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2 gün aralıksız kar yağdı
Kayseri'de, cuma günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 2 gün aralıksız devam etti
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: 20 Şubat 2012 12:05

Kayseri'de, cuma günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 2 gün aralıksız devam etti.
Cuma günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız 2 gün yağdı. Kayseri merkezi ve ilçelerine
yağan kar yağışı ile tipi hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda zorluk yaşanırken, belediye ekipleri
geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerindeki en düşük hava sıcaklığı ise eksi 4
derece oldu. Soğuk havanında etkisiyle otomobillerin kaportalarında buz kütleleri oluştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11055
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Trabzon yine zor kurtuldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere
kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
7. dakikada gelişen Kayserispor atağında Sefa'nın yaklaşık 26 metreden sert şutunu kaleci Tolga
karşıladı.
21. dakikada, Amrabat'ın sol kanattan rakibi çalımlayarak yaptığı ortaya iyi yükselen Kujovic, yaptığı
kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Aykut'un sağ kanat yerden ortasına ceza alanındaki Olcan dokunamadı ve mutlak golü
kaçırdı.
27. dakikada Olcan'ın önünü boşaltarak ceza alanı çizgisinden şutu yandan az farkla auta gitti.
33. dakikada Sefa'nın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Eren'in yaptığı kafa vuruşu ile meşin
yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
54. dakikada Colman'ın kullandığı serbest atışta Mustafa Yumlu'nun yükselerek yaptığı kafa vuruşu ile
meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada Volkan'ın ceza yayı çizgisinden şutu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
64. dakikada gelişen Kayserispor atağında Sefa'nın ceza alanı içerisine girerek yaptığı vuruşu kaleciye
çarptı. Kujovic dönen topu tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
68. dakikada Kujovic'in ara pasıyla ceza alanına giren Abdullah'ın şutu, kaleci Tolga'dan döndü.
71. dakikada Volkan'ın ceza alanı çapraz çizgisinden şutunu kaleci Navarro, zorlanmadan aldı.
78. dakikada Amrabat'ın serbest vuruşunda ceza alanındaki Rivedros'un yükselerek yaptığı kafa
vuruşu kaleci Tolga'nın kucağında kaldı.
80. dakikada Burak Yılmaz, kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
89. dakikada Celuska'nın sol kanattan ortasıyla Burak Yılmaz, yükselerek yaptığı kafa vuruşu ağlarla
buluştu. 3-3
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Đlker Meral xx, Serkan Gençerler xxx, Hakan Yemiken xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx, Eren Güngör xxx, Khizanishvili xx, Troisi xx, Abdullah xx,
Amrabat xxx, Riveros xx, Kujovic xxx (Gökhan Ünal dk. 70 x), Sefa xxx (Okay dk. 82 ?), Ahmet xx
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Đlhan, Biseswar, Furkan, Pekarik
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
TRABZONSPOR: Tolga x, Serkan xx, Giray xx, Mustafa xxx, Celustka xxx, Zokora xx (Colman dk. 46
xx), Aykut xx, Volkan xx (Mierzejewski dk. 80 x), Da Costa xx (Henriqe dk. 46 xx), Olcan xx, Burak
Yılmaz xxx
YEDEKLER: Onur, Zeki, Ferhat, Halil
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şenol Güneş
GOLLER: Kujovic (dk. 2 ve 64), Eren (dk. 33) (Kayserispor), Volkan (dk. 63), Burak (dk. 80 ve 89)
(Trabzonspor)
SARI KART: Burak Yılmaz, Henrique (Trabzonspor), Khizanishvili, Kamil, Eren, Kujovic (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11056
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Sonuca çok üzüldük!
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze: 3-1 öne geçtikleri karşılaşmadan berabere ayrıldığımız için
üzgünüz
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, 3-1 öne geçtikleri karşılaşmadan berabere ayrıldıkları
için üzgün olduklarını söylerken, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Dikkat ve akılcılık
olarak iyi değildik, 2 puan kaybetmemiz bizi üzdü" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynan ve 3-3 berabere biten maçın ardından düzenlenen basın
toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve
ilk dakikalarda golü bulduklarını söyledi. Güçlü bir santrafora karşı oynamanın kolay olmadığını
söyleyen Şota, "Đlk devreyi, pozisyon vermeden bitirdik. Đkinci devre bu, fazla değişmedi top bizde de
kaldı. Kime karşı oynadığımız belliydi. Biraz baskı yiyince de berabere kaldık. Sonuca çok üzüldük.
Bizimdaha fazla puana ihtiyacımız var" dedi.
Rakibin 2. golünde baraj hatasının olup olmadığı yönündeki soruya Şota, "Baraj değil, Burak hatası
var. Gördüğümüz kadar çok iyi vurdu" diye konuştu.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise
Avrupa maçının ardından ligdeki ilk karşılaşmadan çıkacak sonucu kendilerinin de tahmin
edemediklerini söyleyerek, fiziki olarak iyi olduklarını kaydetti. Güneş, "Oyununun başında gol yedik,
ardından ikinci gol geldi. Đkinci yarı riskleri aldığımızda golleri bulduk ancak maçta dikkat ve akılcılık
olarak iyi değildik. Bize yakışmayan pozisyonlar verdik. 3-1'den sonra beraberliği yakalamak iyi gibi
olsa da yukarılara oynayan bir takım olarak 2 puan kaybetmemiz
bizi üzdü" dedi.Güneş, "Dikkat ve performans kaybı nedeniyle çok büyük hatalar yaptık" diyerek,
"Adam markajına rağmen yediğimiz goller dikkat ve akılcılığın eksikliğini öne çıkarıyor. Maç iki taraf
için heyecanlı geçti. Futbolun sertliği için de seyir gücü yüksek bir oyundu" şeklinde konuştu.
Kayserisporlu futbolcu Troisi, Trabzon'a karşı 3 gol atmanın kolay olmadığını söyleyerek, "3-1 den
sonra 3-3 olması bizi oldukça üzdü. Çok pozisyon bulduk. Yine de 1 puan almak hiç puan almamaktan
iyidir" şeklinde konuştu.
Ahmet Çörekçi de 2 puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, önümüzdeki maçlarda bunu
telafi etmeyi arzuladıklarını kaydetti.
Trabzonsporlu futbolcu Zokora, "Yaklaşık 1 aydan uzun zamandan sonra takımımla ilk kez birlikte
oldum. Burada maçı sonuna kadar bırakmadık, 1 puan iyi bir sonuç oldu" dedi.
Alanzinho da "Bu akşam kazanamadık ama kaybetmeyi kabullenmedik. Đlk yarıda oynamamız gereken
oyunu oynayamadık. Galibiyet için elimden geleni yaptık. Şüphesiz ki kazanmak isterdik ama son ana
kadar süren mücadele bizim için sevindirici" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11057
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Bıçaklı kavga 1 ölü, 3 yaralı
Melikgazi ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi 285. Sokak'ta meydana gelen olayda M.Y., H.Ç.
ile M.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.G.,
kalbinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isteyen M.Ş. (16), O.A. (45) ve
oğlu A.A. (17) da aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılırken, oğlunun öldüğünü öğrenen ve olay yerinde baygınlık geçiren N.G.'ye sağlık
ekipleri müdahale etti.Polis ekipleri, M.Y ve H.Ç'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili
soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11058
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Karısını 9 yerinden bıçakladı
Kayseri'de, öfkeli koca tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Kayseri'de, öfkeli koca tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Hürriyet mahallesi Cengiz Topel Caddesi
Fatih apartmanının 3. Katında yaşandı. Đddiaya göre mobilya işçisi 28 yaşındaki A.Y., kıskançlık
krizine girerek eşi N.Y. (26) ile tartışmaya başladı. Öfkeli koca sinirlerine hakim olamayıp mutfaktan
aldığı bıçakla eşini 9 yerinden yaraladı. Can havliyle karşı komşunun ziline basan N.Y. 'Bana yardım
edin' diyerek feryat ettikten sonra yere yığıldı. Eli kanlı koca ise otomobiliyle kaçtı. Komşuları panik
içerisinde sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan N.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis katil zanlısı A.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Bir çocuk annesi
N.Y.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili
soruşturması sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11059
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kar festivalinden renkli görüntüler
Uluslararası Kış Festivali'ne vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi
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Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kış Festivali'ne vatandaşlar tarafından
büyük ilgi gösterildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve yoğun kar yağışından dolayı ilk günkü
programların iptal edildiği Uluslar arası Kış Festivali'ne, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dünkü hava
muhalefetinin ardından güneşli havayı gören vatandaşlar, yollar kötü olsa da Erciyes'e akın etti.
Erciyes yolu üzerinde çok sayıda araç yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalırken, güzergah hattında
bulunan Hisarcık Belediyesi'nde vatandaşlar araçlarında inerek kar küredi. Vatandaşların kar küremesi
Sibirya'daki görüntüleri aratmadı.

