsüne 82 bin 852 lira, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya
gösterilen hususlara uymamak maddesini ihlal etmekten 260 araç sürücüsüne 18 bin 720 lira, Hız
sınırlarını yüzde 30'dan fazla aşmak maddesini ihlal etmekten 891 araç sürücüsüne 284 bin 229 lira,
araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca
kullanmak, araçlardan bir şeyler atmak veya dökmek, seyir halinde telefonla konuşmak maddesini ihlal
etmekten 103 araç sürücüsüne 7 bin 416 lira, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak
maddesini ihlal etmekten 865 araç sürücüsüne 62 bin 280 lira, kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf,
taksi otomobillerinde ise taksimetre kullanmamak ve kullanılır durumda bulundurmamak maddesini
ihlal etmekten 49 araç sürücüsüne 15 bin 631 para cezası kesildi.Kayseri'de bir kişi eski
kayınbiraderini tüfekle ateş ederek öldürdü.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Selçuklu
Mahallesi'nde ikamet eden E.U (31) daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen eski
kayınbiraderi Kemal Sarı'ya (41) av tüfeğiyle ateş etti.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe
Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Sarı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili
E.U. ile kardeşi E.U. (28) gözaltına alındıKayseri Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde ekim ayı içerisinde
yapılan kontrollerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında bin 118 kişiye 121 bin 361 lira idari
para cezası kesti.Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin yaptığı denetimlerde
Kabahatler Kanunu'na aykırı hareket eden kişi sayısı ve uygulanan para cezaları ile ilgili bilgiler verildi.
Polis, 240 kişiye emre aykırı davranış, 141 kişiye dilencilik, 12 kişiye kumar oynamak, 23 kişiye
sarhoşluk, 462 kişiye gürültü, 165 kişiye rahatsız etme, 29 kişiye tütün mamullerinin tüketilmesi, 19
kişiye kimlik bildirmeme ve 27 kişiye silah taşıma maddesinden işlem yaptı.Emniyet Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerler, kamu kurum ve kuruluşları,
banka ve bankamatikler Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından süreklikontrol edilmekte, ayrıca
şüpheli şahıs ve araçlar ile hırsızlık ve dolandırıcılık olayları başta olmak üzere asayişe müessir
olayların önlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.Kasım ayı içinde il merkezinde
108 bin kişinin GBT sorgusunun yapıldığı ve çeşitli suçlardan aranan 243 kişinin adli makamlara teslim
edildiği bildirildi.Kasım ayı içinde bin 282 kişilere karşı suç, 522 mal varlığına karşı, 26 millete ve
devlete karşı, 551 takibi gereken olay ve 81 topluma karşı olmak üzere toplam 2 bin 462 asayişe
müessir olay meydana geldiği, bu olaylarda yakalanarak adli mercilere sevk edilen 2 bin 870 şahıstan
242'sinin tutuklandığı kaydedildi.Đl merkezinde Kasım ayı içerisinde meydana gelen asayiş olaylarının

aydınlatılma oranının ise yüzde 87 olduğu ve 370 olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması
için yapılan çalışmalar devam ettiği bildirildi.Akkışla ilçesinde anten takmak için çıktığı çatıdan düşen
kişi ağır yaralandı.Gömürgen beldesinde, H.M.A, çanak anten takmak için çıktığı evinin çatısından
dengesini kaybederek aşağıya düştü.Ağır yaralanan H.M.A, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde
tedavi altına alındı.
-Koyunları ilaçlarken zehirlendiPınarbaşı ilçesine bağlı Hilmiye köyünde, koyunları kapalı ortamda ilaçlayan M.A. zehirlendi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.A'nın hayati tehlikesini
bulunmadığı öğrenildi
.-Oğlunu iterek yaralanmasına neden olduTomarza ilçesine bağlı Şıhbarak köyünde, F.K. tartıştığı oğlu H.K'yi itti.Düşerek kafasını evin
salonunda bulunan süt kazanına çarpan H.K, ambulansla kaldırıldığı Tomarza Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alındı.Gözaltına alınan baba F.K ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Kayseri'de
domuza çarpmamak için manevra yapan şahıs, canından oluyordu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
Çavuşağa Köyü'nde meydana gelen kazada E.E.E., idaresindeki otomobili ile yola çıkan domuza
çarpmamak için ani manevra yaptı. Ani manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden
E.E.E., yolun dışına savruldu. Kaza sonrası yaralanan E.E.E., Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11796
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Bu da atık Elektronik Kağnı
Belediye elektronik atıklardan kağnı yaptı
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Kayseri Melikgazi Belediyesi, elektronik atıklara dikkat çekmek için sergi açtı. Sergideki elektronik
kağnı dikkat çekti.Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, elektronik
cihazların her geçen gün hızla yenilendiğini ve geliştiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, bu hızlı değişim ile
birlikte eskilerinde hem çevre hem de insan sağlığı için tehlike arz ettiğini söyledi.Ev ve işyerinde
kullanılmayan elektronik cihazları, Atık Toplama Kampanyası ile toplayarak, hem çevre ve insanlığını
koruduklarını hem de hammadde için kaynak oluşturduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç,
"Elektronik atıklar insan ve çevre sağlığı için son derece zararlıdır. Bu nedenle bu arızalı ve bozuk
olan malzemeler rastgele atılmamalıdır. Belediye olarak hem Geri Dönüşüm Projemiz hem de çevre
ve insan sağlığı için bu atıkları da toplamaya karar verdik. Yeni bir kampanya başlatıyoruz. Đlk etapta
okullarda bu çalışmayı başlatıyoruz. Bina görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör oda ve
dernekler ile devam edecek kampanyamızda, elektronik atıkların zararları ve geri dönüşümde
toplanılması konusunda bilgilendireceğiz ve bilinçlendireceğiz." dedi.Elektronik atık kampanyası için
kamuoyu oluşturacaklarını ve bu kapsamda belediye hizmet binası girişinde elektronik atıklardan bir
sergi açtıklarını ifade eden Büyükkılıç, sergide bir kağnı arabası üzerine atıklardan oluşan zemin
yapılarak konunun önemini ve hassasiyetini ortaya koymak istediklerini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, açılan elektronik atıklar sergisinde atıklardan yapılmış çeşitli tablolar ile
tanıtıcı, bilgilendirici broşür, el ilanı gibi örneklerinde yer aldığını, gelecek nesil için bu projenin
herkesçe desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11797
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayseri de kazalar 4 yaralı
Kayseri'deki 4 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
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Kayseri'deki 4 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan, Sarız,
Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinden meydana gelen 4 ayrı kazada yaralanan, Ö.H, E.B, Y.A, A.A, Ö.Ö,
F.K. ile M.K. çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.Yetkililer, kazalarla ilgili soruşturmanın
sürdürüldüğünü bildirdiler.Öte yandan Meral ve Şakir Çağlayan çiftinin 44 gün önce dünyaya
gelen bebekleri Yakup Đlker, yatağında ölü bulundu.Melikgazi Đlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Toros
Caddesi Eskibağ Sokak No 22'deki tek katlı evde oturan ev kadını Meral Çağlayan, dün gece, 44
günlük bebeği Yakup Đlker'i emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Meral Çağlayan, bu sabah bebeğinin
beşikte hareketsiz yattığını görünce, işsiz eşi Şakir Çağlayan'a haber verdi. Şakir Çağlayan'ın ihbarıyla
eve polisler ve Hacı Ahmet Özeşsiz Aile Sağlık Merkezi'nden bir aile hekimi geldi. Doktor, bebeğin
ölümünün normal ölüm olabileceğini, ancak sırtında morluk gördüğünü söyledi. Yakup Đlker
Çağlayan'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kayseri'de eski kayınbiraderini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı ile oğluna yardım ettiği ileri sürülen
babası tutuklandı.Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde eski kayınbiraderi Kemal Sarı'yı
(41) tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddia edilen E.U. (31) ile oğluna yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına
alınan babası Đ.U. (58) ve kardeşi E.U. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için
hastaneye götürüldü.Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U, çıkarıldığı mahkemece
"Kasten adam öldürme", babası Đ.U. ise "Yardım ve yataklık" suçundan tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Kardeşi E.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kentte dün, E.U, daha
önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen eski kayınbiraderi Kemal Sarı'ya (41) av tüfeğiyle
ateş etmiş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Sarı,
hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Ayrıca Barbaros Mahallesi'nde ise tartıştığı
eşi M.T.'yi tabanca ile vurarak öldürmekten gözaltına alınan Ö.T. de çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.Katil zanlıları, tutuklama kararının ardından Kayseri Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de dün gece sobadan sızan karbonmonoksiz gazından 4 kişi zehirlendi.Edinilen bilgiye göre
Ziya Gökalp Mahallesi Apaydın Sokak'ta 47 yaşındaki Y.Y. Turgut Reis Mahallesi Đsabey Sokak'ta 27
yaşındaki Nurhan Dernek ile Hacılar ilçesinde 80 yaşındaki Nurten ve 83 yaşındaki Salih Güngör
çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.Zehirlenen 4 kişinin
ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu
bildirildi. Kayseri'de oğlu ile tartıştığı gerekçesiyle gelinini döven bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye
göre Bünyan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde meydana gelen olayda, Đ.K.'nın gelini olan P.K.'yı oğlu
ile tartıştığı gerekçesiyle yumruklayarak dövdüğü öğrenildi.
P.K. Bünyan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Đ.K. ise hakkında yapılan
soruşturma sonrasında serbest bırakıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11798
Erişim Tarihi: 21.12.2012