Erciyes'e ulaşan vatandaşlar programlar öncesinde kayak merkezine akın ettiler. Yurtiçi ve
yurtdışından gelen heykeltıraşların yapmış olduğu kardan heykellere ilgi gösteren vatandaşlar
heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı. Erciyes'te kayak keyfini doyasıya
yaşayan vatandaşlar, saat 12.30'da başlayacak olan açılış programlarını bekliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11060
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Festivalde korkutan kaza
Deneme atlayışı yapan bir kayakçı rampadan dengesiz bir şekilde sırt üstü düşünce korku dolu anlar yaşandı
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Uluslararası Erciyes Kış Festivali'nde deneme atlayışı yapan bir kayakçı rampadan dengesiz bir
şekilde sırt üstü düşünce korku dolu anlar yaşandı.
Kayakçıya ilk olarak gösteri için Almanya'dan gelen kayak ekibinde bulunan Dr. Nico müdahale etti.
Nico yaralanan kayakçının yerine kaldırılmaması için büyük mücadele verdi. Đl Sağlık Müdürü Ahmet
Öksüzkaya ve 112 ekiplerinin de müdahale ettiği kayakçı için, gösteri alanına helikopter ambulansın
getirilmesi istendi. Helikopter ambulansın gösteri alanına inemeyeceğinin söylenmesi üzerine alana
getirilen sedyeyle taşınan yaralı kayakçı, 112 ambulansına konularak helikopter ambulansına
götürüldü. Yaralı kayakçı buradan hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11061
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla 354 kilo esrar ele
geçirdi
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla 354 kilo
esrar ele geçirdi. Operasyon anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro
Ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirmesi sonucu T.Đ.'nin kullandığı
aracı şehir girişinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği Sedef'in yaptığı
aramada 13 spor çanta içerisinde paketlenmiş halde toplam ağırlığı 354 kilo
olan toz esrar ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü T.Đ. ve yanında
bulunan E.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı
operasyon, polisin kendi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11062
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kızılören'de 1 metre kar var
Yoğun kar yağışı nedeni ile Kızılören ve çevresinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı
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Yoğun kar yağışı nedeni ile Kızılören ve çevresinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Kayseri ve
çevresinde 108 Köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yollar arasında Kızılören Đncesu
arasındaki Karayolu da bulunuyor. Tipi ve Kar yağışı nedeni ile Ulaşıma kapanan Kızılören Đncesu
arasındaki yol bir müddet ulaşıma açıldı, Ancak yoğun tipi ve kar yağışının devam ediyor olması
Kızılören yolunun tekrar ulaşıma kapanmasına neden olabilir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11063
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kayseri Gökhan'ı gönderdi
Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada fesih işlemenin karşılıklı olarak yapıldığı bildirildi
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, golcü futbolcu Gökhan Ünal ile olan sözleşmesini
karşılık olarak feshetmek üzere anlaşmaya vardı.

Kayserispor Kulübü, sezon başında Fenerbahçe'den Serdar Kesimal'a karşılık takasla renklerine
kattığı santrfor Gökhan Ünal'la yollarını ayırdı.
Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada fesih işlemenin karşılıklı olarak yapıldığı bildirildi.
Sarı kırmızılı ekibin dün Trabzonspor'la oynadığı ve 3-3 berebare kaldığı karşılaşmanın 72
dakikasında oyuna Kujoviç'in yerine giren ve Mersin Đdmanyurdu maçından sonra santrafor mevkiini
Emir Kujoviç'e kaptırarak son karşılaşmalarda oyununa sayılı dakikalar kala alınan Gökhan Ünal'la
ilgili Kayserispor Kulübü yazılı bir açıklama yaptı.
Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Ünal ile karşılıklı
görüşülerek; Gökhan Ünal'ın sözleşmesinin feshine karar verilmiştir. Fesih işlemi önümüzdeki
günlerde yapılacaktır. Gökhan Ünal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" denildi.
Gökhan Ünal'ın son dönemde takımda onbirde yer alamaması üzerine kaptanlık pazubentini Eren
Güngör'e verilmişti. Gökhan Ünal, üç yıl önce sarı kırmızılı takımdan Trabzonspor'a, oradan da
Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'den de kiralık olarak Đstanbul Büyükşehir Belediyesine
geçmiş buradan da 2011-2012 sezonunda eski takımı Kayserispor'a dönmüştü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11064
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Kayseri'de mutlu değilmiş!
Şota: Mutlu değilmiş, böyle bir karar almış ve kulüp ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetmişler
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, kulüp ile sözleşmeleri karşılıklı olarak fesheden golcü
futbolcu Gökhan Ünal ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
Kayserispor, Trabzonspor maçı sonrasında bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman
öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Şota, son 7 maçın
çok önemli olduğunun altını çizdi. Trabzonspor maçının geride kaldığını söyleyen Şota, "Bu maç
geride kaldı. Önemli olan geçmiş maçlarda yapılan hatalardan ders almak, iyi yapılan şeyleri de
devam ettirmektir. Hatalar olabilir ama pozitif olanları da görmek lazım. Geride kalanı tekrar
getiremezsiniz" diye konuştu.
Gökhan Ünal'ın Kayserispor ile sözleşmesinin feshedildiğinin kulübün internet sitesinden
duyurulduğunun hatırlatılması üzerine Şota, "Benimle Gökhan'ın arasında bir sorun yoktu. Kendisi
bunu basın toplantısı yaptığı zaman da açıklayacaktır. Mutlu değilmiş, böyle bir karar almış ve kulüp
ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetmişler" dedi.
Gökhan Ünal'ın son maçlarda yedek olmasının bu kararda etkili olup olmayacağının sorulması üzerine
ise Şota, "Bu futbolda olan bir olay. Bazen oynayacaksın, bazen oynamayacaksın. Gol kralı olan biri
olarak Gökhan'a zor gelmiş olabilir" cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11065
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Islak mendiller egzema nedeni
Prof. Dr. Ekrem Aktaş, parfümlü ıslak mendillerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Aktaş,
parfümlü ıslak mendillerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu. Aktaş, ıslak mendillerin
egzama nedeni olduğuna dikkat çekti.
ERÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Aktaş, parfümlü ıslak mendillerin içerisinde alkol
bulunduğu için özellikle yüz ve genital bölgelerde çatlamalara, daha hassas ciltlerde ise egzamalara
neden olabileceğini söyledi. Özellikle çocuklarda alt temizliği için kullanılan ıslak mendillerin, parfümlü
olanlarının tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Aktaş, "Bu tür mendiller çocuklarda lezyonlara ve
egzamalara neden olur. Bu nedenle illa kullanılacaksa parfümsüz ve nemlendirici özelliği olanlar tercih
edilmeli." dedi.
Aktaş, kadınların genital bölgeleri temizlemek için kullandıkları losyon benzeri ürünlerin de zararlı
olduğuna dikkat çekti. "Bu tür ürünler, bölgedeki sıvının doğal yapısını bozar. Bu tür ürünleri
mümkünse hiç kullanmamalı, su ile temizliğe dikkat edilmelidir. Zaten bu ürünlerde hoş koku vermek
için mutlaka parfüm kullanılıyor. O nedenle uzak durmakta yarar var." diyen Aktaş, nemlendirici
losyonlarda dahi parfüm içeriği azaltılmış olanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Aktaş, bunun yanı sıra, parfümlerin içeriğinde kullanılan çiçek özlerinin, alerjenik yatkınlığı olan ve
astım eğilimli ya da astım hastası bireylerde tetikleyici etkileri olacağını ifade etti. Parfümün çıplak
deriden ziyade kıyafetlerin üzerinden kullanılması gerektiğini vurgulayan Aktaş: "Parfümlerin içerisinde
çeşitli alerjenik maddeler var. Çeşitli çiçek öz suları var. Mesela lavanta çiçeği, papatya çiçeği veya
tütün içeren kolonyalar var. Bu maddeler özellikle yüz bölgesine sıkıldığı ya da ciltle doğrudan temas
ettiği, göze yakın bölgelere sıkıldığı zaman gözlerde konjonktivit etki yapıyor, burunda kızarıklık
yapıyor. Hasta nefes darlığı ile ilgili bazı hastalıklara sahipse, mesela astımı varsa alerjik konjonktivit
gibi durumlar varsa nefesi daralıyor, burnun akmasına sebep oluyor. Bundan dolayı parfümlerin direk
yüze ve vücuda temasından ziyade elbiselerin üzerine sıkılması daha doğru bir kullanım yöntemidir."
diye konuştu.
Oda parfümlerinin de aynı alerjenik etkilere sahip olduğunun altını çizen Aktaş, zorunlu olarak oda
parfümü kullanılacaksa odaların köşelerine ve az miktarda uygulanması gerektiğini söyledi. Aktaş,
'doğal parfüm' söyleminin de gerçekçi olmadığını, kimyasal maddeler ne kadar azaltılsa da,
parfümlerde belli oranlarda kimyasal kullanmanın zorunlu olduğunu belirtti. Aktaş, parfüm yerine
geleneksel parfümsüz kolonya ve gül suyu kullanılması önerisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11066
Erişim Tarihi: 20.02.2012

Stat rezaleti Kanal 99'da
K.Erciyesspor'un maçlarını oynamak zorunda kaldığı saha Kanal 99'da Ömer Akburak'ın sunduğu Spor Sabah'ı
programında gündem oldu

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:1
: 235
: 21 Şubat 2012 14:58

Kayseri Erciyesspor'un maçlarını oynamak zorunda kaldığı saha Kanal 99'da Ömer Akburak'ın
sunduğu Spor Sabah'ı programında gündem oldu.
Türkiye'nin en modern statlarından birine sahip olan Kayseri'de Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden
Kayseri Erciyesspor maçlarını Atatürk Spor Kompleksi yan Açık Sahada oynuyor. Halı saha
standartlarından bile uzak olan bu saha Kayseri'nin prestijine büyük darbe vuruyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11069
Erişim Tarihi: 24.02.2012

TV Kayseri'ye "bal" gibi uyarı
Ekranları istila eden bal reklamlarına yer veren TV Kayseri RTÜK'ten uyarı cezası aldı
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 246
: 21 Şubat 2012 17:44

Toplantı No :2012/06
Toplantı Tarihi:27.01.2012
Karar No
:48
Konusu
:6112 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo
yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark
edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde
düzenlenir.” hükmünün ihlali (TV KAYSERĐ - MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVĐZYON VE
YAPIMCILIK A.Ş.)
Đnceleme ve Değerlendirme: Đzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.01.2012 tarihli ve 58
sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“TV Kayseri Yayın Kuruluşu'nda 03.01.2012 tarihinde tüm gün yapılan inceleme sonucunda 08:33,
11:25, 14:27, 18:59 saatlerinde "Şifaya Açılan Kapı Organik Bal Dünyası" ifadesi, müzik eşliğinde sesli
ve görüntülü olarak ekrana getirilmiştir. Organık Bal Dünyası firmasının ürettiği söz konusu balın
tanıtımı yapılarak balın satın alınabileceği "Hemen Sipariş Đçin 4442370" şeklinde telefon numarası ve
ürünü üreten ve pazarlayan firmanın "www.ornikbal dünyası.com" şeklinde internet adresi
yayınlanmıştır. Organik balın belgeleriyle tanıtımı, Sunucunun:"Şu anda Göztepe Organık Bal
Dünyasındayiz. Yönetim Kurulu üyesi Sinan Đncel Beyin yanındayız. Sinan Đncel Bey, bize balı tanıtır
mısınız? Ama baldan önce, Organık Bal Dünyasını tanıtır mısınız?" şeklindeki ifadesiyle başlamış ve
balın nerelerde üretildiği ifade edilmiş, söz konusu balın sadece kahvaltıda yenilen değil, ülser,
öksürük ve kış hastalıklarının tedavisinde yardımcı olmayı amaçladığı, çocukların ve yetişkinlerin zeka
gelişimi, kemik gelişimi ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği vurgulanmıştır. Ayrıca bu balın satışında
uygulanan kampanyadan söz edilerek "4 kg. doğal bal 100 TL", "Kargo ve KDV ücreti yok" yazıları
ekrana getirilmiş, yayında Organık Bal Dünyası firmasının satış mağazalarının adresleri belirtilmiştir.
Daha sonra sunucu, sokaktaki vatandaşlara cam kavanozdaki baldan tattırarak balın lezzeti
konusunda, onların fikirlerini almıştır.
Yukarıda içeriği özetlenen tele-alışveriş niteliğinde olan yayının başlangıç ve bitiminde, yayının telealışveriş olduğunu belirten herhangi bir sesli ve görüntülü ibare ekrana getirilmemiştir.”
Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,
TV Kayseri yayın kuruluşunun bu yayını ile; Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in,
"Reklam ve Tele-alışveriş Yayınlarının Biçim ve Sunuşu" başlıklı 10. uncu maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi hükmünü dolayısıyla 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanunun, "Televizyon ve Radyo Yayın Hizmetlerinde Reklam ve Tele-alışveriş" başlıklı 10
uncu maddesinin birinci fıkrası hükmünü ihlal ettiği , kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,
Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.
Gerekçe
:Konunun; Đzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler
ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; Söz konusu yayına ait
deşifre kayıtlarının tetkikinde; reklamın önünde ve bitiminde reklam kapağı kullanılmadığı görülen
mezkûr yayında, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Reklam ve tele-alışveriş
yayınlarının biçimi ve sunuşu" başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;
“Televizyon reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının önünde ve bitiminde herhangi bir reklam unsuru
içermeyen reklam veya tele-alışveriş kapağı kullanılır..." düzenlemesinin, dolayısıyla 6112 Sayılı
Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen; "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde
reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilecek ve program
hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.” hükmünün ihlal edildiği
sabit görülmüştür.
Bu itibarla; söz konusu Kuruluşa, Kanunun 32 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki; “8 inci maddenin
birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde
belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları uyarılır.”
hükmü uyarınca “Uyarı” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.
Karar
:Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu
üzere; TV KAYSERĐ logosuyla yayın yapan “MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVĐZYON VE
YAPIMCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluşun; 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki;
“Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir
uyarıyla açıkça fark edilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek
biçimde düzenlenir.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre
UYARILMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet
sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği
aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.”
hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy
birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı No :2012/06
Toplantı Tarihi:27.01.2012
Karar No
:49
Konusu
:6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrası: "Televizyon ve radyo yayın
hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve

program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir" ve ikinci
fıkrasındaki; “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir
sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.” hükümlerinin ihlali (TV KAYSERĐ MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVĐZYON VE YAPIMCILIK A.Ş.)
Đnceleme ve Değerlendirme: Đzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2012 tarihli ve 102
sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;
“TV Kayseri Yayın Kuruluşu'nun, 02.01.2012 tarihinde 18:00-20:00 saatleri arasında yer alan reklam
ve program tanıtımları ile ilgili yayınlarında yapılan incelemede;
A. 18:00-19:00 arası bir saat içinde yer alan yayında, reklam süresinin 12dk.'yı aşmaması gerekirken,
bu süre içinde toplam 31dk. 02sn., 19:00-20:200 arası bir saat içinde yer alan yayında, yine reklam
süresinin 12dk'yı aşmaması gerekirken, yine bu süre içinde toplam 16dk. 57sn. reklama yer verilmiştir.
18:00 - 19:00 SAAT ARALIĞI
18:14 07dk. süreli reklam yayını ve 18.36 24dk. 02sn. süreli reklam yayını olmak üzere TOPLAM :
31dk. 02sn. süreli reklam yayını,
19:00 - 20:00 SAAT ARALIĞI
19:00 04dk. 09sn. süreli reklam yayını, 19:16 06dk. 24sn. süreli reklam yayını ve 19.51
06dk.
24sn. süreli reklam yayını olmak üzere TOPLAM: 16 dk. 57sn. süreli reklam yayını,
B. 18:00-19:00 arası bir saat içinde, 18:23 de başlayan "Çiz-Bil-Kazan" adlı programda, 18:36'dan
sonra Makro Market'te, indirimde olan ürünler fiyatlarıyla birlikte tanıtılmıştır. Ürünlerin tanıtımı
sırasında, ekranın sağ üst köşesinde yayınlanan "Tanıtıcı Reklam" ibaresinin dışında, yayının reklam
olduğunu belirten herhangi bir sesli ve görüntülü uyarıya yer verilmemiştir.
C. 19:00-20:00 arası bir saat içinde yer alan program tanıtımlarının, üç dakikayı aşmaması gerekirken,
bu süre içinde toplam 06dk.55sn. süre ile program tanıtımlarına yer verildiği gözlenmiştir.
19:00 - 20:00 SAAT ARALIĞI
19:04 03dk. süreli program tanıtımı, 19:23 03dk. 07sn. süreli program tanıtımı ve 19:57
48sn.
süreli program tanıtımı olmak üzere TOPLAM: 06:dk. 55sn. süre program tanıtımı”
Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,
TV Kayseri logolu yayın kuruluşunun bu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci,
ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,
Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.
Gerekçe
:Konunun; Đzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler
ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; Rapora konu reklam
yayınlarında, yayının reklam olduğunu belirten herhangi sesli ve görüntülü uyarıya yer verilmemesi
suretiyle yayıncı kuruluşun, "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli
ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından
kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir" hükmünü ihlal ettiği değerlendirilmiştir. Diğer yandan
incelemeye konu yayınlarda bir saatlik yayın içerisinde ki toplam reklam sürelerinin 31dakika 02 saniye
ve 16 dakika 57 saniye olması suretiyle yayıncı kuruluşun, “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü
reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi
aşamaz.” şeklindeki Kanun hükmüne aykırı hareket ettiği, sabit görülmüştür.
Bu itibarla TV Kayseri logolu yayın kuruluşu hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasının ilk defa ihlali nedeniyle; Kanunun 32 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki; “8 inci maddenin
birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde
belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları uyarılır.”
hükmü uyarınca “Uyarı” yaptırımı uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.
Karar
:Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu
üzere; TV KAYSERĐ logosuyla yayın yapan MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVĐZYON VE
YAPIMCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasındaki; “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya
görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla
ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir" hükmü ile, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki; "Tele-alışveriş
yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki
yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz." hükümlerinin ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin
Đkinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali

halinde, Kanunun 32 nci maddesinin Đkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden
sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz
önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde
birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı
uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11070
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Tek adres Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünün doktora programına öğrenci alınacak
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: 21 Şubat 2012 18:01