BJK-Kayserispor maçına doğru
Zorlu Beşiktaş deplasmanında Kayserispor puan arayacak
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"Kasımpaşa maçında alınan 3 puanı takımımızın moral bulması açısından çok önemli buluyoruz"
dedi.
Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmana, Ümit Milli
Takım kadrosunda yer alan Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Steinsson ve Kujovic dışındaki tüm
futbolcular katıldı.
Prosinecki, antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle
başlayan antrenmanda, koşunun ardından topla çalışma yapıldı.
Đdmandan önce gazetecilere konuşan Prosinecki, 21 Aralık Cuma günü Đstanbul'da karşılaşacakları
Beşiktaş'ı yenerek, ligin ilk devresini galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.
Beşiktaş karşısında en az bir puan alarak, son haftalardaki iyi gidişatlarını sürdürmeyi arzuladıklarını
vurgulayan Prosinecki, şöyle devam etti:
"Takım halinde iyi durumdayız. Oyuncularım antrenmanlarda ellerinden geleni yapıyor. Ligin ilk
yarısının bitmesine 1 maç kaldı. Son haftalarda iyi futbol oynuyoruz, moral olarak da iyi durumdayız.
Geride kalan son 3 haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kaldık, Kasımpaşa'yı mağlup
ettik. Đyi işler yapabileceğimi gösteriyoruz artık. Đstanbul'da zor bir maç olacak ama oyuncularımın
Beşiktaş karşısında iyi mücadele edeceklerinden eminim."
Takımı olarak hücum futbolu oynamayı benimsediklerini dile getiren Prosinecki, Beşiktaş karşısında da
hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceğini sözlerine ekledi.
Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.
Kayserispor'un gol krallığındaki iddiali ismi Bobo, yarın oynayacakları Beşiktaş maçının kendisinde
farklı duygular yaratacağını söyledi. Bobo, "Beşiktaş'da 5.5 yıl oynadım. Benim için farklı maç olacak,
farklı duygular içindeyim" dedi.
Kayserisporlu futbolcular, teknik direktör Robert Prosineçki yönetiminde Beşiktaş maçının hazırlıklarını
tamamladı. Sakat olan Steinsson dışında eksiği bulunmayan sarı kırmızılılar, bugün akşam saatlerinde
uçakla Đstanbul'a giderek otelde kampa girecek. Kayserispor teknik direktörü Prosinecki, Beşiktaş
maçından sonra oyuncularına 10 gün izin vereceğini belirterek, şunları söyledi:
"Özellikle son 4 haftada oynadığımız takımlar sıralamada ligin tepesinde yer alan takımlardı.
Fenerbahçe, Trabzon ve Kasımpaşa ile oynadık. Şimdi de yine yukarılarda yer alan ve iyi bir takım
olan Beşiktaş'la oynayacağız. Geride bıraktığımız 3 maçta iyi futbol oynadığımızı söyleyebilirim.
Olumlu işler yapmaya çalıştık alabildiğimiz puanları aldık belki daha da alabilirdik. Şimdi bu halkanın
son maçı Beşiktaş maçı elimizden geleni yapacağız. Đyi motiveyiz. Diğer maçları nasıl ciddiye aldıysak
bu maçı da ciddi alacağız. Hep söylüyorum. Đyi bir takımımız var güveniyoruz kalitesine de inanıyoruz.
Elimizden gelenin en iyisini yapıp ordan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Tabi ki de daha iyisini yapmak
zorundayız, bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Futbolcularımız kapasitelerinin üstüne çıkabilecektir, biz
de bunu yapmalarını sağlayacağız."
3 OCAK'DA ANTALYA'DA BULUŞACAKLAR
Hırvat teknik adam, Kayserisporlu oyuncuların Beşiktaş maçı sonrası 10 günlük izine çıkacaklarını ve
3 Ocak'da Antalya kampında buluşacaklarını belirtti. Prosinecki, "Son maçın ardından tatile çıkacaklar
orada iyi dinlensinler futboldan uzaklaşsınlar biraz. Sonra tekrar bütün güçleriyle buraya gelsinler
istiyoruz. Tatilin iyi geleceğini düşünüyorum. Sonra Antalya'da 14 günlük hazırlık kampımız olacak

ardından lige başlayacağız. Đlk yarının çok daha üstünde performans ortaya koyarız ve bizim için daha
iyi olur umarım" diye görüşlerini dile getirdi.
2 OYUNCU ALABĐLĐRĐZ
Prosinecki, devre arasında oyuncu takviyesi konusunda yönetimle görüştüklerini de belirterek sözlerini
şöyle tamamladı:
"Beşiktaş maçını oynayacağız bütün ilgimiz düşüncemiz Beşiktaş maçı o bittikten sonra oturup
konuşuruz. Kulübün neye ihtiyacı var bizim neye ihtiyacımız var takımda fark yaratacak yardımcı
olacak bizi bir yerlere taşıyacak bir oyuncu alabiliriz. Ekonomik olarak güçlü bir takımız. Bir ya da iki
bölgeye takviye yapmak için değerlendirme yapacağız oyuncular belli olursa almayı düşünebiliriz."
Kayserispor menajeri Süleyman Hurma da Cangele'nin Beşiktaş maçı kadrosunda olmadığı için
erkenden Kayseri'den ayrıldığını, biri defans biri orta saha oyuncusu olmak üzere 2 oyuncu transferini
gerçekleştireceklerini ve yeni oyuncuların Antalya kampına katılacaklarını söyledi.
BOBO: "DEĞĐŞĐK DUYGULAR ĐÇĐNDEYĐM"
Kayserispor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Bobo, Beşiktaş maçında kendisinden gol beklentileri olduğu
yolundaki gazetecilerin sorularına "Bilmiyorum inşallah atarım. Benim için farklı maç olacak, farklı
duygular olabilir. Beşiktaş'ta 5.5 yıl forma giydim. Çok güzel günler, şampiyonluk yaşadık. Müthiş bir
atmosfer, güzel bir birlikteliğimiz vardı. Çok iyi bir taraftara sahip. Türkiye'nin en ateşli taraftarı onlarda.
Ama artık o etap benim için geride kaldı. Buranın başarısı için çalışıyorum. Beşiktaş deplasmanında
da elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının son iç saha
maçını galibiyetle kapattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Takımın son haftalardaki iyi oyununu Kasımpaşa karşısında galibiyetle taçlandırdıklarına işaret eden
Ortaköylüoğlu, şöyle konuştu:
"Đyi oynuyor, iyi mücadele ediyor fakat bunları sonuca yansıtamıyorduk. Bundan dolayı 3 puana çok
ihtiyacımız vardı. Ligin güçlü ve Kayserispor'u iyi bilen bir ekibine karşı oynadık. Bizim açımızdan
kolay bir maç olmadı. Haklı bir galibiyet aldık. Kasımpaşa maçında alınan 3 puanı takımımızın moral
bulması açısından çok önemli oldu buluyoruz. Kayserispor çok daha üst sıralarda olmayı hak eden bir
kulüp. Şu ana kadar istediğimiz yerde değiliz ve istediğimiz sonuçları alamadık. Kasımpaşa galibiyeti
bu hafta oynayacağımız Beşiktaş maçı ve ligin ikinci devresine umutla bakmamızı sağladı. Bu iyi oyun
ve onun sonucunda gelen galibiyetlerin devam etmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı
sürdüreceğiz."
Ortaköylüoğlu, Kasımpaşa karşısında taraftarların takım için itici bir güç olduğunu dile getirerek, "Çok
soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımımızı desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür
ediyoruz. Alınan galibiyette taraftarlarımızın da büyük bir etkisi oldu. Đnşallah onların desteğiyle ligin
ikinci yarısında daha iyi olacağız" dedi.
21 Aralık 2012 Cuma
Beşiktaş
20:00
Kayserispor
Akhisar Bld.
20:00
Orduspor
22 Aralık 2012 Cumartesi
Kasımpaşa
15:00
Đstanbul BŞB
Fenerbahçe
19:00
Karabükspor
23 Aralık 2012 Pazar
Sivasspor
13:00
Sanica Boru Ela
Gaziantepspor
16:00
Mersin Đ.Y.
Bursaspor

16:00
Gençlerbirliği
Trabzonspor
19:00
Galatasaray
MP Antalyaspor
19:00
Eskişehirspor
Bu arada Kayserisporlu futbolcu Bobo 9 gole ulaşarak gol krallığı sıralamasında 7.sırada bulunuyor.
Gol Krallığı
11 gol :
Umut Bulut - Galatasaray
9 gol :
Mert Nobre - Mersin Đ.Y.
9 gol :
Necati Ateş - Eskişehirspor
9 gol :
Kalou Uche - Kasımpaşa
9 gol :
Burak Yılmaz - Galatasaray
9 gol :
Hugo Almeida - Beşiktaş
9 gol :
Bobo - Kayserispor
2007 yılında Sakaryaspor'dan Kayserispor'a transfer olan Cangele, 10 numaralı formayı giydiği SarıKırmızılı takımda, Beşiktaş maçının kadrosuna alınmayınca, ülkesine dönem kararı aldı. Bu sabah eşi
ve iki çocuğu ile birlikte Kayseri Erkilet Havaalanı'na gelen Arjantinli Franco Cangele, önce Đstanbul'a
ardından da Arjantin'e uçtu. Cangele, 2007 yılında Kayserispor'a, Boca Juniors takımından
bonservisini ilk yılı kiralık olmak üzere 1+3 yıllık opsiyonlu şekilde alındı. 2007 yılından itibaren
Kayserispor forması giyen Cangele, Kayserispor takımı ile 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası
şampiyonluğu yaşadı. Ancak bu maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay süren bir sakatlık dönemi
geçirdi. Tedavisi ülkesi Arjantin'de yapılan Cangele, sakatlıktan dolayı takımı ile UEFA Kupası'nda
mücadele edemedi. 2008-09 sezonunun ilk yarısının ortalarında forma giymeye başlayan Cangele, ara
ara yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 'Cam adam' olarak adlandırılıyordu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11799
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Ş.Urfaspor-Erciyesspor maçına doğru
GAP ARENA da Erciyesspor maçı cumartesi günü deplasmanda oynayacak
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ligin ilk
yarısını lider bitirmek adına Şanlıurfaspor maçını çok

önemsediklerini söyledi. Kaan Savruk,yaptığı açıklamada, yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile
oynayacakları ilk yarının son maçına mutlak 3 puan hedefiyle hazırlandıklarını belirtti. Takımın
hazırlıklarını tamamlayarak, bugün hava yoluyla Đstanbul aktarmalı Şanlıurfa'ya gittiğini dile getiren
Savruk, şunları söyledi: "Yarın ligin ilk devresinin son maçına çıkacağız. Geride kalan 16 haftada 30
puan toplayarak, ligin zirvesinde yer alıyoruz. Ligin ilk yarısını lider bitirmek adına Şanlıurfaspor maçını
çok önemsiyoruz. Bu maçı kazanarak, ilk yarıyı lider bitirmeyi arzuluyoruz. Çok şükür herhangi bir
sıkıntımız yok, oyuncuların özgüveni, morali yerinde. Takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Yoğurtçu
ve Kenan Şahin ile kırmızı kart cezalısı kaleci Behram Zülaloğlu dışında bir eksiğimiz yok. Şanlıurfa'da
güzel bir oyun sonunda 3 puana ulaşarak, ilk yarıdaki çalışmalarımızın meyvesini almak istiyoruz.
Bunu başaracak teknik heyet ile kaliteli ve geniş bir kadroya sahibiz." Savruk, takıma devre arasında
takviyeler olacağını da belirterek, Şanlıurfa maçından sonra transfer çalışmalarına başlayacaklarını da
sözlerine ekledi. Kayseri Erciyesspor, deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını
yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, Hacı Boydak Tesisleri'nde
gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Hüseyin Yoğurtçu ve Kenan Şahin dışındaki
futbolcular katıldı. Özköylü, antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma
hareketleriyle başlayan antrenmanda koşunun ardından topla çalışma yapıldı.
Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özköylü, ligin ilk devresinin son
haftasında deplasmanda oynayacakları Şanlıurfaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla
hazırlandıklarını belirtti.Şanlıurfa'dan galibiyetle dönecek güce ve potansiyele sahip olduklarını dile
getiren Özköylü, şöyle konuştu: "Şanlıurfaspor maçını kazanarak, ligin ilk yarısını lider bitirmek
istiyoruz. Özellikle içerde aldığımız son Manisaspor mağlubiyetinden sonra bunun telafisini yapabilmek
için mücadele edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak. Şanlıurfaspor çok iyi oyunculardan kurulu bir takım.
Onların da kendilerine göre sıkıntıları var, uzun süredir kazanamıyorlar. Çok tehlikeli oyunculara
sahipler. Dikkatli olup iyi mücadele ederek oradan galip dönmeyi arzu ediyoruz."
Özköylü, takımın devre arasında Antalya'da kamp yapacağını sözlerine ekledi.
22 Aralık 2012 Cumartesi
Gaziantep BŞB
13:00
Boluspor
Ş.Urfaspor Gap arena stadı
14:00
K.Erciyesspor
Bucaspor
16:00
Denizlispor
Manisaspor
19:00
Adanaspor
23 Aralık 2012 Pazar
Ankaragücü
13:00
Konyaspor
1461 Trabzon
13:00
Ç.Rizespor
TKĐ Tavşanlı Li
13:00
Göztepe
Adana Demir
14:00
Samsunspor
Karşıyaka
19:00
Kartalspor
PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un Basın Sözcüsü Đbrahim Halil Tepe, 1-1 berabere sonuçlanan
Torku Konyaspor maçıyla birlikte deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdüklerini söyledi.
Tepe, açıklamada, hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları Torku Konyaspor maçında futbolcuların iyi
bir performans sergilediğini belirtti.