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nün Türkiye'de ilk ve
tek olma özelliği taşıyan doktora programına Eylül ayından itibaren öğrenci alınacağı belirtildi.
ERÜ Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı, kendi alanında Türkiye'nin ilk
doktora programı olan bölüm olduklarını söyledi. Yapıcı, söz konusu gelişmeyi, heyecanlarına ve
Türkiye şartlarında bölümlerin 10 yıl içerisinde gelecekleri noktayı 3 yıl gibi kısa bir sürede
yakalamalarına bağladı. Eylül ayından itibaren doktora programına öğrenci alacaklarını belirten Yapıcı,
kısa zamanda 2'si TÜBĐTAK, 1'i Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen SANTEZ, 1'i ERÜ tarafından
desteklenenÖncelikli Araştırma Projesi (ÖNAP) ve 8'i yine ERÜ tarafından desteklenmekte olan
toplam 12 projeyi almanın kendilerine gurur verdiğini dile getirdi. Yapıcı, "Bölümümüz 9 Şubat 2009'da
kuruldu. O zamanlarda enerji sistemleri mühendisliği çok azdı, şimdi sayıları onlarca oldu. Ama
birçoğu sadece kuruldu; kadro sayısı yeterli olmadığı için öğrenci almıyor henüz. Biz 2011 yılı Eylül ayı
itibarıyla 40 gece, 40 gündüz olmak üzere lisansa 80 öğrenci aldık. Bunun yanı sıra yüksek lisans
programımız devam ediyor. Ve önümüzdeki eylül ayından itibaren de Türkiye'de enerji sistemleri
mühendisliği alanında ilk ve tek doktora eğitimini biz vereceğiz" dedi. Türkiye'de enerjiye duyulan
önemin giderek artacağının farkına vardıkları için söz konusu bölümün hızla gelişmesini
amaçladıklarını ifade eden Yapıcı "Türkiye'de şu anda holdingler enerji sektörünün gelişiminin
farkındalar ve lisans almak, bu alanda yer kapmak için yarışıyorlar. Demek ki biz de doğru yoldayız.
Bundan önce enerji sektöründe makine ve elektrik mühendisleri istihdam ediliyordu. Ama biz ve bizim
gibi bölümlerin mezun ettiği öğrenciler sayesinde artık enerji mühendisleri istihdam edilecek. O
nedenle ben bu bölümden mezun olacakların görünen projeksiyonda işsiz kalacaklarını
düşünmüyorum" diye konuştu. Yapıcı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren yetişecek doktora
öğrencilerinin yanı sıra YÖK'ün kendilerine açtığı 8 ÖYP kadrosu ile araştırma görevlilerini de yetiştirip
kendi üniversitelerine donanımlı göndereceklerinin altını çizdi.
Ayrıca Türk CERN çalışmasında ekibiyle birlikte yer alan Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı, 3 kez üst üste
Devlet Planlama Teşkilatı'na lisans laboratuvarlarının tamamlanması için başvurmalarına rağmen bir
sonuca ulaşamadıklarını ifade etti ve devletin, imkanları ölçüsünde bu konuya duyarlı olması isteğinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11071
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Yerli malı üretimde % 100 verim
Ali Üstünel: Hollanda ekibi, kendi imkanlarımızla çok daha ucuza mal ettiğimiz sistemi onayladı
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Kadir Has Stadı'nın çimleri için üretilen suni güneş ışığı sisteminin verimli olmadığı yönündeki
yorumlara açıklık getiren Büyükşehir Belediyesi kadir Has Stadı Genel Koordinatörü Ali Üstünel,
"Hollanda ekibi, kendi imkanlarımızla çok daha ucuza mal ettiğimiz sistemi onayladı. Bu sistem yapılan
yorumların aksine hem kullanışlı hem de ucuz" dedi. Kayseri Kadir Has Stadı'nın çimlerinin kalitesini
artırma adına Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üretilen suni güneş ışığı sisteminde beklenilen
verimin alınamadığı gerekçesiyle Hollanda'da imal edilen sistemin getirilerek kullanıldığı ileri
sürülmüştü. Konuya açıklık getiren Stadın Genel Koordinatörü Ali Üstünel, yorumların gerçek dışı
olduğunu söyledi.Üstünel, "Futbol oyunu 90 dakikalık bir oyun ama bunun mutfağında çok büyük
emekler veren ve büyük gayretler sarf eden çalışanlarımız var. Kadir Has Stadı Türkiye'de arena
konseptinde yapılan ilk stat. Büyükşehir Belediyesi'nin teknik personeli bu anlamda bana göre çok
önemli bir aşama kaydetti. Yurt dışında uygulamalarına tanıklık ettiğimiz suni güneş ışığı ünitelerinin
birebir aynı etkiyi yaratan ünitelerden imal ettik. Biz Fenerbahçe ve Galatasaray'da toplam 9'ar adet
olan üniteden Kayserispor Kulübü'nün finansmanlığında 3 tane getirttik. Eksik kaldığımız 6 ünitelik
bölümü de belediyemizin teknik marifeti ile imal ettik. Bu konuda sürekli yurt dışındaki firmayla
koordineli çalışıyoruz. Onlarda imal edilen suni güneş ışığı ünitelerini incelediler, teknik yeterliliklerini
değerlendirdiler ve son derece başarı olduğunu tasdiklediler. Đmal ettiğimiz ünitelerin kullanımları çok
ciddi avantajlar da içeriyor. Đnsanlar eleştirmek istedikten sonra bir şekilde eleştirebiliyorlar. Biz
kendimizden eminiz. Son derece amaca uygun olarak uyguluyoruz" dedi.Belediyenin portatif ürettiği
120 lambalı suni güneş ışığı sistemi 60 bin liraya mal olmuştu, Kayserispor Kulübü'nün desteğiyle
Hollanda'dan 180 lamba kapasiteli sistem ise 320 bin avro karşılığında satın alınmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11072
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Ağır yaralanan kayakçı yoğun bakımda
Kar rampasından dengesiz bir şekilde düşerek ağır yaralanan genç kayakçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
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Uluslararası Erciyes Kış Festivali'nde deneme atlayışı yaparken kar
rampasından dengesiz bir şekilde düşerek ağır yaralanan 21 yaşındaki
genç kayakçının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Hafta sonu düzenlenen Erciyes Kış Festivali öncesi kar rampasından
deneme atlayışı yapan 21 yaşındaki Enes Günel, dengesizce düşerek ağır
yaralanmıştı. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Günel'e gösteri için gelen Almanya Milli takımının doktoru ile 112
sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hava ambulansı ile hastaneye kaldırılmıştı.Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi servisi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç sporcunun
boynunun kırıldığı, solunumda sıkıntı çektiği öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11073
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Kayseri -12 dereceyi gördü
Kayseri'de termometreler hava sıcaklığını en düşük eksi 12 derece gösterdi.
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Son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı Kayseri'de termometreler hava sıcaklığını en düşük eksi 12
derece gösterdi.Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Kayseri'yi de dondurdu.
Soğuk havanın yaşandığı kentte termometreler en düşük hava sıcaklığını eksi 12 derece gösterdi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11074
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Bir Kayseri dehası daha!
Buzlanma nedeniyle halkın yürümekte zorlandığı kaldırıma özel kaydırmaz halı serildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi buzlanma nedeniyle halkın yürümekte zorlandığı Đnönü Bulvarı'ndaki
kaldırıma 1 kilometre uzunluğunda, 1 metre 20 santim eninde özel kaydırmaz halı serdi. Kentte soğuk
hava ile birlikte etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde buzlanmaları da beraberinde getirdi. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bu yıl da bölgedeki esnafın 'Kentin en kaygan kaldırımının bulunduğu bölge.
Burada yürümek cesaret ister' dediği Đnönü Bulvarı'ndaki kaldırıma gidişli ve dönüşlü olmak üzere 1
kilometrelik halı serdi. Oktay ENSARĐ /KAYSERĐ /DHA
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11075
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Kayseri'de başkanlar zirvesi
AK Partili büyükşehir belediye başkanları Kayseri'de toplandı
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Kayseri'de AK
Partili büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, "AK Partili belediyeler
hizmetlerle gündeme gelirken, diğer belediyeler usulsüzlüklerle gündeme gelmektedir. Bir Đstanbul,
Ankara, Gaziantep'e ve Kayseri'ye bakın, bir de Đzmir'e, Diyarbakır'a, Adana'ya bakın. Halkımız artık
bu cambaz siyasetine pirim vermiyor" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına; Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Đbrahim
Karaosmanoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve ev sahibi Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, AK Parti Antalya
Milletvekili Menderes Türel, Kayseri ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.
"AK PARTĐLĐ BELEDĐYELER ARASINDA TATLI BĐR REKABET VAR"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
istişarenin öneminden bahsederek, "Türkiye'de yıllardır bizim arkadaşların hakim olduğu bölgede
güzel hizmet yapılıyor. Kendi aramızda çok ciddi rekabet var. Şehirlerimiz, dünya şehirleri ile yarışır
hale geldi. Artık Avrupa Birliğinin başkenti şehirler, Kayseri ile kardeş şehir olmak için müracaat ediyor.
Bu ekip işi, gayret isteyen bir iş" dedi.
Đstişare toplantısının son derece verimliği geçtiğini söyleyen Özhaseki, "Önümüzdeki süreçte birçok
yasa çıkacak ve bu hepimizi yakından etkileyecek. Bununla ilgili hazırlıklı olmamız hususunda
istişarede bulunduk. Toplantının faydalı geçtiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Büyükşehir belediye başkanları adına konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, büyükşehir belediye başkanları toplantılarının amacının, AK Partili
belediyelerin bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapmaları olduğunu belirtti. Ülkede 16 büyükşehir
belediyesinden 10'unun AK Partili, kalan 6'sının ise diğer partilere mensup olduğunu anımsatan
Tanrıverdi, yine ülke genelinde toplam 2 bin 950 belediyenin bulunduğunu, bunlardan bin 639'unun AK
Partili olduğunu
söyledi. AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanları yaptıkları hizmetlerle, başarılı politikalarla

gündeme gelirken diğer belediyelerin usulsüzlükler, yargıya intikal eden davalar ve yolsuzluklarla
gündeme geldiğini ifade eden Tanrıverdi, "Yerel yönetimde hizmet üretemeyenler, AK Parti'nin başarılı
çalışmalarını örtmeye, yalan ve iftiralarla ön kesmeye çalışmaktadır. Kimisi yalan yanlış belgelerle,
ellerine aldıkları boş klasörlerle ortada dolanmakta, kimisi de beceriksizliklerine, 'Hükümet kaynak
göndermiyor' diyerek kılıf uydurmak peşinde. AK Partili yerel yönetimler de her zaman yeni bir plan,
yeni bir proje ile halkının karşısına geçmektedir. Tüm partililerin yaptığı hizmetleri toplasalar bizim bir
belediye başkanımızın hizmeti kadar etmez. Bir Đstanbul, Ankara, Gaziantep ve Kayseri'ye bakın, bir
de Đzmir'e, Diyarbakır'a ve Adana'ya bakın. Başta Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki olmak üzere birçok belediye başkanına iftira atanlar, iftiranın altında kalıp ezildi. CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanımız hakkında suçlamalarda bulunmuştu. CHP'nin tutunduğu ip
Đstanbul ve Ankara'da olduğu gibi Kayseri'de de çürüktü. Bu iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Yargı
kararını verdi. Bu karar karşısında yüzü olanın yüzü kızarır. Ama nerede o yüz sahibi?" şeklinde
konuştu.
Yapılanların siyaset olmadığını, 'cambaza bak' taktiği olduğunu savunan Tanrıverdi, "Kendi
beceriksizliklerini, usulsüzlüklerini gizlemek maksadıyla kamuoyu gündemini meşgul etmektedirler.
Güneş balçıkla sıvanmaz. Siz de gelin Kayseri'ye, Kocaeli'ne, Samsun'a, Erzurum'a, Konya'ya,
Bursa'ya, Gaziantep'e, Sakarya'ya, belediyecilik nasıl yapılır görün. Halkımız artık bu cambaz
siyasetine prim vermiyor, hizmete ve çalışmaya bakıyor. Biz de isteriz ki, tüm belediyeler başarılı
hizmetleriyle gündeme gelsin,
belediyeler arasında tatlı rekabet ve yarış olsun ancak AK Partili belediyeler kendi içinde
yarışmaktadır. AK Parti her zaman kendini yenileyen, genişleten ve hesap verilebilir kılan bir
belediyecilik ilkesi ile yoluna devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
"MALATYA VE MARDĐN DE BÜYÜKŞEHĐR OLACAK"
Tanrıverdi, nüfusu 750 binin üzerinde olan illerin büyükşehir statüsüne kavuşacağını anımsatarak,
"Büyükşehir olacak şehirler bugüne kadar hep 11 olarak anılmıştı çünkü 750 bin ve üzeri olan sayı
oydu. Ancak yeni nüfus sayımı açıklandı. Bu nüfus sayımına Malatya ve Mardin de eklendi.
Dolayısıyla 13 il daha büyükşehir olmaktadır. Böylelikle, Şanlıurfa, Hatay, Manisa, Balıkesir, Van,
Aydın, Muğla, Tekirdağ, Mardin, Malatya, Denizli, Kahramanmanaş, Tekirdağ büyükşehir statüsü
kazanacak. Büyükşehir yasası
çalışmaları sürdürülmektedir. Detay çalışmalar yapılmaktadır. Bu uygulama 2014 seçimleri için
geçerlidir. Bugün yasa çıksa bile kentler 2014 yerel seçimlerinde büyükşehir olabileceklerdir. Bizim de
bu kanunu bu yıl sonuna kadar çıkarmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11076
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Đçanadolu'nun en büyük yanık ünitesi
Hayırsever iş adamları tarafından yaptırılan ve yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olan yanık ünitesi
hizmete açıldı
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Kayseri'de, hayırsever iş adamları tarafından yaptırılan ve yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olan yanık
ünitesi hizmete açıldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan yanık ünitesinin açılışına AK
Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail Tamer, Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya katıldı. Đsmail Tamer,
yanık ünitesinin Kayseri'de sadece Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunduğunu

belirterek, “Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan 7 yataklı yanık ünitesi de halkımıza hizmet
verecek. Bu ünite Đçanadolu'da büyük bir eksikliği gidermiş olacak” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili
Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya da Kayserili iş adamlarının hayırseverliliğin bir örneğini daha
gösterdiğini bildirdi. Hayırsever iş adamı Ali Özkan ve kardeşi Nadire Özkan adına yaptırılan yanık
ünitesinde Đngiltere'den 200 bin TL'ye getirilen Lazer Dopler cihazı, 4 özel oda ve 3 özel küvetli odanın
bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11077
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Đşte Kayseri'de yılın okulu
1.Talas Şehit Binbaşı Mahmut Şahin Đlköğretim Okulu, 2. Talas Derviş Güneş Đlköğretim Okulu, 3. Melikgazi
Mustafa Müjgan Boydak Đlköğretim Okulu
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Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, 2011-2012 eğitim öğretim yılının toplam kalite yönetimi
kapsamında yılın okulu, kurum ve ekip kategorisinde dereceye girenler için ödül töreni
düzenleneceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 1999 yılında çıkarılan genelge
kapsamında toplam kalite yönetimi çalışmalarının sürdüğünü belirten Ceylan, "Bakanlığımız aynı
zamanda TKY çalışmalarında Türkiye geneli değerlendirme ve ödüllendirme yapan tek bakanlık olma
özelliğini korumaktadır. Okul veya kurumlarımız 'okul ve kurum ve ekip kategorilerinden' herhangi bir
alanda yaptıkları çalışmalar ile bu sistemde yer alabilmektedir. Şu ana kadar Bakanlığımıza bağlı 10
bin okulumuz bu yarışmalara katılmıştır" dedi.
Okullar tarafından hazırlanan dosyaların ilk olarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini ifade
eden Ceylan, müdürlük bünyesinde oluşturulan ilçe değerlendirme komisyonlarınca ilk 3’e giren
dosyaların Đl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme komisyonuna gönderildiğini kaydetti. Değerlendirme
komisyonunun kurum ve ekip kategorilerindeki dosyaların okunması ve saha ziyaretlerinin
tamamlanması ile ilk 3'e giren okul ve ekiplerin belirlendiğini söyleyen Ceylan, "Buna göre, kurum
birincisi Talas ilçesi Şehit Binbaşı Mahmut Şahin Đlköğretim Okulu, kurum ikincisi Talas Đlçesi Derviş
Güneş Đlköğretim Okulu, kurum üçüncüsü, Melikgazi Đlçesi Mustafa Müjgan Boydak Đlköğretim Okulu,
kurum mansiyon Kocasinan Đlçesi Dadaloğlu Đlköğretim Okulu olmuştur. Ekip birincisi ise Talas Đlçesi
Reşadiye Yurttaşlar Đlköğretim Okulu, ekip ikincisi Melikgazi Đlçesi Melikgazi Belediyesi Đlköğretim
Okulu, ekip üçüncüsü Yahyalı Đlçesi Mustafa Koyuncu Anadolu Öğretmen Lisesi, ekip mansiyon Talas
Mehmet Muammer Belük Çok Programlı Lise, ekip mansiyon Talas Nesrin Boysan Anaokulu, ekip
mansiyon Melikgazi Hayriye Dabanoğlu Đlköğretim Okulu seçilmiştir" dedi.
Ödül töreninin 29 Şubat tarihinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılacağını kaydeden
Ceylan, ödül töreninde 1. olan ekip ve kurumlara plaket, başarı belgesi ve çeşitli kurumların verdiği
hediyelerin takdim edileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11078
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Evinde ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesi Kuşcağız köyünde M.B. evinde ölü olarak bulundu
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesi Kuşcağız köyünde M.B. evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine
gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede M.B.'nin insülin iğnesi kullandığı ve şeker
hastası olduğu öğrenildi. Yapılan ön incelemede darp, cebir ve ölüm nedenini tespit etmeye yarayacak
iz ve emareye rastlanılmadığı öğrenilen M.B.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından
belirleneceği ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11079
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Kazalar mobese kameralarında
Kayseri'de kar yüzünden kayganlaşan yollarda meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
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Kayseri'de kar yüzünden kayganlaşan yollarda meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına
yansıdı.
Đstasyon Caddesi'nde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden
çıkan otomobil, önündeki minibüse arkadan çarptı.
Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise, kayganlaşan zeminde aşırı hızın doğurduğu kötü
sonuçlar kameralar tarafından kaydedildi. Kavşağa aşırı hızlı gelen bir otomobil, yeşil ışıkta geçen iki
otomobile çarptı. Kazada yara almayan sürücüler, otomobillerinden inip hasarı kontrol etti.
Yetkililer, sürücüleri ağır kış şartlarında kış lastiği kullanmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda
uyardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11080
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Hasan ve Eren Milli Takım'da
A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 29 Şubat günü Slovakya'yla yapılacak maçın aday kadrosunu
açıkladı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 29 Şubat günü Slovakya'yla yapılacak maçın aday
kadrosunu açıkladı.
27 futbolculcunun çağrıldığı kadroda Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Cenk Gönen
Galatasaray'dan Semih Kaya, Bursaspor'dan Serdar Aziz, Kayserispor'dan Eren Güngör,
Eskişehirspor'dan Alper Potuk, Trabzonspor'dan Olcan Adın, Kaiserslautern'den Olcay Şahan ve
Gençlerbirliği'nden Soner Aydoğdu gibi yeni isimler yer aldı.
A Milli Takım, 26 Şubat Pazar saat 19.00'dan itibaren Ataköy Sheraton Hotel'de kampa girecek.
27 Şubat Pazartesi günü 12.00'de deniz otobüsü ile Bursa'ya gidecek Milli Takım kafilesi, Holiday Inn
Hotel'de konaklayacak. Milli Takım, ilk çalışmasını aynı gün saat 19.00'da Bursa Atatürk Stadı'nda
gerçekleştirecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı 28 Şubat
Salı günü saat 12.00'de kamp otelinde düzenlenecek.
A Milliler aynı gün Bursa Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de bir idman yapacak.
A Milli Takım, Slovakya maçının hazırlıklarını karşılaşma sabahı saat 11.30'da Bursaspor Özlüce
Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Milli Takım kafilesi, özel maçın ardından deniz otobüsü ile Bursa'dan Đstanbul'a dönecek.
Bursa Atatürk Stadı'nda oynanacak Türkiye-Slovakya özel maçı saat 20.30'da başlayacak.
Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Thorsten Kinhöfer yönetecek. Kinhöfer'in
yardımcılıklarını Detlef Scheppe ve Stefan Lupp yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Tolga Özkalfa olacak.
A Milli Takım aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:
1- CENK GÖNEN BEŞĐKTAŞ A.Ş.
2- SĐNAN BOLAT STANDARD LIEGE
3-TOLGA ZENGĐN TRABZONSPOR A.Ş.
4-EREN GÜNGÖR KAYSERĐSPOR
5- GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE A.Ş.
6- HASAN ALĐ KALDIRIM KAYSERĐSPOR
7- ĐSMAĐL KÖYBAŞI BEŞĐKTAŞ A.Ş
8- ÖMER TOPRAK BAYER 04 LEVERKUSEN
9-SERDAR AZĐZ BURSASPOR
10- SEMĐH KAYA GALATASARAY A.Ş.
11-SERDAR KESĐMAL FENERBAHÇE A.Ş.
12- ALPER POTUK ESKĐŞEHĐRSPOR
13- ARDA TURAN CLUB ATLETICO DE MADRID
14- CANER ERKĐN FENERBAHÇE A.Ş.
15-MEHMET EKĐCĐ SV WERDER BREMEN
16- MEHMET TOPAL VALENCIA C.F.
17-NECĐP UYSAL BEŞĐKTAŞ A.Ş.
18-NURĐ ŞAHĐN REAL MADRID CF
19- OLCAN ADIN TRABZONSPOR A.Ş.
20- OLCAY ŞAHAN 1. FC KAISERSLAUTERN

21- SELÇUK ĐNAN GALATASARAY A.Ş.
22-SONER AYDOĞDU GENÇLERBĐRLĐĞĐ
23- TUNAY TORUN HERTHA BSC BERLIN
24- UMUT BULUT TOULOUSE FC
25- MEVLÜT ERDĐNÇ STADE RENNAIS FC
26- MUSTAFA PEKTEMEK BEŞĐKTAŞ A.Ş.
27- BURAK YILMAZ TRABZONSPOR A.Ş.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11081
Erişim Tarihi: 24.02.2012