PTT 1. lig'de deplasmanda maç kaybetmeyen tek takım unvanını koruduklarını aktaran Tepe, şunları
kaydetti:
"Konya'da, zor bir maç oldu. Bu maçla birlikte deplasmandaki yenilmezlik serimizi sürdürdük. Ligin ilk
yarısında deplasmanda hiç yenilmediğimiz için mutluyuz. Đlk yarının deplasman maçlarını böylece
bitirmiş olduk. Takımımız iyi mücadele etti, deplasman havasındaki bir maç çıkardı. Ortada bir maçtı,
hem rakip hem biz pozisyona girdik. Konya deplasmanından da puan aldığımız için sevinçliyiz."
Tepe, Torku Konyaspor maçının ardından 1 gün izin yapan futbolcularının Kayseri Erciyesspor
maçının hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacağını sözlerine ekledi.
PUAN DURUMU
Av P

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

1.

K.Erciyesspor

16 9

3

4

33 20 13 30

2.

Adanaspor

16 8

5

3

25 18 7

29

3.

Manisaspor

16 7

7

2

20 12 8

28

4.

1461 Trabzon

16 8

3

5

20 11 9

27

5.

Ç.Rizespor

16 7

5

4

23 17 6

26

6.

Adana Demir

16 8

2

6

27 24 3

26

7.

Karşıyaka

16 6

6

4

18 19 -1

24

8.

Boluspor

16 6

5

5

22 21 1

23

9.

Bucaspor

16 6

4

6

19 13 6

22

10.

Gaziantep BŞB

16 6

3

7

21 19 2

21

11.

Denizlispor

16 5

6

5

16 16 0

21

12.

Ş.Urfaspor

16 4

7

5

16 20 -4

19

13.

Konyaspor

16 4

7

5

14 18 -4

19

14.

Kartalspor

16 5

2

9

13 17 -4

17

15.

TKĐ Tavşanlı Linyitspor 16 4

5

7

16 27 -11 17

16.

Göztepe

16 4

3

9

8

17.

Samsunspor

16 1

11 4

18 -10 15

16 21 -5

14

18.

Ankaragücü

16 2

4

10 14 30 -16 10

Öte yandan Erciyessporlu golcü futbolcu Gohou GOL KRALLIĞI SIRALAMASINDA 12 golle 1.
SIRADA iken emre bozkurt da 10 golle 4.sırada bulunyur.
Gol Krallığı
12 gol :
Gohou - K.Erciyesspor
10 gol :
Juninho - Adana Demir
10 gol :
Mbilla Etame - Adanaspor
10 gol :
E.Bozkurt - K.Erciyesspor
9 gol :
Kahe - Manisaspor
9 gol :
U.Kalu - Ç.Rizespor
7 gol :
Gökhan Kaba - Adana Demir
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11800
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Özhaseki ĐĐBF de
Deneyim paylaşımları söyleşisine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki katıldı.
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Erciyes Üniversitesi'nce "Deneyim paylaşımları" söyleşisi düzenlendi.
Đktisadi ve Đdari Birimler Fakültesi (ĐĐBF) konferans salonundaki söyleşiye, konuşmacı olarak Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan ĐĐBF Dekanı Prof. Dr. Ekrem Erdem, belediye başkanlarının sosyal,
ekonomik olmak üzere hayatın tüm alanlarında bilgi sahibi olduklarını ve bunları yurtdışına taşıdıklarını
söyledi.
Erdem, "Yurtdışına gittiğimiz zaman belediyelerimizin çalışmalarını daha da takdir ediyoruz. Keşke
bizim başkanlar gelip buralarda da birkaç ay görev yapsa diyoruz" diye konuştu.
Özhaseki ise, öğrencilere mekan yönetimi üzerine tavsiyelerde bulundu.
Dünyanın son 30 yılda büyük bir değişim yaşadığına dikkati çeken Özhaseki, belediyelerin de bu
değişime ayak uydurmaya çalıştıklarını söyledi.
Đslam alimlerinin de değişimden yana olduğunu ifade eden Özhaseki, "Sizler de (Ya yeni hal, ya
izmihlal) sözünü işitmişsinizdir. Mevlana'nın (bugün yeni bir gün, yeni şeyler yapmak lazım) sözünü
hepiniz bilirsiniz. Bildiğimiz ya da alıştıklarımızla devam etmemiz mümkün. Sizler de hangi alanda
meslek sahibi olacaksanız alanındaki yenilikleri takip etmelisiniz" dedi.
-"Belediye başkanı orkestra şefi gibidir"Belediye başkanının işi en iyi bilenleri bir araya getirdiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:
"Belediye başkanı orkestra şefi gibidir. Đşi en iyi yapabilecekleri bir araya getirir, sonra da onları
yönetir. Sadece kanunun size yüklediklerini yapmakla yetinirseniz işinizi hakkıyla yaptığınızı iddia
edemezsiniz."
Özhaseki, Kayseri'nin yüzyıllar öncesinden bu yana ticaret merkezi olduğunu belirterek, şunları
kaydetti:
"Verimli bir toprağımız yok. Đnsanlarımız alıp satmaya başlamış. Bu şehirde babadan ataya bir ticaret
geleneği oluşmuş. Göreve geldiğimizde borçlarımız vardı. Geldiğimiz gün belediyenin şartları çok da
iyi değildi. Bugün şükür çok iyi durumdayız. Kamu parasını harcarken çok rahat davranıyoruz. Makam
araçlarımızın yaktığı benzini hesap etmiyoruz. Göreve başladığımızda müdürlerimizin toplam 80
makam aracı vardı, bunları sattık. Kiralık makam araçları kullanmaya başladık. Emekliliği gelen
personelimizi emekli ettik. 2 bin personel vardı. Bugün hizmet alanı büyüdü ancak 900 personelle işleri
yürütüyoruz."
Konuşmasının ardından Özhaseki öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özhakesi'ye Rektör Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur tarafından plaket takdim edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11801
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Belediye, oteli kiraya verdi
Büyükşehir belediyesi Erciyes Hisarcık Kapı'daki 28 odalı oteli kiraya verdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında
Hisarcık kapıda yaptırılan 28 odalı otel binası, ihale ile 3 yıllığına kiraya verildi.
Belediye Encümen Salonu'nda Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan ihaleye 4 kişi katıldı.
Tahmini bedeli 30 bin lira olan otelin kira ihalesini 81 bin lira teklif veren Ali Erdem kazandı.
-Pervane arsaları pazarlığa kaldıÖte yandan, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pervane Mahallesi'nde bulunan 4 konut alanı
arsasının satışı için yapılan ihalede, teklifler yeterli bulunmadığı için arsalar bir hafta süre ile pazarlığa
bırakıldı.