Orduspor:1 Kayserispor:0
Orduspor, kendi evinde ağırladığı Kayserispor'u Yalçın'ın 46. dakikada attığı kafa golü ile 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Orduspor, kendi evinde ağırladığı Kayserispor'u Yalçın'ın 46.
dakikada attığı kafa golü ile 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR
3. dakikada sağdan topla buluşan Sefa, ceza sahasına gireceği sırada sert vurdu, Fornezzi topu
tokatlayarak üstten kornere gönderdi.
21. dakikada Javito'nun sağdan ortaladığı top defanstan döndü. Dönen topa Ali Çamdalı'nın sert
şutunda top üstten auta gitti.
24. dakikada Culio'nun ortasında kaleci Navarro, altı pas içindeki Stancu'dan önce davranarak topa
sahip oldu
29. dakikada gelişen Orduspor atağında Stancu'nun sert şutunu Navarro karşıladı. Pozisyonun
devamında Kayserispor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada Sefa, kendi gayretleriyle sağ çaprazdan Orduspor ceza sahasına girdi. Sert şutunda top
yan direğe çarparak auta çıktı.
41. dakikada Kayserispor defansının hatasını değerlendiren Javito, kaptığı topu Garcia'nın önüne
bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa bu kez
Hakan Özmert'in şutu da yine üst direkten oyun alanına geri döndü, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
46. dakikada Culio'nun kullandığı kornere iyi yükselen Yalçın, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve ev
sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0
65. dakikada Culio'nun kullandığı kornerde yine iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleye giden
topu Ahmet çizgiden çıkardı.
69. dakikada Gosso'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Javito'nun sert şutu üstten auta çıktı
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Orkun Aktaş xx, Kemal Yılmaz xx
ORDUSPOR: Fornezzi xx, Yalçın xxx, Abdurrahman xx, Selçuk xx, Garcia xx, Ali xx, Hakan xx (Emre
dk. 90 ?), Gosso xxx, Javito xx (Dalmat dk. 83 x), Culio xx, Stancu xx (Bruno dk. 85 x)
YEDEKLER: Onur, Fatih Tekke, Đrfan, Sedat
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hector Cuper
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx, Eren xx, Berkay xx, Đlhan xx, Pekarik x (Diego dk. 59 x),

Troisi xx, Abdullah Durak x, Amrabat xx (Mbaye dk. 80 x), Riveros xx, Kujovic x, Sefa xx (Ahmet dk.
59 x)
YEDEKLER: Gökhan, Umut, Furkan, Nurettin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOL: Yalçın (dk. 46)(Orduspor)
SARI KARTLAR: Abdurrahman, Gosso (Orduspor), Hasan Ali, Ambarat, Mbaye, Diego (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11083
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı
Kayseri-Niğde karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil devrildi, arkasından gelen araç da yolcu otobüsüyle
çarpıştı
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Kayseri-Niğde karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kaza yapan aracı fark ederek
direksiyonu kıran bir sürücü ise otomobiliyle refüjden karşı yola savrularak yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kayseri Niğde karayolunda
yaşandı. A.B. yönetimindeki 38 YL 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu devrildi. Arkasından gelen 55 JA 666 plakalı otomobil sürücüsü E.A. ise, önündeki aracın kaza
yaptığını görüp direksiyonu kırınca refüjden karşı yola savruldu ve ters istikametten gelen 38 YV 754
plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler A.B. ile E.A. ve M.A., F.A., E.G.
yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yolcu otobüsünde şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma kaza
ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11084
Erişim Tarihi: 01.03.2012

81 ile Hocalı katliamı anıtı dikilsin
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,Ülkücü Đşçiler Derneği tarafından hazırlanan 'Hocalı Katliamı' Sergisi'ne
katıldı
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MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hocalı Katliamı nedeniyle Ülkücü Đşçiler Derneği tarafından
hazırlanan 'Hacalı Katliamı' Sergisi'nde, 81 ile Hocalı Katliamı Anıtı dikilmesi teklifinde bulundu.
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açılan sergiyi gezen MHP Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu, "Aslında insanlığın ve insani değerlerin bittiği bir dönem yaşanmıştır. Bunlar fotoğraflar ve
kameralarla Batı dünyasının kendi kameramanları tarafından kaydedilmiştir. Đtiraz durumu olmayan bir
katliamdır. Bu uluslararası hukuka göre tamamen soykırım olarak adlandırılacak bir durumdur" dedi.
Halaçoğlu, Batı dünyasının 1915 yılında görmedikleri, sadece kulaktan duydukları ile Ermeni
Soykırımı'nı kabul ettiğinin altını çizerek, "Bu katliam, Ermenilerin gözlerinin önünde cereyan eden
katliamlarını görmezden gelen Batı dediğimiz bir coğrafyanın da iflası demektir. Artık Türkiye şunu iyi
bilmelidir. Nasıl Çanakkale'de bizi yok etmeye çalışan insanlar Batı medeniyeti ise, milli mücadelede
tek tek hunharca cinayet işleyenler, bizim peşinden gittiğimiz Batı medeniyetidir. Zaten dikkat
ederseniz
peşinden gittiğimiz Avrupa Birliği kendi içinde parçalanıyor. Çünkü zulümle payidar olunmaz. Hukuku
ve insan haklarını ayaklar altına alan coğrafyaya karşı Türk milleti kendi çıkarları için Türk Dünyası
Birliği kurmalı. Başkalarının politikalarına alet olmadan kendi politikasını üretmeli" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bu konuyu iyice düşünmesi gerektiğinin altını çizen Halaçoğlu, "Azerbaycan'ın acısını
paylaşıyoruz. Bu şuur içinde ülkemizin dış politikasını belirlemeliyiz. Ermeni açılımı ile bu iş olmaz.
Ermenistan Cumhurbaşkanı, 'Biz karabağ'ı aldık, siz Ağrı Dağı'nı almalısınız' diyor. Buna göre hareket
etmeliyiz. Ermenistan'a karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz" diyerek sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bunları unutturmamamız gerekiyor. Her ilimizde Hocalı'da ve 1915'te katledilen bizim insanlarımız için
de birer anıt yapmalıyız. Bu anıt tarihi hafızamızı canlı tutan bir anıt olacak. Düşmanlık yansıtmayan
ama tarihi hatırlatan bir anıt olmalı. Gençlerimize tarihi unutturmaya çalışıyorlar. Bu şekilde tarihi
gençlere unutturmayız. Yetkililer bu konuyu gündemine almalı."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11085
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Kayseri Kaski Tutulmuyor. 61 -73
Deplasmanda Optimum TED Ankara Kolejlilerkarşısında Kayseri Kaski, mücadeleden 61-73 galip ayrıldı.
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Salon: TOBB
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Uygar Kurt
Optimum TED Ankara Kolejliler (61): Demya Walker 17 (10 ribaund- 4 asist), Erin Thom 10 (4 ribaund
– 2 asist), Gülşah Akkaya 3, Saynur Tozlu 4 (5 ribaund- 2 asist), Özge Yavaş (2 ribaund- 3 asist),
Harika Eldaş 7 (3 ribaund – 1 asist), Gizem Yavuz 8, Matee B Ajavon 6 (1 ribaund- 1 asist), Kara
Braxton 6 (5 ribaund – 1 asist)
Kayseri Kaski (73): Pınar Demirok 8 (3 ribaund – 1 asist), Bahar Öztürk 12 (2 ribaund- 3 asist), Nakia
Sanford 9 (6 ribaund), Anna de Forge 8 (3 ribaund-1 asist), Esra Ural 5 (4 ribaund), Donneka Hodges
10 (3 asist), Tuğçe Canbaz 2, Latoya Sanders 19 (13 ribaund- 1 asist)
1. Periyot: 15-28
2. Periyot: 13-12
3. Periyot: 15-13
4. Periyot: 18-20
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 20. haftada Optimum TED Ankara Kolejliler'e konuk olan
Kayseri Kaski, karşılaşmadan 61-73'lük galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kayseri temsilcisi, Latoya Sanders - Donneka Hodges ikilisinin içeriden
ve dışarıdan bulduğu sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (4-15). Demya Walker'ın
isabetleriyle farkı kapatmak isteyen ev sahibi takım, ilk çeyreği 15-28 geride tamamladı.
Đkinci çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, Kayseri temsilcisi, aradaki farkı devrenin sonuna
kadar koruyarak özellikle Sanders'ın hücumdaki etkili performansıyla soyunma odasına 28-40 önde
girdi.
Đkinci çeyrekte oyunu rölantiye almak isteyen rakibine karşı Gülşah Akkaya ve Demya Walker ile skor
üreten Optimum TED Ankara Kolejliler, mücadelenin 26. dakikasına 35-48'lik skorla geride girdi.
Hücumda sorunlar yaşayan rakibinin bu durumundan yararlanmak isteyen Ankara temsilcisi, final
periyoduna girilirken farkı 10 sayıya kadar indirdi (43-53).
Son çeyrekte de Gizem Yavuz'la farkı tek hanelere kadar indiren ev sahibi takım, bitime 5 dakika kala
durumu 52-57'ye getirdi. Bu dakikadan sonra Latoya Sanders - Donneka Hodges ikilisiyle yeniden
kontrolü eline alan Kayseri Kaski, mücadeleden 61-73 galip ayrıldı.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11086
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Bravo Erciyesspor. 0-2
Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'a 2-0 mağlup oldu.
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Çaykur Rizespor, Bank Asya 1. Ligi'nin 23. haftasında, teknik direktör Giray Bulak nezaretinde
çıktıkları ilk müsabakadan Kayseri Erciyesspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor teknik direktörü Giray Bulak,
Yeşil-mavili ekibin başında çıktığı ilk müsabakadan mağlup ayrılmasına rağmen umut veren bir
açıklama yaptı. Çaykur Rizespor'un tüm takımları yenebilecek güçte olduğunu belirten Bulak,
"Özellikle ikinci yarıda oyuncuların ortaya koyduğu futboldan ve isteklerinden memnun kaldım. Biz bu
oyunu devam ettirdiğimiz sürece, tabii ki kaybedeceğimiz maçlar olacaktır ama bir çok takımı yeneriz.
Đç sana sendromu sanki bizim için biraz sıkıntı oldu. Bunu atlatamıyoruz. Ama bu takım bütün takımları
yenebilir" dedi. Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Giray Bulak,
sahalarında 2-0 yenildikleri Kayseri Erciyesspor maçı ile Play-Off yolunda önemli bir maçı
kaybettiklerini söyledi.
Bulak, ligin 23. haftasında Rize'de ağırladıkları Kayseri Erciyesspor maçına iyi başladıklarını
hatırlatarak, "Play-Off yolunda önemli bir maçı kaybettik. Karşımızda 10 haftadır galip gelemeyen bir
Erciyesspor vardı. Rakibimiz haftalardır galip gelememenin verdiği stres ile karşılaşmaya çıktı ve iyi
mücadele etti. Biz de karşılaşmaya iyi başladık ama sonra durgun olduğumuz dönemde kornerden
yediğimiz golle mağlup duruma düştük." dedi.
Kayseri Erciyesspor maçı öncesi hazırlıklarında gol ve defans yollarındaki çalışmalara ağırlık
verdiklerini ifade eden Bulak, "Kayseri Erciyesspor maçını 2-0 kaybettik ve ligde şu an 34 gol atarak
35 golü de kalemizde gördük. Defansif anlamda daha tedbirli olmamız gerekiyor. Oynadığımız son
maçta gol atmak için yüklenirken kalemizde golü gördük. Rakibin ceza sahasında kalabalık olması ve
müthiş çabası oyuncularımızı engelledi. Ligde zirve yarışının daha fazla uzağında kalmamak adına bu
haftasonu deplasmanda oynayacağımız TKĐ Tavşanlı Linyitspor maçına mutlak galibiyet parolası ile
hazırlanacağız." diye konuştu.