Pazarlığa kalan ihaleler, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 26 Aralık Çarşamba günü saat
14.00'de tekrarlanacak.
Konut arsalarının özellikleri şöyle:
Mevkii: Metrekaresi: Muhammen Bedeli:
Cinsi:
1-Pervane 2969 1 milyon 54 bin 30 TL
Konut Alanı
2-Pervane 3778 1 milyon 341 bin 285 TL
Konut Alanı
3-Pervane 3449 1 milyon 224 bin 622 TL
Konut Alanı
4-Pervane 2799 993 bin 723 bin TL (%49 Kdv)
Konut Alanı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11802
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Köpek Balığı etinden sucuk
Uyanık Kayserili balıkçı Bursa da köpek balığı etinden sucuk yaptı
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Bursa'da balık restoranı işleten Kayserili müteşebbis, Çanakkale Boğazı'nda 2 hafta önce yakalanan 2
metre 70 santimetre uzunluğunda, 80 kilo ağırlındaki köpek balığı etinden sucuk yaptı. Kilogramı 80
liradan satılan sucuktan tadan vatandaşlar ise şaşkınlıkları gizleyemedi.
Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 2 hafta önce balıkçıların ağına takılan 'Camgöz' cinsi köpek balığı
Kayhan Çarşısı'ndaki Bedr Balıkçılık'ta bir süre sergilendi. Kayserili işletmeci Deniz Ünlütürk,
vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 2 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığındaki
köpek balığının etini şiş olarak satışa sundu. Vatandaşların ilgisi üzerine Ünlütürk, köpek balığı etini
Kayserili olması dolayısıyla sucuk yapmaya karar verdi.
"KÖPEK BALIĞI ETĐNDEN KÖFTE DE YAPACAĞIZ"
Yüzde yüzü köpek balığı etinden üretilen sucuğu kilogramını 80 liradan satışa sunan Ünlütükr, köpek
balığı etinin kansere iyi geldiğini savundu. Ünlütürk, şöyle konuştu. "80 kilogramlık köpek balığının bir
bölümünü şiş olarak sattık. Sonra 60 kilogramını sucuk yaptık. Farklı baharatlar kullanarak tıpkı dana
etinden yapılan gibi sucuk ürettik. Kilogramını 80 liradan sattık. Đki gün içerisinde büyük bölümünü
sattık. Elimizde çok az kaldı. Talep görürse köpek balığından köfte ve farklı ürünler de üretmeyi
düşünüyoruz."
Köpek balığı sucunun kangalının ortalama 35–40 liradan satıldığını belirten Ünlütürk "Daha önce
balıktan sucuk yapıldı. Ancak köpek balığından dünyada ilk kez sucuk yapıldı. Kayserili olduğumuz
için sucuk kültürü var. Bunun için sucuk yapmak istedik. Vatandaşlar köpek balığı sucuğuna ilgi
gösteriyor. Sucuklar tükenmek üzere. Köpek balığı etinin kansere çok iyi geldiğini uzmanlar söylüyor."
şeklinde konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11803
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayseri de Asayiş olayları
Yangın,bıçaklama ve diğer emniyet haberleri
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Yahyalı ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Gazibeyli Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki Savaş Can'a ait dairede henüz
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Ayşe Can'ı (80) dışarı
çıkardı.
Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Can, kaldırıldığı Yahyalı Devlet
Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
sevk edildi.
Đtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 4 bin lira maddi zarar meydana
geldi.
Savaş Can ile eşi ve çocuklarının, bir yakınlarına misafirliğe gittikleri için yangın sırasında evde
olmadıkları öğrenildi.
Kayseri'de sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı 16 yaşındaki F.A.'dan hamile kalan ve Temmuz ayında
bir Bebek dünyaya getiren 14 yaşındaki lise öğrencisi M.N.K. mahkemede yaşadığı dramı anlattı.
Çocuk yaşta hamile kalmanın çaresizliğini yaşayan M.N.K.,"Hamile olduğumu karnımdaki Bebek
büyüyüp kıpırdayınca anladım. Annem benim kilo aldığını düşünüyordu" dedi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katılan M.N.K. verdiği ifadede sosyal
paylaşım sitesinde tanıştığı F.A. ile bir süre arkadaş olduklarını belirtti. 'F.A. ile parkta buluşup 19
Mayıs Mahallesi'ndeki evlerine gittiklerini belirten M.N.K. "Cinsel ilişkiye karşı çıktım. Beni dinlemedi ve
istemeden zorla bana sahip oldu. Bu işin nasıl olduğunu daha önce bilmiyordum. Bir süre sonra
karnım şişmeye ve Bebek büyüyüp hareket etmeye başlayınca hamile olduğumu anladım. Annnem ise
bana iş yapmadığım için kilo aldığımı söylüyordu. F.A.'ya mesaj atıp hamile olduğumu söyledim ama
bana inanmadı" dedi.
AĐLESĐ APANDĐS SANCISI SANMIŞ
M.N.K. hamile olduğunu ailesinin bilmediğini ve sancısı tutunca Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nin çocuk servisine götürüldüğünü belirterek şunları anlattı:
"Hastanede apandist şüphesiyle röntgenim çekildi. Filmin sonucunu beklerken ihtiyaç için gittiğim
tuvalete doğum başladı ve orada doğurdum. Ben bağırmaya başlayınca doktorlar yardıma geldi, beni
ve bebeği Doğumevi Hastanesi'ne götürdüler. Beni hamile bırakan F.A'dan davacıyım."
Tutuklu yargılanan F.A. da M.N.K. ile bir süre arkadaş olduklarını belirterek "Kendi rızasıyla birlikte
olduk" iddiasında bulundu. Mahkeme heyeti, F.A'nın yapılan DNA testi sonucu M.N.K'nın doğurduğu
bebeğin yüzde 99.9 oranında babası olduğu bildirilen raporu okuyup dosyaya koyup duruşmayı
erteledi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'ne getirilen M.N.K. geçen Temmuz ayında
tuvalette doğum yapmış, daha sonra polise verdiği ifade doğrultusunda F.A. gözaltına alınıp,
çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. M.N.K'nın tuvalette doğurduğu kız Bebek, tedavi için
getirildiği Kayseri Doğumevi Hastanesi'nde bir gün sonra hayatını kaybetmişti.
Talas ilçesinde bir kişi, miras meselesi nedeniyle tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı.
Koçcağız köyünde M.P, miras meselesi nedeniyle tartıştığı amcası M.P'yi kolunda bıçakla yaraladı.
M.P, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yetkililer, M.P'nin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla 150 bin sticker
ve broşür hazırlattığı bildirildi.
Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suçla mücadelede ve güvenlik hizmetlerinin
yürütülmesinde toplumsal destek ve katılımının sağlanmasının, polis teşkilatının etkinliği, başarısı ve
güvenilirliğinin arttırılmasında önemli bir etken olduğu belirtildi.
Hizmetlerin daha verimli ve kaliteli yürütülmesi, suç ve suçla etkin mücadele edilebilmesi, verilen
güvenlik hizmetlerine gereken desteğin sağlanabilmesi amacıyla halkın bilgilendirilmesinin
planlandığının kaydedildiği açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "işyerinde
güvenlik, hız ve sürücü, soba zehirlenmeleri, sokakta güvenlik, komşu kollama" gibi 17 farklı konuda
150 bin sticker ve broşür bastırıldığı kaydedildi.
Sivas'ta etkisini artıran kış şartları özellikle şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Saat 16.00 sıralarında kapanan Kayseri karayolu ulaşıma açılırken, Erzincan yolunda da büyük sıkıntı
yaşandı. Sivas-Erzincan karayolu 17'inci kilometredeki Seyfebeli mevkisinde bölünmüş yolun tek
şeridini yoldan çıkıp kapatan TIR'lar nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat boyunca aksadı. TIR'ların
arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin yaptığı tuzlama çalışmasının ardından,
TIR'lar zincir yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı. TIR sürücüleri ise yoldaki yağışa rağmen
karayollarının gerekli çalışmayı yapmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Yağışın aralıksız
devam etmesi ve zeminin buzlanması nedeniyle güzergah üzerindeki yüksek tonajlı araçların en yakın
dinlenme tesisleri veya Zara ve Hafik Đlçesi'nde beklemeleri istendi.
Öte yandan Zara-Suşehri arası Geminbeli geçidinde de yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Karayolları'nın çabasına rağmen yolun kapanması nedeniyle bu yöne gideceklerin mecbur kalmadıkça
yola çıkmamaları istendi. Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Mevkisinde de yağış ve tipi nedeniyle
geçişler kontrollü olarak sağlanabiliyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada
bir kişi yaralandı.
ERÜ Düşünce ve Tartışma Kulübü öğrencileri, "Levent Kırca ile Söyleşi" programının duyurusunu
yapmak için Mühendislik Fakültesi öğrenci giriş kapısı önünde stant açtı.
Fakülteye gelen iki öğrencinin standın kaldırılmasını istemesi üzerine, iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Kavga olay yerine gelen özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından büyümeden önlendi.
Olaya karışan G.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Stant açan öğrenciler ve arkadaşları, yerleşkeden polis araçlarıyla çıkarıldı.
ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, gazetecilere yaptığı açıklamada,
öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan izin alarak stant açtıklarını belirterek, kavgayı
başka bir fakülteden gelen öğrencilerin çıkardığını söyledi.
Yaşanan karmaşayla ilgili bilgi veren Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Alçı, 'Böyle bir olayın olması bizi gerçekten üzmüştür. Üniversitemizde ki Öğrencilerimizin
oluşturduğu kulüpler, faaliyetleriyle ilgili materyalleri Rektörlüğümüze bağlı Spor, Sağlık Daire
Başkanlığından onaylatmaları gerekir ki, bu faaliyetin onayı da mevcuttuö dedi. Alçı 'Faaliyet
bilgilendirmesi için stand açmak gerekmez. Günümüz teknoloji çağı. Örneğin WEB sitelerinden bu
bilgilendirmeler yapılabilir ve bu gibi olaylar yaşanmazö diye konuştu.
Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 93. yıl dönümü kutlamalarında tansiyonu düşen bir
öğrenci baygınlık geçirdi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Vali Yardımcısı Đbrahim Halil
Çomaktekin, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP
Kayseri Đl Başkanı Sadık Atila ile çok sayıda kurum ve daire müdürü ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin
sunulmasından sonra Đstiklal Marşının okunduğu törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki konuşma yaptı. Tören sırasında Atatürk anıtının etrafında bayrak tutan öğrencilerden Yunus
Nadir Tav baygınlık geçirdi.
75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi olan Yunus Nadir Tav'a ilk müdahale 112 ekipleri
tarafından yapıldı. Yunus Nadir Tav'ın tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık geçirdiği anlaşıldı.
Tav, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evrensel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği, işadamalarını "sahte proje danışmanlarına" karşı
uyardı.
Dernek başkanı Güray Gülentürk, yaptığı açıklamada, bazı firmaları telefonla arayarak kendilerini
proje danışmanı olarak tanıtan kişilerin, işadamlarını hibe desteği alabilecek projeler
hazırlayabilecekleri konusunda ikna etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade eden Gülentürk, "Danışman olduğunu söyleyen kişilerin
firmalara ve işadamlarına anlattıkları, çağrıları 2-3 yıl önce kapanan veya çağrıları ne zaman açılacağı
belli olmayan projelerdir. Bazı firmalar adına arayarak birkaç teknik soru sorduğumuz bu danışmanlara

ikinci kez ulaşamadık. Bu kişilerin niyetleri bellidir. Kayseri'de profesyonel danışman firmalar ve ekipler
bulunmaktadır" diye konuştu.
Kayseri'de 16 yaşında bir genç, kimliği belirlenemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Sırtından aldığı 4
bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki O.Ç., Kocasinan ilçesine bağlı Beşparmak Mahallesi'nde kimliği
belirlenemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Sırtından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan O.Ç.,
vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan O.Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin
kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Yahyalı Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Koltuğumda Emniyetteyim Projesi" kapsamında
geliştirilen "çarpışma aracı" ile öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Toplum Destekli Polislik Bürosu tarafından yürütülen "Koltuğumda Emniyetteyim Projesi"nin tanıtımı,
Yahyagazi Đlköğretim Okulu'nda yapıldı.
Toplantıya, Kaymakam Ziya Polat, Belediye Başkanı Mehmet Araç, Đlçe Emniyet Müdürü Mehmet
Yıldız, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
Konuşmaların ardından öğrencilere, polisler tarafından tasarlanan ve Yahyalı Çok Programlı
Lisesi'nde elektrikli çarpışma aracı ile emniyet kemerinin ve çocuk koltuğunun önemi anlatıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11804
Erişim Tarihi: 21.12.2012

ATATÜRK Kayseri de
Kayseri iline teşrif edişlerinin 93.yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.
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Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende
bayrak taşırken yere yığılan lise öğrencisi Nadir Tav'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada Tav'ın rahatsızlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesine götürüldüğü belirtildi.
Tav'ın sağlık durumunun iyi olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nadir Tav, Atatürk'ün Kayseri'ye geliş töreninde,
tören esnasında bayılarak bayrağı yere düşürmemek için bayrak direğini süzerek aşağı yığılıp yere
düşmüş arkadaşları ve Milli Eğitim yetkilileri tarafından tören alanının arkasına alınmış ve Đl Sağlık
Müdürlüğü yetkilisi tarafından ilk müdahale yapılarak ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine götürülmüştür.
Okulun beden eğitimi öğretmeni, Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Erdoğan ve Đl Milli Eğitim Müdür
Vekili Osman Elmalı hastaneye giderek öğrencinin takibini ve tedavisiyle yakından ilgilenmiştir."
Nadir Tav'a serum takılıp, röntgen ve tomografisinin çekildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Đl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Elmalı'nın doktorundan aldığı bilgiye göre herhangi bir olumsuz
durum olmadığı ve serumun bitiminde taburcu olacağı bildirilmiştir.
Hastaneden taburcu olan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nadir Tav, Đl Milli Eğitim
Müdür Vekili Osman Elmalı ile birlikte Vali Vekili Đbrahim Halil Çomaktekin'i makamında ziyaret ederek,
gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
Vali Vekilimiz Đbrahim Halil Çomaktekin, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nadir
Tav'a çeşitli hediyeler verdi."