ÇAYKUR Rize EVĐNDE KAYIP
Öte yandan, yeşil - mavili Karadeniz temsilcisi, evinde oynadığı son 5 lig maçından da galibiyet
alamadı. Bank Asya 1. Lig'in Karadeniz temsilcisi bu karşılaşmalarda 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.
Evindeki son 5 lig maçında rakip kaleye 6 gol gönderen takım, kalesinde ise 10 gol gördü.
23. haftası geride kalan ligde 35 puanla 6'ncı sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, bu hafta sonu ligde
28 puanla 13'üncü sırada bulunan TKĐ Tavşanlı Linyitspor'a konuk olacak.
Çaykur Rizesporlu futbolcu Fahri yaptığı açıklamada, maç sırasında atak yapmayı istediklerini
belirterek, "Sürekli atak yapan bir yapı içerisinde oynamak istemiyorduk. Ancak erken gelen gol bizi
buna itti. Yinede ilerde oynamamıza rağmen rakibe fazla pozisyon vermedik" diye konuştu.
Bir diğer Çaykur Rizsporlu oyuncu Sezer ise maç değerlendirmesinde, hafta içerisinde sürekli yan ton
ve duran top çalıştıklarını söyledi. Sezer, buna rağmen duran toptan gol yediklerini dile getirdi.
Kayseri ERCĐYESSPOR CEPHESĐ
Basın toplantısında deplasmandan aldıkalrı 3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü Kemalettin Şentürk, 9 hafta sonra galip geldikleri için moral bulduklarını
ifade etti. Şentürk, zor bir maç olduğunu dile getirerek, "Moral ve motivasyonu yüksek bir takıma karşı
kendi evinde oynadık. Bizim açımızdan zor olacağını biliyorduk. Bank Asya'da yıllardır oynuyoruz.
Oynanan oyununda oyuncularında kalitesini biliyoruz. Önemli olan sürprizleri bizim yapmamızdı. 9
haftadırkazanamama gibi bir sürpriz yaptık.
Kazanmamız gerekiyordu. Rizespor maçında da bunu başardığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.
Kayseri Erciyessporlu futbolcu Metin yaptığı açıklamada, "Son maçımız gibi oynadık. Kazanmamız
gereken bir maçtı. Kredimizi tamamen tüketmiştik. Sahada gerçekten yürekli arkadaşlarımızla birlikte
bugün üç puanı kazandık" dedi.
Kaleci Emrullah ise, 9 maç aradan sonra galip geldiklerini hatırlatarak, "Galibiyet bugüne kısmetmiş.
Çok faza pozisyona girmememize rağmen galip gelmesini bildik. Ama Rizespor'unda gol olacak bir
pozisyonu yoktu" ifadelerini kullandı.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11087
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Bir tramvay kazası daha
Cumhuriyet üst tramvay geçidinde yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi.
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Bölgedeki esnafın talebiyle açılan Cumhuriyet tramvay üstgeçidinde yaşanan ona yakın kazaya bir
yenisi daha eklendi ama şans eseri yaralanan olmadı.
Kayseri'de, raylı sistem güzergahındaki hemzemin geçitten karşı yola geçmek isteyen otomobile
tramvay çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21: 00 sıralarında Cumhuriyet meydanı Park caddesindeki hemzemin
geçitte yaşandı. 38 DH 419 plakalı otomobil sürücüsü M.K., "06.00 - 24.00 saatleri arasında trafiğe
kapalıdır" levhasına rağmen hemzemin geçitten geçmek isteyince M.Ç.'nin kullandığı tramvayla
çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 10 dakika aksayan tramvay
seferleri kaldığı yerden devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11089
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Talasgücü-Ceyhan Maçında olay
Ceyhan Belediyesporlu taraftarlar Sümer Stadı'nın koltuklarını kırarak sahaya ve futbolculara attı.
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Kayseri'de Bölgesel Amatör Ligi 5'inci grup 17'nci haftasında Talasgücü Belediyespor ile Ceyhanspor
arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Ceyhanspor taraftarları tribündeki
koltukları sahaya atarken, Talasgücü Belediyespor futbolcuları ise kartopuyla karşılık verdi.
Vali Nihat Canpolat Sümer Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, tamamlanmasına 5 hafta kala, ligde
kalma mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, Ceyhanspor'u konuk etti. Adana ekibi, 2 ve 37'nci
dakikalarda Emre Erkoç'la bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında
Talasgücü Belediyespor, Halim'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Uzatma dakikalarında Talasgücü
Belediyespor, Kasım Alıcı ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın hakemi Turgay Çalışkan, maçın bitiş
düdüğünü çaldı ve maç 2-2 sona erdi. Takımına puan kazandıran golü atan Talasgücü Belediyesporlu
futbolcu Halim Alıcı, Adana'dan gelen yaklaşık 60 kadar Ceyhanspor taraftarının önünde sevinç
gösterisinde bulununca, tribünler biranda karıştı. Koltukları yerinden söken Ceyhanspor taraftarı yeşil
sahaya fırlatırken, Talasgücü Belediyesporlu futbolcular da hem aynı koltukları, hem de saha
kenarında bulunan karları kartopu yaparak tribünlere attı. Polis, çıkan olayı kısa sürede sonlandırırken,
her iki taraftan da yaralanan olmadı. Maçtan sonra gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünün
ardından karakola götürüldü. Ceyhanspor grupta 27 puanla 5'inci sırada bulunurken, Talasgücü
Belediyespor ise aldığı 1 puanla 13 puanla 11'inci sırada kaldı.Ceyhan Belediyesporlu taraftarlar
Sümer Stadı'nın koltuklarını kırarak sahaya ve futbolculara attı.
Olaya müdahale eden polis ekipleri maç bitiminde Ceyhan Belediyespor'lu 40 taraftarı tek tek üst
aramasından geçirdikten sonra gözaltına aldı. Yetkililer, taraftarlar hakkında işlem yapılacağını bildirdi.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11090
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Hocalı katliamına tepki
Ermeniler tarafından 1992 yılında 613 Azeri'nin öldürüldüğü Hocalı katliamına sert bir şekilde tepki gösterildi
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Alperen Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda, Ermeniler tarafından 1992 yılında 613 Azeri’nin
öldürüldüğü Hocalı katliamına sert bir şekilde tepki gösterildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına Alperen Ocakları’na üye gençler ile Azeri
gençler katıldı. Alperen Ocakları Đl Başkanı Mahmut Cömert, katliama dünyanın halen sessiz kaldığını
söyledi. Cömert, “Dünyanın Đslam coğrafyası söz konusu olduğunda sessizliğini pek bozduğunu
görmedik. 25 Şubat 1992 yılında insanlığın ne kadar vahşi ve ne kadar hissiyat yoksunu olduğunu
gördük” dedi.
Cömert açıklamasında, “Ermeniler, bölgedeki 366. Alay güçlerini kullanarak önce giriş ve çıkışları
kapattığı Hocalı kasabasında 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’den fazlası yaşlı olmak üzere 613 kişinin
kadına girdi, diri diri derilerini yüzdü, canlı, kanlı haldeyken gözlerini oydu, hamile bir kadının karnını
yardı, 13 yaşındaki bir çocuğu ellerinden duvara çiviledi.
Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir hissiyat? Ortada bir soykırım vardır. Ne biz Alperenlerin, ne bu necip
milletin dimağında ‘Soykırım’ diye bir kelime vardır. Soykırım bizlerin geleneğinde yoktur.
Ermeni Zori Balayan, yazdığı kitabında yaptıkları katliamı tüm çıplaklığı ile anlattı. Gün geldiğinde
bunların hesabını tek tek vereceksiniz. Biz KAYseri Alperenleri bu hesap gününün gelmesi için
sabırsızlıkla gün sayıyoruz. Hocalı katliamdır ve ondan öte bir soykırımdır. Bu soykırımın TBMM’de
artık tanınması lazım.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11091
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Kayseri'de korkutan yangın
Bir evde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 4 kişi zehirlenirken, 2 kedi de telef oldu
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Kayseri'de, bir evde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 4 kişi
zehirlenirken, 2 kedi de telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Baloğlu sitelerinde yaşanan olayda, 4 katlı
bir binanın 1. katında yalnız yaşayan F.K.'nin evinde nedeni henüz belirlenemeyen sebepten ötürü
yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri
yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yalnız yaşayan F.K. ve binanın 3. katında
oturan aynı aileden S.B., D.B. ile H.B. dumandan etkilenerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Soğuk havalarda binaya sığınan 2 kedi de
dumandan etkilenerek telef oldu. Đtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından
yangını söndürerek soğutma çalışmalarını yaptı. Ayrıca binanın 2. katında oturan dairenin kapısını
açan olmayınca her türlü olasılığa karşı balkonun kapısını kırarak içeri girdi. Đçeride kimsenin
olmaması herkesi rahatlattı.
Olayı anlatan bina sakinlerinden F.Đ., "Dumanın kokusu geldi. Ben yeni yatmıştım. Benim gelin hemen
beni uyandırdı. 6 aylık torunum da var. Duman gelince ben hemen bebeği battaniyeyle sardım kapının