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 93. yıl dönümü olması nedeniyle konferans
verilerek, Atatürk sergisi açıldı.Turizm Otelcilik Meslek Yüksek okulunda düzenlenen
konferans ve sergiye Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kayseri Enstitüsü Başkanı Faruk
Yaman, Erciyes Üniversitesi Atatürk Đlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Serdar Sakin ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Erciyes Üniversitesi
Atatürk Đlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serdar Sakin, "Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'ye 5 defa gelmiştir. Her gelişinin ayrı bir hikayesi vardır. Elbette
ifade etmek gerekir ki Atatürk, çeşitli sebeplerle Türükiye'nin değişik bölgelerine ve illerine
seyahatler yapmıştır. Đşte Kayseri, bu seyahatler içerisinde uğradığı şehirlerden biridir. Bu
konferansımızda Atatürk'ün söz konusu Kayseri ziyaretlerini, bu ziyaretlerinde neler yaptığını,
nereleri gezdiğini ortaya koymayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Atatürk'ün yurt gezileri
yaptığını belirten Sakin, "Atatürk Milli Mücadele yıllarında önce çeşitli görevlerle ve vatanı kurtarıp
bağımsız, yeni bir Türk Devleti kurduktan sonra çıktığı yurt gezilerinde 52 ilimizi gezmiş, çoğu il ve
şehirlerimize birkaç kez gelmiştir. Atatürk Milli Mücadele devam ederken de, Cumhuriyetin ilanından
sonra da Türk milletinin arasında olmuştur. Milliyetle bu beraberliği yurt gezilerinde yaşamıştır"
ifadelerini kullandı.Sergide konuşan Kayseri Enstitüsü Başkanı Faruk Yaman Faruk Yaman,
"Atatürk'ün Kayseri'ye 5 kez geldiğine dair bilgi, belge ve fotoğraflarından oluşan bir sergi açtık. Bu
görsel bir sergi. Burada 32 fotoğraf bulunuyor" dedi. Forum Kayseri'de, Atatürkçü Düşence Derneği
tarafından 'Atatürk Kayseri'de' konulu sergi düzenlendi.Forum Kayseri'ye kurulan 'Atatürk Kayseri'de'
konulu sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sergide konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri
Şubesi Başkanı Đsmail Ulusoy, "Bildiğiniz gibi Atamızın Kayseri'ye gelişinin 93. yıl dönümü. Atamız
Sivas'taki kongreden sonra buraya geldiler. Daha sonra da Hacı Bektaş'a geçtiler. Oradan da
Ankara'ya onun sonucunda da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını yaptılar. Atatürk Kayseri'de o
zaman en iyi şekilde ağırlandı. Kayseri Kurtuluş Savaşı devamında Atatürk ve arkadaşlarına devamlı
destek olmuştur. Desteğini hiçbir zaman çekmemiştir. Bugünkü geldiğimiz duruma bakıyoruz bu
Cumhuriyetin kazanımları bir bir yok edilmektedir. Buda bizi çok üzüyor. Kayseri belki sanayi olarak
gelişiyor ama Atatürk zamanında kurulan fabrikalar yok. Bunun üzerine bu yapılanlara rağmen sanki
hiçbir şey yapılmamış gibi Cumhuriyet dönemi inkar edilmeye ve unutturulmaya çalışılıyor. Bu da bizi
çok üzüyor. Biz hiç olmazsa burada bu sergiyi açarak yeni nesillere Atamızı tanıtmak ve onlara bu
ülkede Atatürk diye birinin olduğunu anımsatmak istiyoruz" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11805
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Vali den valiye ziyaret
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kırıkkale ValisiAli Kolat'ı ziyaret etti.
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Vali Şerif Yılmaz, Kırıkkale Valisi Ali Kolat’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Valiliğe
gelişinde Kolat tarafından karşılanan Vali Yılmaz, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Kırıkkale Valisi Ali Kolat,Vali Şerif Yılmaz ile bir süre sohbet ettiler.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11806
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Ücretsiz Afyon Tanıtım Turu
Pazar günü ücretsiz Afyonkarahisar Çınar termal'e tur düzenlenmiştir.
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Pazar günü ilimizden Afyonkarahisar Gazlıgöl'deki Çınar Termal Tesislerine ve kaplıcaya ücretsiz
tanıtım turu düzenlenmiştir.
Gelmek isteyenler Cumartesi sabahına kadar isimlerini yazdırmaları rica olunur.
bilgi VE REZERVASYON için ÖNER ÇALIŞ:0 533 235 81 25
Çıkış Cumartesi akşamı saat 21:00 civarı olacaktır.
Dönüş ise Pazar akşamı 20:00 gibidir.
Havlu , terlik içi çamaşırı vs. yanınızda bulunsun.
Program:
Sabah Kahvaltısı:
Kısa Afyonkarahisar turu(Yol Güzergahından)
Kaplıcaya varış
Sabah ile öğle arası kaplıcadan çıkış ve alışveriş imkanı
öğle üzeri tesislere varış
çay kahve molası
sunum-tanıtım
örnek daire gezileri
tesisleriden hareket
Kısa tur
Öğle yemeği ve alışveriş imkanı
öğleden sonra dönüş
akşam kayseriye geliş
bilgi VE REZERVASYON için ÖNER ÇALIŞ:0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11807
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Donmak üzereyken bulunan kadın öldü
Üzücü olay Đncesu ilçemizde yaşandı.
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Đncesu Đlçesinde kaybolan ve 3 gün önce donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası yaşlı kadın,
tedavi gördüğünü hastanede öldü.Yenicami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve 16 Aralık'ta
kaybolduktan sonra polis ve vatandaşlar tarafından gece arazide donmak üzereyken bulunan Ayşe
Yan (88), tedavi gördüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Yaşlı kadının
cenazesi, ilçedeki mezarlığa defnedildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11808
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Komando Bşçvş Đntihar mı etti
Zincidere deki 1.Komando Tugayında bir Başçavuş intihar mı etti.
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KAYSERĐ'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş A.K. beylik
tabancasıyla intihara kalkıştı. Güneydoğu'daki görevinden kısa süre önce dönen ve birlikteki odasında
beylik tabancasıyla başına ateş eden Astsubay Başçavuş 35 yaşındaki A.K., ağır yaralı
götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Olay, Talas Đlçesi Zincidere'de bulunan 1'inci Komando Tugayı'nda bu sabah meydana geldi. Silah
sesi üzerine Astsubay Başçavuş A.K.'nin odasına girenler onu kanlar içinde buldu. Silah arkadaşları
tarafından hemen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Astsubay
Başçavuş A.K. ameliyata alındı. Doktorlar Astsubay Başçavuş A.K.'nın başında bir kurşun
bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.
Askeri birlikte intihar girişimiyle ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Tümgeneral Ömer Paç ve beraberinde 1. Komando Tugay Komutanı
Tuğgeneral Aydoğan Aydın Vali Şerif Yılmaz’a makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
Valiliğe gelişlerinde Şeref Defterini imzalayan Tümgeneral Ömer Paç ve Tuğgeneral Aydoğan Aydın’a
Vali Şerif Yılmaz ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11809
Erişim Tarihi: 21.12.2012

KASKĐ'li kızlar Ankara Kolej maçı
Kayseri KASKĐ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları öğrencilerle bir araya geldi.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından Kayseri KASKĐ'nin genel menajeri Ahmet
Bozbey, yarın sahalarında konuk edecekleri TED Ankara Kolejliler'i yenerek Fenerbahçe mağlubiyetini
telafi etmek istediklerini söyledi.Bozbey yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet
aldıklarını, 2 maçtan da mağlup ayrıldıklarını hatırlattı.Geçen hafta deplasmanda ligin namağlup lideri
Fenerbahçe arşısında beklemedikleri farklı bir yenilgi aldıklarını anımsatan Bozbey, sözlerine şöyle
devam etti: "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onları yenerek lider olmak istiyorduk ama olmadı. Artık
önümüzdeki maçlara bakacağız. Yarın sahamızda TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacağız. Hafta
boyunca iyi çalıştık. TED Ankara Kolejliler'i yenerek Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmek istiyoruz.
Takımda herhangi bir eksik yok. Bu maçı da alarak ligdeki 8. galibiyetimizi almayı hedefliyoruz."
Kadir Has Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlardan destek
isteyen Bozbey, "Taraftarımız bizim için büyük bir güç. Her maçta onların desteğine ihtiyacımız oluyor.
Sağ olsunlar onlarda desteklerini esirgemiyor ve tribünleri dolduruyor. Đnşallah yarın onların da
desteğiyle karşılaşmadan galip ayrılan taraf biz oluruz" dedi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
ekiplerinden Kayseri KASKĐ'nin basketbolcuları, öğrencilerle söyleşide biraraya
geldi.TED Kayseri Koleji'ndeki söyleşiye kulüp başkanı Ender Batukan, genel menajer Ahmet Bozbey,
başantrenör Ayhan Avcı ile basketbolcular katıldı. Öğrenciler, okula gelişlerinde coşkulu karşıladıkları
basketbolculardan imza almak için yarıştı.Kulüp başkanı Batukan, söyleşi öncesi yaptığı konuşmada,
sezona çok iyi başladıklarını belirterek, ligde,Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda
yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi.Basketbolcular ise spora nasıl başladıklarını
anlatarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.Bir öğrencinin, "Nasıl besleniyorsunuz ve süt içiyor
musunuz-" sorusuna, takım kaptanı Esra Ural, "Bana bakınca acaba ne kadar süt içmiş olabilirim- Çok
süt içtim. Sadece idman yaparak iyi bir sporcu olunmaz. Yediğine, içtiğine, uykuna ve benzeri her şeye
dikkat etmek lazım. Bunun yanında da düzenli şekilde çok çalışırsanız hedeflerinize ulaşabilirsiniz"
yanıtını verdi.
Program, basketbolcuların öğrencilerle gösteri maçı yapmasıyla sona erdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11810
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Đncesu da tiyatro salonu açıldı
Đncesu Belediyesi tarafından yaptırılan tiyatro salonu hizmete açıldı.
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Đncesu'da belediye tarafından yaptırılan konferans ve tiyatro salonları törenle hizmete açıldı.
Karayol Đş Merkezi'ndeki konferans ve tiyatro salonunun açılışına Đncesu Kaymakamı Ercan Öter,
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Đlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, daire amirleri ve vatandaşlar
katıldı.
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol açılışta yaptığı konuşmada, daha önce maddi imkansızlık
nedeniyle yapamadıkları salonları hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Karayol, "Uzak mahallelerimizdeki tiyatro ve sinema ile hiç tanışmayan öğrenci ve vatandaşlarımızı
toplu taşım araçları ile getirerek, milli sinema ve tiyatro oyunlarımızı izlettirmek, kültürümüzle
tanıştırmak istiyoruz" diye konuştu.
Đncesu Kaymakamı Ercan Öter de, açılan salonlarla ilçenin çok önemli bir ihtiyacının giderildiğini
vurgulayarak, "Đncesu'nun, kültürel ve sosyal faaliyetler için bu salona ihtiyacı vardı. Çok amaçlı
düşünülüp yapılan bu salonda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan tiyatro salonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi,
"Komşu Köyün Delisi" adlı oyunu sahneledi.
Törenin ardından Đncesu Belediyesi tarafından katılımcılara aşure ikram edildi.
Öte yandan Đncesu da ilçenin potansiyelleri ve sorunlarının tespiti için kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri biraraya geldi.
Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya Đncesu Kaymakamı Ercan Öter, Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN) Proje ve Đş Geliştirme Büro Başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının amirleri katıldı.
Đlçenin potansiyel durumu ve sorunlarının belirlendiği toplantıda, Đncesu Kaymakamı Ercan Öter,
"ORAN tarafından çıkarılacak bu raporlar Mali desteklerde kullanılacak. Bu sayede ilçenin eksikleri
yerinde tespit edilerek işbirliği sağlanacak" dedi.
Toplantı karşılıklı soru ve görüş alışverişi ile sona erdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11811
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Yürüyen Halı Erciyes'te
Erciyes Kayak Merkezine Kayseri'li bir firma yürüyen halı yerleştirdi.
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Dünyada sadece Avusturya ve Almanya da üretilen "yürüyen halı" sistemi Kayserili bir firma tarafından
üretilerek Erciyes Kayak Merkezi Serçel Yaylası'nda kuruldu.
Akdemir Makine Sanayi Genel Müdürü Ahmet Akdemir,yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Master Planı kapsamında "yürüyen halı" olarak adlandırılan
200 metre uzunluğundaki üzeri kapalı bant sistemini üreterek Serçel Yaylası'nda kurduklarını söyledi.
Bu sistemin dünyada sadece Avusturya ve Almanya'da genellikle üzeri açık bir şekilde üretiminin
yapıldığını ifade eden Akdemir, kendilerinin sistemin üzerini kapatıp, piyasa fiyatından çok daha ucuz
maliyet çıkardıklarını belirterek,
"Dünyanın en önemli kayak merkezi olan Alpler'in yürüyen halısını piyasa fiyatından daha ucuza
üretmeye talibiz" dedi.
Kayseri'de düzenlenen kış turizm fuarına katıldıktan sonra uluslararası firmaların kendileri ile temasa
geçtiğini belirten Akdemir, yurt dışından Alpler ve Azerbaycan'daki önemli kayak merkezlerinin
yürüyen halı ihtiyaçlarının olduğunu öğrendiklerini ve bu bölgelerden bazı firmaların kendileri ile üretim
için irtibata geçtiğini vurguladı.
Almanya'dan bir firmanın da yürüyen halıyı birlikte üretme teklifinde bulunduğunu kaydeden Akdemir,
"Bunun yanı sıra Muş Bulanık Kayak Merkezi yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu. Yaklaşık 700 metre
kadar ihtiyaçlarının olduğunu öğrendik. Kartepe, Uludağ, Palandöken gibi Türkiye'nin önemli kayak
merkezlerinin de talebi olduğu bilgisini aldık. Görüşmelerimiz sonrasında bu kayak merkezlerine de
yürüyen halı sistemini kuracağız" diye konuştu.
Sistemindeki motor ve rediktör hariç tüm parçaların yerli ürün olduğunu ifade eden Akdemir, bu
anlamda da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. 200 metre uzunluğunda üzeri kapalı olarak
üretilen yürüyen halının ilkini Serçel Yaylası'na kurduklarını aktaran Akdemir, bundan sonra sistemi
Tekir ve Develi bölgelerine kuracaklarını belirtti.
-Yürüyen halı gecede kullanılabilecekKarla kaplanmaması için üzeri kapatılan "yürüyen halı"nın iç kısmının renkli led ampüller kullanılarak
aydınlatıldığını anlatan Akdemir, kayak pistlerindeki aydınlatmanın yeterli olması durumunda isteyen
kayakseverlerin gece de sistemi kullanabileceğini söyledi.
Bant sayesinde kayak tutkunlarının gün boyu kaymanın keyfini yaşayabileceğini dile getiren Akdemir,
"Kayakseverlerin büyük çoğunluğu piste çıkmakta zorlanıp yoruldukları için günde bir kaç sefer
kayabiliyor. Ancak yürüyen halı sayesinde yorulmadan defalarca kaymanın zevkini yaşayabilecekler.
Sistemin en çok anne ve babaların işine yarayacağını düşünüyoruz. Çünkü çocuklarını kızaklarla
kayak pistinin zirvesine çekmeye çalışan aileler çok zorlanıyor. Yürüyen halı sayesinde çocuklar
kendileri zirveye çıkıp kayabilecek" diye konuştu.
Saatte bin kişi, 60 ton taşıma kapasitesi bulunan yürüyen halıda güvenlik panelleri ve acil çıkış
kapılarının oluşturulduğunu ifade eden Akdemir, kayak yapacakların kayak takımları ile bant üzerinde
bulunacağı için aralarında mesafe olması gerektiğini, bunu da bant üzerine yerleştirilen yeşil ve kırmızı
ışık sinyalizasyonu sayesinde sağlayacaklarını söyledi.
Akdemir ayrıca, her 5 metrede bir acil çıkış kapıları oluşturulduğunu ve yaşanabilecek olumsuzluk
karsısında bu kapıların kullanılacağını ifade etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11812
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayseri de kar Köy Yollarını kapadı
Bazı Đlçelerde kar 6 köy yolunu ulaşıma zaman zaman kapadı.
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Kayseri'de aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre dün kapalı olan 40 köy yolundan 34'ünün yolunun 14
grayder, 4 dozer, 8 kamyon, 2 treyler, 7 yardımcı araç ve 7 ekibin çalışması ile açıldığı öğrenildi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle, Sarız ilçesinde 4 ve Yahyalı ilçesinde ise 2 köy yolunun halen ulaşıma
kapalı olduğu bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11813
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kayseri de Asayiş
Örenşehir de mantar yiyenler zehirlendi,Gazi de eşini yumrukla dövdü.
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Pazardan aldığı mantarı yiyen bir şahıs zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Đncesu
ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde C.G., pazardan aldığı mantarı yemesi sonucunda zehirlendi. C.G.,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.G.'nin sağlık durumunun
iyi olduğu bildirildi. Kayseri'de eşiyle tartışmaya başlayan bir şahıs, tartışma sonucu eşini
yumruklayarak dövdü. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Gazi Köyü'nde yaşanan olayda M.D.,
ailevi sorunlar yüzünden eşi S.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucu M.D., eşi S.D.'yi yumrukları
ile darp etti. Yaralı S.D., olay sonrası hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri
koruma talebinde bulunmayan S.D.'yi yapılan tedavinin ardından annesine teslim etti. Kayseri'de yolun
karlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetine kaybeden sürücü, aracı ile takla attı ve 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Kamber Köyü'nde meydana gelen kazada A.S. idaresindeki aracı ile
Pınarbaşı istikametinden Kayseri istikametine seyir halindeyken yolun karlı olmasından dolayı
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü A.S., yolun sağ tarafına
doğru takla attı ve kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü A.S. ve araçta yolcu olarak bulunan
C.S. ile Ö.D.S. hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi
altına alındı. Đncesu'da 2. Etap TOKĐ binalarındaki bir marketten sigara çalındı. Edinilen bilgiye göre,
Mehmet Yayabaşı'ya ait markete kepenkleri makasla kesip camı kırarak giren ve kimliği henüz
belirlenemeyen kişi ya da kişiler, reyondaki sigaraları alarak kaçtı. Olayı polise bildiren Yayabaşı,
çalınan sigaralar ve iş yerindeki hasar nedeniyle 4 bin lira zarara uğradığını söyledi. EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11814
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Ücretsiz Afyon Tanıtım Turu
Çınar Termal ve kaplıcalara pazar günü ücretsiz tanıtım turu düzenlendi
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Pazar günü ilimizden Afyonkarahisar Gazlıgöl'deki Çınar Termal Tesislerine ve kaplıcaya ücretsiz
tanıtım turu düzenlenmiştir.
Gelmek isteyenler Cumartesi sabahına kadar isimlerini yazdırmaları rica olunur.
bilgi VE REZERVASYON için ÖNER ÇALIŞ:0 533 235 81 25
Çıkış Cumartesi akşamı saat 21:00 civarı olacaktır. Dönüş ise Pazar akşamı 20:00 gibidir.
Havlu , terlik ,iç çamaşırı vs. yanınızda bulunsun.
Program: Sabah Kahvaltısı: Kısa Afyonkarahisar turu(Yol Güzergahından)
Kaplıcaya varış Sabah ile öğle arası kaplıcadan çıkış ve alışveriş imkanı
öğle üzeri tesislere varış çay kahve molası
sunum-tanıtım örnek daire gezileri
tesisleriden hareket Kısa tur Öğle yemeği ve alışveriş imkanı
öğleden sonra dönüş akşam kayseriye geliş
bilgi VE REZERVASYON için ÖNER ÇALIŞ:0 533 235 81 25 54321
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11815
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Kays'eri'di 3-1
BJK Kayserispor'u Đnönü Stadında 3-1 yendi.
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki,
3-1 mağlubiyetin ardından söylenecek fazla bir şey olmadığını belirterek, "Bugün takımım iyi futbol
oynadı. Maça iyi başladık. Đlk 15 dakikalık bölümde gol fırsatlarımız oldu. Net fırsatlardı.
Değerlendirseydik daha farklı şeylerden bahseder olurduk" dedi.
Yedikleri gollerin kendi hatalarından kaynaklandığını vurgulayan Prosinecki, "Beşiktaş gibi takımlara

karşı pozisyonları değerlendiremiyorsanız ve basit top kayıpları yapıyorsanız yenilgi kaçınılmaz oluyor.
Devre arasına gireceğiz. Hazır bir şekilde ikinci yarıya başlamayı umut ediyorum. Hataları en aza
indirmek için elimizden geleni yapacağız. Belli konularda hatalarımız var. Đyi yaptığımız şeyler de var.
Daha fazla skora yönelik çalışmalar yapan bir Kayserispor izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.
Kayserisporlu futbolcu Cleyton, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Bulduğumuz pozisyonlar vardı.
Beşiktaş gibi bir takıma karşı kolay pozisyona giriyorsanız, atmalısınız. Atmazsanız bedelini pahalı
ödüyorsunuz. Basit pozisyon hataları ve top kayıplarıyla yenildik" diye konuştu.
Rakipleri karşısında yedikleri 3. gol nedeniyle hakemi eleştiren Cleyton, "Üçüncü gol hakkında yorum
yapmak istemiyorum. Herkes her şeyi gördü. Hakem devam ettirdi" yorumunda bulundu.
Maçta sonradan oyuna giren Biseswar ise, çok pozisyona girdiklerini kaydederek, "Đlk 30 dakika iyi
oynadık. Sonra düşmeye başladık. Yediğimiz goller takımın kimyasını bozdu. Geri dönmek zordu.
Kötü maç oynamadık. Đkinci yarıda da oyuna tutunmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
Stat.BJK Đnönü Hakemler.
Stat: BJK Đnönü Hakemler: Halis Özkahya, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Metin
Beşiktaş: McGregor 5, Hilbert 6 (Dk. 90 Muhammed Demirci ?), Ersan Gülüm 3 (Dk. 28 Veli 5), Sivok 7, Uğur
Boral 6, Necip 5, Oğuzhan 7, Đbrahim Toraman 6, Necip 7, Olcay 7, Almeida 5 (Dk. 63 Batuhan 4)
Kayserispor: Ertuğrul 5, Eren Güngör 4, Zurab Khizanishvili 4, Sefa Yılmaz 4 (Dk. 72 Diego Marvin Biseswar ?),
Abdullah Durak 6, Nunez 6, Mouche 7, Cleyton 6, Salih Dursun 5, Nurettin Kayaoğlu 5, Bobo 5
Goller: Dk. 43 Holosko, Dk. 45 Sivok, Dk. 50 Olcay (Beşiktaş), Dk. 61 Mouche (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Abdullah Durak, Dk. 51 Eren, Dk. 65 Nunez, Dk. 69 Sefa, Dk. 75 Mouche (Kayserispor) Dk. 24
Ersan Gülüm, Dk. 85 Holosko (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, kendi sahasında Kayserispor'u 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını üç puanla
kapatmış oldu.
50. dakikada Beşiktaş farkı üçe çıkardı. Bu dakikada Almeiada'nın pasında cezaalanı içinde topla buluşan Olcay,
aşırtma bir vuruşla kaleciyi mağlup etti. 3 - 0.
61. dakikada konuk ekibin golü geldi. Bu dakikada Cleyton'un ara pasında topla buluşan Mouche, çaprazdan
düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 3 - 1.
79. dakikada Abdullah'ın pasında cezasahası içinde rakiplerinden sıyrılan Biseswar, kaleci ile karşı karşıya kaldığı
anda vuruşunu yaptı. Ancak kaleci McGregor, bu pozisyonda gole izin vermedi.
83. dakikada Beşiktaş bir golden oldu. Bu dakikada Veli'nin arapasında topla buluşan Holosko'nun vuruşunda
kaleci Ertuğrul topa müdahale etti. Meşin yuvarlak daha sonra üst direğe çarparak oyun alanını terketti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Beşiktaş, 3-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenilerek, ilk yarıyı 19 puanla kapatan
Kayserispor'da futbolcular 12 günlük izne çıktı. Sezonun ilk yarısında 17 lig, 2 de Ziraat Türkiye
Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Robert Prosinecki, futbolculara 3 Ocak
Perşembe gününe kadar izin verdi. Kayseri temsilcisi, ikinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak Perşembe günü
Antalya'da başlayacak. Burada çeşitli takımlarla hazırlık maçları yapacak Kayserispor, ligin 18'inci
haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maça kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek
ve bu maçın ardından Kayseri'ye dönecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11819
Erişim Tarihi: 24.12.2012

Mobitek ve Mobilyakent'e doğru
1 milyar liralık Mobilyakent ve Mobitek de 688 dükkan bulunacak
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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Mobilyakent'in bir an önce tamamlanması için
Büyükşehir ve Kocasinan belediyeleri, proje harici masrafları esnafla kardeş payı yapacaklarını
söyledi.
Mobilyakent ve Mobitek için Başkan Bekir Yıldız yönetiminde yapılan toplantıya Büyükşehir ve
Kocasinan Belediyesi, TOKĐ ve müteahhiti, KASKĐ, Elektrik Şirketi, Telekom, Kaygaz ve Mobilyacılar
Odası temsilcileri katıldı.
Mobilyakent ve Mobitek'in Kayseri için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Bunlar
Erciyes projesiyle denk çalışmalar haberiniz olsun. Şehre kazanım olarak, şehrin yatırımı olarak
bugüne kadar şehrin en büyük yatırımı 220 milyon dolarlık Yamula Barajı'dır. Arkasından mevcut
haliyle Erciyes projesidir. Mobilyakent ve Mobitek de şehrimize katkı açısından önemlidir. Bölge
Hastanesi de neredeyse 1 milyar lirayı bulabilecek yatırımdır. Donanımları hariç, şehirde en büyük
projelerden biri olarak addedilir. Başlanılıp hayata geçtiğinde şehre olan katkısını da bu çapta
hesaplamak gerekir. Devletin önemli bir yatırımıdır." dedi.
Bir milyar lirayı bulması tahmin edilen Mobilyakent ve Mobitek'in sallanacak bir yatırım olmadığının
altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "2013 sonunda 688 dükkanın tamamının, bu olmazsa minimum 400
tanesinin esnafa teslim edilmesi planlanıyor. Projelerin bir an önce tamamlanması için Büyükşehir ve
Kocasinan Belediyesi, TOKĐ ve müteahhiti, KASKĐ, Elektrik Şirketi, Kaygaz, Telekom, Mobilyacılar
Odası temsilcileriyle bir araya geldik. Đşin başlaması için herkes yol bekliyor. Altyapı için yol dendiği
zaman bütün yolları birden tasarlayalım. Site başlayıp bittiğinde altyapısıyla, doğalgazından,
elektriğine, yolundan, içme suyuna, kanalizasyondan telekoma kadar yaklaşık maliyet neyse yarısını
Mobitek yarısını da belediyeler kardeş payı yapsın. Esnafa destek olalım, kardeş kardeş paylaşalım."
şeklinde konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Kayseri de Asayiş
Đntihar,Silahla yaralama,esrar maddesi ve diğer olaylar
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Kayseri polisi yaptığı operasyonda bir araçla esrar sevkiyatı yapan 2 kişiyi yakaladı. Operasyonda 19
kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına dair bir ihbar üzerine operasyon
düzenledi. Sabaha karşı 44 plakalı bir otomobili çevirerek arama yapan polis, iki valiz içerisinde
poşetlere sarılı 19 kilo 700 gram esrar maddesi buldu. Diğer bir valizde ise 48 karton (480 paket)
gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Şüpheliler Đ.B. ve M.Ş., ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kayseri'de 16 yaşındaki bir kız çocuğu bileklerini
keserek intihar etmeye kalkıştı.Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir okulun
arkasında 16 yaşındaki H.Y.'nin bileklerini keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. Đhbar sonrasında olay
yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.Parkta kamelya içinde oturan H.Y.'nin girdiği bunalım
sonrasında bileklerini kestiği ancak durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. 112 ekipleri tarafından ilk
müdahalesi yapılan H.Y. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı
kadın ile kızını tabancayla vurarak yaraladı.Alınan bilgiye göre, Karacaoğlu Mahallesi'nde Đ.E. (28) dini
nikahla birlikte yaşadığı S.M. ile sokakta tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. (19),
darp edilme korkusuyla yanındaki annesi T.M. ile kaçmaya başladı.
Bunun üzerine Đ.E, yanındaki tabancayla S.M. ve T.M'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların
isabet etmesi sonucu yaralanan S.M. ile T.M, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan T.M, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne sevk edildi. Đ.E. ise gözaltına alındı.Kayseri'nin Pınarbaşı Đlçesi'nde okul camına yumruk
atan öğrenci yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pazarören beldesinde B.K, okuduğu okulun
camına yumruk attı. Camın kırılması neticesinde eli kesilen B.K, ilçede bulunan sağlık kuruluşunda
tedavi edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kayseri'nin Bünyan Đlçesi'nde annesini döven, babasına
ise küfür ve hakaret eden kişi, güvenlik güçlerince karakola götürülmek istenince ekmek bıçağıyla
kendisini yaraladı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadayı köyünde ikamet eden S.A. aralarında
husumet bulunan annesi Z.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.A,
annesi Z.A'yı yumruklayarak darp etmeye başladı. S.A, ayrıca kavgayı aralamak isteyen babası
M.A'ya da küfür ve hakaret etti.Olayın ardından Z.A, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu sırada olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, S.A'yı ikamet ettiği evden alarak ifadesinin
alınması için karakola götürmek istedi.Burada güvenlik güçleriyle tartışan S.A, eline aldığı ekmek
bıçağıyla kendisini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Uzun süren uğraşlar sonunda ikna
edilebilen S.A, elindeki ekmek bıçağını bırakarak teslim oldu.Götürüldüğü sağlık kuruluşunda tedavi
edilen S.A, daha sonra ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Pazar günü elektrikler kesilecek
Buğdaylı,Akçatepe,Elagöz,Hasanarpa,Yazır,Akin,Vatan,tavuk çiftlikleri, kuruluşlar,Sarımsaklı sulama kooperatifi
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Kayseri'de Pazar günü, bazı yerleşim yerlerinde 8 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, şebeke tesis yenileme çalışması
nedeniyle 23 Aralık 2012 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine 8 saat süreyle elektrik verilemeyeceği
bildirildi.
Buna göre 23 Aralık 2012 Pazar günü 08.00-16.00 saatleri arasında, Buğdaylı, Akçatepe, Elagöz,
Hasanarpa, Yazır, Akin, Vatan mahalleleri ile bu bölgede bulunan tavuk çiftlikleri, diğer kuruluşlar ile
Sarımsaklı sulama kooperatifine bağlı trafolara enerji verilemeyecek.
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği
kaydedildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Đşadamı Mehmet Hattat ölümden döndü
Đstanbul da yaşanan helikopter olayında Kayserili işadamı ve kızı ölümden döndüler.
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Sarıyer'de içerisinde Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ile kızı Đpek Hattat'ın
bulunduğu helikopter olumsuz hava koşulları yüzünden sahil kenarındaki kaldırıma acil iniş yaptı.
Helikopter'in önce yola inmeye çalıştığı fakat araçlar yüzünden inemeyip kaldırıma indiği belirtildi.
HAVADA DÖNDÜ
Kaldırıma zorunlu iniş yapmak zorunda kalan üzerinde helikopter denize düşmesin diye balıkçı
teknelerinin bulunduğu alana halatlarla bağlandı. Helikopterin adeta film sahnelerini andıran şekilde
önce yola sonra sahilde kaldırıma indiğini belirten vatandaşlar, "Biz bile büyük korku yaşadık" dedi. O
anda teknede olan bir balıkçı, helikopterin havada dönüp durduğunu önce caddeye inmeye çalıştığını
fakat araçların seyir halinde olması nedeniyle balıkçı teknelerinin üzerinden alçalarak sahildeki 3 metre
genişliğindeki yürüyüş kaldırımına zorlukla indiğini söyledi.Đstanbul'daki şiddetli kar yağışı nedeniyle
bindikleri helikopterle Sarıyer sahiline acil iniş yapan iş adamı Mehmet Hattat ve kızı, yaşadıkları korku
dolu dakikaları anlattı.Đş adamı Mehmet Hattat, dün saat 14.30 civarında Amasra'dan havalandıklarını
belirterek, "Pilotumuz meteoroloji raporlarının uygun olduğunu, Đstanbul'da biraz yağış olduğunu
söyledi. Şile civarına geldiğimizde kar yağmaya başladı ama her şey normal gidiyordu. Boğaz girişine
geldiğimizde aşırı bir rüzgarla sarsılmaya başladık. Neticede boğaz girişiyle birlikte kar, tipi fırtına ve
helikopter ittifakı kaybetmeye başladı. Çünkü helikopterin en problemli konularından biri sis ve tipi,
önünüzü göremiyorsunuz. O zaman problem başlıyor. Dolayısıyla Sarıyer'deki kazıklı yola inmeye
çalıştı ama trafik fazlaydı. Bir iki hamle yaptı acaba araçlar durabilir mi diye ama netice alamadı.
Netice alamayınca kısa bir tur ile birlikte balıkçı teknelerinin yanından usta bir manevra ile iniş yaptı.
Helikopterin büyük bir kısmı deniz kısmındaydı" dedi."Telsizle bir bağlantı kurmaya çalıştınız mı"
şeklindeki soru üzerine de Hattat, "Onu ancak kaptanlar yapabilir, biz sadece yolcuyduk. Bir arızadan
dolayı inmedik, bir hava muhalefetinden dolayı mecbur iniş yaptık" diye karşılık verdi.
Babasıyla birlikte korku dolu dakikalar yaşayan Đpek Hattat ise, "Çok fazla bir şey hatırlamıyorum çığlık
çığlığaydı. Yalnız bir ara mayalar yanlış tarih vermiş dedim. Ben çok panik oldum. Babam da beni
sakinleştirmekle meşguldü. Panik vardı, başka bir şey yoktu" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Erciyes ''Đntihar etmeye devam''1-0
Kayseri Erciyesspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a 1-0 yenildi.
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PTT 1. Lig'in 17. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Kayseri Erciyesspor'u konuk etti.
GAP Arena'da oynanan maç sonunda ev sahibi ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde çıkış
arayan Şanlıurfaspor lideri devirerek çok önemli bir üç puan elde etmiş oldu.
Yeşil-sarılı ekibin tek golü maçın 59. dakikasında tecrübeli oyuncu Serdar Özkan'dan geldi.
Bu sonuçla lider Kayseri Erciyesspor 30 puanda kaldı ve takipçisi Adanaspor'la puan farkını açamadı.
Ş.Urfaspor ise 22 puanla 11. sıraya yükseldi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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KASKĐ: 84 - TED Ankara Kolejliler:63
Kayseri KASKĐ, TED Ankara Kolejliler'i 84-63 yendi.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Kayseri KASKĐ, TED Ankara Kolejliler'i 84-63 yendi.
Türkiye Kadınlar Basketbol ligi 10. Hafta karşılaşmasında Kayseri Kaskispor sahasında rahat bir
galibiyete imza attı.
Ted Ankara Kolejliler ile Kadir Has spor salonunda karşı karşıya gelen ev sahibi takım sahadan 8463'lük skorla ligdeki 8. galibiyetine imza attı.
HAKEMLER: Sertan Kırklar xx, Đsmail Keser xx, Uygar Kurt xx KAYSERĐ KASKĐ: Pınar xxx 10, Aysun
xxx 9, Ayşegül xx 7, Begüm, Maltsi xxx 18, Tuğbaxx 8, Martinezxxx 10, Esra xxx 10, Anasıke x 2,
Sanders xx 6, Melis xx 4
TED ANKARA KOLEJLĐLER: Gökçe x 2, Nehir, Deniz x, Zeynep x, Makbule xx 17, Tuğçe x 2, Büşra,
Duygu x 5, Dabovic xx15, Aysu x, Tuğçe x 4, Walker xxx 18
1.PERĐYOT: 20-17 (Kayseri Kaski lehine) DEVRE: 43-34 (Kayseri Kaski lehine) 3. PERĐYOT: 63-46
(Kayseri Kaski lehine) Skor:84-63
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Loto talihlisi Kayseri'li değilmiş
Đzmir'li olduğu açıklanan milyoner talihli doğruysa kupon pantolonla yıkanmış
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Süper Loto'nun geçen 22 Kasım çekilişinde 21.7 milyon
liralık ikramiyenin çıktığı Kayseri'de oynanan kuponun, Đzmir'de oturan dar gelirli bir talihliye ait olduğu;
ancak pantolonun cebinde farkedilmeden yıkandığı için bazı rakamlarının okunamadığı ileri sürüldü.
Kimliği açıklanmayan talihli, avukatı aracılığıyla Milli Piyango Đdaresine başvurup, ikramiyeyi alma
girişinde bulundu.
Art arda 9 hafta devrederek 21 milyon 763 bin 311 liraya ulaşan Süper Loto ikramiyesini tek başına
kazanan talihlinin Đzmirli olduğu ileri sürüldü. 22 Kasım'daki çekilişte 5, 22, 28, 38, 46, 48 numaralı
sayılara isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan kuponu Kayseri'nin Kocasinan Đlçesi Mevlana
Mahallesindeki Naci Emel'e ait 28 nolu Volkan bayide oynayan talihlinin 27 yaşındaki Đzmirli, dar gelirli
bir erkek olduğu belirtildi.
Ancak, aradan geçen 1 aylık süreye karşın, ikramiyeyi tek başına kazanan talihli Milli Piyango
idaresine başvurup parasını almadı.
Talihlinin kim olduğu merakla beklenirken, Đzmirli avukat Şakir Balcı, basın kuruluşlarına, 21.7 milyon
liralık Süper Loto talihlisinin Đzmirli olduğunu, kendi doldurduğu kuponunun pantolonun cebinde
kaldığını ve eşi tarafından yıkandığı için bazı rakamların net olarak okunamadığını söyledi.
Süper Loto'nun 22 Kasım tarihinde gerçekleşen çekilişinde kuponuna 21.7 milyon isabet eden Đzmirli
talihli, kuponunu pantolonunun cebinde unuttu. Talihlinin eşi pantolonu çamaşır makinesinde
yıkayınca, pantolonun cebindeki 21.7 milyon TL değerindeki kuponun üzerindeki bazı rakamlar silindi.
Kayseri'nin Kocasinan Đlçesi Mevlana Mahallesindeki Naci Emel'e ait 28 No'lu bir bayide oynadığı
kuponla birlikte yaşadığı Đzmir'e gelen 27 yaşındaki Đzmirli talihli, bir ay sonra bir umut
Milli Piyango Đdaresi'ne (MPĐ) başvurup parasını almak istedi. Ancak talebi MPĐ'nin kuralları gereği
kabul edilmedi ve talihli geri çevrildi. Bunun üzerine Đzmir Barosu avukatlarından Şakir Balcı'ya
başvuran talihli, hakkının iadesi talebinde bulundu.
Avukat Şakir Balcı, MPĐ yetkilileriyle görüştüğünü ve teknik inceleme talep ettiğini belirterek şu
açıklamayı yaptı: "Süper Loto'nun büyük ikramiyesi, kuponu Kayseri'deki bayide oynayan ve daha
sonra Đzmir'e dönen 27 yaşındaki dar gelirli bir erkek müvekkilime ait. Ancak, kupon, unutkanlık
sonucu giysi içinde yıkandığı için bazı bölümlerinde sıkıntılar var. Milli Piyango Đdaresi'nin kuralları
elbette var ama hukukta kıymetli bir evrağın çalınması, kaybolması veya yıpranması halinde
yapılabilecek işlemler de var. Örneğin bir çek, tuvalette yere düştü ve ıslandığı için bazı bölümleri
okunamaz hale geldi diye tamamen yok sayılamaz. Şimdi onlar üzerinde durup, Milli Piyango Đdaresi
ile görüşüyoruz. Teknik incelemeler yapılacak. Biz, ikramiyeye ilişkin kuponun bu olduğunu
kanıtlamaya çalışıyoruz. Kuponun üzerinde seri numarası ve diğer bilgiler de var. Đddiamızı
ispatlayacak çözümleri ve delili sunacağız. Şu aşamada daha fazla konuşmak istemiyoruz. Talihlimizin
de kimliğiyle ilgili bilgi veremeyiz."
Kuponun oynandığı Kayseri'deki Volkan bayisinin sahibi Naci Emel ise, Đzmirli talihliye bu miktarda bir
ikramiyeyi kazandırdığı için önce mutlu olduğunu ancak başına gelenleri öğrendikten sonra
üzüldüğünü söyledi.
Bayi sahibi Naci Emel, talihlinin en azından ortaya çıkmasına sevindiğini belirterek şöyle konuştu:
"Ancak, Süper Loto ve loto kuponları ısı, ışık, nem ve suya karşı duyarlı olduğu için, Đzmirli talihlinin
başına gelen olumsuzluğu az çok tahmin etmiştim. Bir başka endişem de kuponun kaybolduğu
yolundaydı. Bazıları oynadığı kuponu kaybediyor, bazıları sonuçlara bakmayı unutuyor, bazıları da
ortamın sakinleşmesini bekliyor. Ancak, paranın bir yıl içinde alınması gerekiyor yoksa ikramiyeler

Hazine'ye kalıyor. Her yıl alınmayan yaklaşık 2-3 milyon TL oluyor. Đzmirli talihli umarım, yasal
prosedürüdür ardından 21.7 milyon TL tutarındaki parasını alır. Yoksa talihli, talihsiz olarak tarihe
geçer"
KUPONLARDA ĐKĐ AYRI UYARI VAR
Öte yandan Milli Piyango'nun Süper ve Sayısal Loto gibi talih oyunlarının oynandığı makinadan alınan
kupon çıktısının arkasında 'Sayısal oyunlar genel oynama esasları' başlığıyla şu uyarı bulunuyor:
'Yırtık ve bozuk biletlere ikramiye ödenmesine idarece yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda
yönetmelik hükümlerine göre karar verilir.'
Talihlinin makinaya doğrudan oynatmak yerine, kendi işaretlemesi için önceden doldurduğu kuponun
arkasında ise 'Đkramiye talep edebilmek için, bayiden alınan biletin tam olarak ibrazı şarttır. Yırtık ve
bozuk biletlere ikramiye ödenmez' uyarısı bulunuyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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YÖK Başkanı Erciyes'te tatilde
Yök Başkanı Çetinsaya,"Şimdi tatildeyim. Tatil için Erciyes'e geldim"
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Yök Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya, özel
üniversitelerin, üniversite sistemine yeni bir çeşitlilik ve
farklılık getirdiğini söyledi.
Çetinsaya, tatil için geldiği Erciyes Dağındaki kayak
merkezi'nde DHA muhabirine yaptığı açıklamada, özel üniversitelerin sayısının her geçen gün
artmasını olumlu bulduğunu belirtti. Prof.Dr. Çetinsaya, "Kayseri'deki örneklerine de baktığınızda,
aslında her bir üniversite, üniversite sistemimize yeni bir farklılık getiriyor. Yeni bir çeşitlilik getiriyor.
Diğer üniversitelere örnek oluyor. 2023 hedeflerine baktığımızda, Türkiye'deki genç nüfusun gelişimine
baktığımızda daha yürüyecek çok yolumuz var. Önemli olan kaliteli kurumlar inşaa edebilmek o
bakımdan da Kayseriyi tebrik ediyorum" diye konuştu.
Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya, Erciyes Kayak Merkezi'ni ve yapılan yeni tesisleri çok beğendiğini de ifade
ederek şöyle devam etti:
"Dün Kayseri'de Erciyes Üniversitemizi ziyaret ettik. Erciyes Üniversitesi senatosunda toplantı yaptık.
Üniversitemizde yeni açılan merkezlerimizi gezdik. Daha sonra da Kayseri'deki diğer üniversitelerimizi
kısa da olsa ziyaret ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Üniversiteler arasından gayet gelişmiş gayet ileri
seviyede işbirliği var. Bu günde Erciyesin havasından suyundan istifade etmek için buradayız.
Gördüklerim gerçekten heyecan verici. Yapılan yatırımları, yapılan tesisleri görünce o bakımdan ben
tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Gerçekten eğer tanıtımı yurt içinde ve dünyada da yapılabilinirse
buranın dünya çapında örnek bir tesis olacağını görüyorum. Ayrıca da iftihar ediyorum. Üniversite
öğrencileri dahil herkes burada bu tesislerden yararlanıyor. O bakımdan tekrar tüm emeği geçenleri
tebrik ediyorum."
Yök Başkanı Çetinsaya, "Odtü'de yaşanan öğrenci olayları" ile ilgili soruyu ise "Şimdi tatildeyim. Tatil
için Erciyes'e geldim" diyerek yanıtlamadı.
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