arkasına ört dedim. Dış kapıyı balkonları açtım. Dışarı çıkacaktım mümkün değil geri balkona kaçtım.
Dumanı görünce hemen itfaiyeyi aradım. Dumandan kedi de boğuldu. Acayip duman oldu" diye
konuştu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11092
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Tarihi camiye restorasyon
Çanakkale'deki Kayserili Ahmet Paşa Camisinin restorasyon çalışmalarına başlandı
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Çanakkale'de 138 yıl önce yapılan ve Tatarlar Camisi olarak bilinen Kayserili Ahmet Paşa Camisi’nin
restorasyon çalışmalarına başlandı.
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri 1874 yılında yaptırılan tarihi Kayserili Ahmet Paşa
Camisi’nin geniş kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlandığını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda aynı
bahçe içinde yer alan Kayserili Ahmet Paşa Kütüphanesi ile Nedime Hanım Türbesi de restore
edilmişti. O yıllarda burada bulunan caminin çatısında da onarım yapılmıştı. Ancak 138 yıl önce
yapılan caminin geniş çaplı restorasyonu gerekiyordu. Bu konuda projeler tamamlandı ve ihalesi
gerçekleştirildi. Şuan tarihi caminin baştan sona restorasyonu gerçekleştiriliyor. Dış duvarlarının
restorasyonu 2008 yılı içerisinde yapılan camimizin iç kısmında çalışmalar sürdürülüyor. Đç
duvarlardaki sıvalar tamamen kazınarak yeniden yapılıyor. Çatısı da yenileniyor. Ayrıca yıllar önce
cami içinde beton olarak yapılan bayanların namaz kıldığı yer de yıkıldı. Buraya ahşaptan bir yer
yapılacak. Cami içinde ahşap bölmeler de tamamen yenilenecek. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi
planlanıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11093
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Babasını bıçakladı
Kayseri'de 1 kişi, alkolün etkisiyle tartıştığı babasını ekmek bıçağı ile yaraladı
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Kayseri'de 1 kişi, alkolün etkisiyle tartıştığı babasını ekmek bıçağı ile yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Bahçeli mahallesinde, aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan
tartışmada aldığı alkolün etkisiyle H.Ö. ekmek bıçağı ile babası E.Ö.'yü yaraladı. Sağ el bileğinden
yaralanan E.Ö., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11094
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Erciyesspor taraftarına teşekkür
Grup 38 Taraftarlar Derneği, taraftara ve yönetime teşekkür etti
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Grup 38 Taraftarlar Derneği, Bank Asya 1. Lig'te mücadele eden Kayseri Erciyesspor'un aldığı
galibiyetin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyerek, taraftara ve yönetime teşekkür etti.
Grup 38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan, Çaykur Rizespor- Erciyesspor maçında
alınan galibiyetle futbolcuların özgüveninin geldiğini söyledi. Đncialan, "Bunca zamandır maç
kazanamayan ve zirveden uzaklaşan Erciyesspor böylece play-off yarışında var olduğunu göstermiştir.
Ayrıca bizim için galibiyetten daha da önemlisi oynanan oyun ve takım olarak bütünleşmedir. Biz hiç
bir zaman ümidimizi yitirmedik. Bu inançla en uzun deplasman olan Rize'ye takımın peşinden gittik ve
taraftar olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Bu maç sonrası Kulüp Başkanı Ziya Eren
tüm taraftarlarımıza teşekkür ederek ayrıca hepimize yemek vermiştir. Başkan olmanın gereğini her
zaman yerine getiren ve taraftarını hep destekleyip bütünleşme görüntüsü veren başkanımıza
teşekkür ederiz. Bu deplasmanda bizleri her yönden destekleyip ilgilerini esirgemeyen adının
açıklanmasın istemeyen Đzmir'deki hemşehrimize, Erciyesspor Yönetim Kurulu üyesi Naşit Doğan'a ,
Trabzon'da kaldığımız süre içinde tüm kafilemizle ilgilenen Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı
Bekir Kodalak ve Paşa Erbaş başta olmak üzere tüm camialarına ve bu uzun deplasmanda takımı
yalnız bırakmayıp fedakarca davranan tüm üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11095
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Takım olayını başaramadım!
Kayserispor, son maçta istenilen sonuçları alamayarak hedeften uzaklaştı
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Kayserispor, son maçta istenilen sonuçları alamayarak hedeften uzaklaştı. 5 maçta 1 puan alan
Kayserispor'un Teknik Direktörü Şota Arveladze, takım olmayı başaramadıklarının hedeften
uzaklaşmanın ana nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Deplasmanda Orduspor ile karşılaşan ve
maçtan 1-0 yenik ayrılan Kayserispor'da moraller bozuk. Sarı-kırmızılı ekip, milli takıma giden
oyuncular sebebiyle az kadroyla idmana çıktı. 6 oyuncu ile Manisaspor maçının hazırlıklarını yapan
Teknik Direktör Şota Arveladze, idman öncesi ĐHA muhabirinin sorularını yanıtladı.Son 5 haftada
istenilen sonucu alamadıklarını belirten Teknik Direktör Şota, gerçeklerden hiçbir zaman
kaçmadıklarını söyledi. Orduspor'da mağlubiyet ile ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden
Şota, "Trabzonspor maçında iyi oynadık ancak son 10 dakikada istenileni sahaya yansıtamadık ve
mağlup olduk. Onun etkisiyle Orduspor maçında mağlup olduk. 46. dakikada yediğimiz gol özellikle
beni çok şaşırttı. Kalan dakikalardan Sefa'nın uzaktan vuruşunun ardından pozisyon hiç olmadı.
Direnç gösteremedik"
dedi.
"MANĐSA MAÇI BĐZĐM ĐÇĐN HAYATĐ ÖNEM TAŞIYOR"
Son maçlardaki sonuçların takımı çok etkilediğini kaydeden Şota, "Son maçlarda istenileni sahaya
yansıtamadık. Sonuçlar bizi çok etkiledi. Bu hafta yabancı oyuncuların dışında Sefa ve Hasan Ali milli
takıma çağırıldı. Cuma günü tam kadro ile hazırlığı sürdürüp Manisaspor maçına en iyi şekilde
çıkacağız" diye konuştu.
"OYUNCULARIN KENDĐ SORUNLARI BU HAFTAYA KADAR UZANDI"
Oynanan maçlardan istenilen puanları alamadıkları için hedeften uzaklaştıklarını belirten Şota, strese
girmeden maksimum puanlar almayı amaçladıklarını kaydetti. Hedeften uzaklaşmanın ana nedenlerini
anlatan Şota, "Açıkçası takımı bu sene oturtamadım. Oyuncuların her biri başarılı ve istekliler ancak
kendi içinde yaşadıkları sorunları bu haftalara kadar uzandı. Cangale sezon başından buyana sakattı.
Nordin Amrabat'ın pozitif sorunu takıma negatif olarak yansıdı, Gökhan Ünal, Santana gibi oyuncuların
kendi içinde problemleri vardı. Takım olayını başaramadım" diye konuştu.
"ŞĐMDĐYE KADAR HAKEM KONUSUNA PEK DEĞĐNMEDĐM"
Sonuçlarda hakemlerin etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya Şota, "Bun futbolculuk hayatımdan
teknik direktörlüğüme kadar fazla hakeme yüklenmedim, suçu hakeme atmadım. Skora
anlatamayışımızın sorununu kendi içimizde çözmemiz gerektiği hususunu her zaman oyunculara
söyledim. Doğruyu arayınca sebebini kendi aramızda bulursak daha fazla fayda buluruz diyebiliriz"
şeklinde konuştu.
"MANĐSASPOR MAÇINDA TARAFTAR 1. ADAM OLMALI"
Bugünlerde taraftara gerektiğinden çok ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Şota, "Taraftarın ne kadar
önemli olduğu taraftarın 12. adam olduğu söylenir. Bizim bu dönemlerde taraftarı 12. adam olarak
değil 1. adam olarak görmeliyiz. Kayseri şehrinin, tarafrtarın maksimum düzeyde desteğine ihtiyacımız
var" dedi. Öte yandan sakatlığının ardından ülkesinden dönen Cangale, takımla ayrı çalıştı.
Cangale'nin sezonun son maçlarında forma giyebileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11096
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Otomobilin çarptığı şahıs öldü
Mimarsinan mahallesinde 1 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mimarsinan mahallesi Tuna caddesi Tuna Parkı önünde F.Ç.

yönetimindeki 38 NK 377 plakalı otomobil, üzerinde kimlik bulunmayan 60-65 yaşlarında bej renkli
kaban giyimli bir erkek şahsa çarptı. Yaya olay yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11097
Erişim Tarihi: 01.03.2012

Almanya Karneval Faşing Furyasında !
Evet yine Şubat ayı geldi Karnaval ve Faşing karavanları yılın eleştiri konusu Maketleri ile sokak geçitleri
yapıyorlar...
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Şubat ayında bir gelenektir Almanyanın Kuzey Ren Vestfalen Eyaletinde Karneval ve Faşing
kutlamak. Bilhassa Köln ve Düsseldorf bu konuda kutlama yapan tek şehir özelliklerini taşırlar..
Karnaval geldi mi ülkede geçmiş bir yılın mizaci eleştiriside yapılır, tüm siyaset dünyası ve politikacılar
mizaci anlamda eleştirilirler. Bu yıl genelde Cumhurbaşkanı Wulff ve Liberaller alay konusu oldu.
Halk ise özellikle bugün 16 Şubat Perşembe günü Weibfastnacht = Kadınoruçgecesi
kutlanmaktadır. Aslında 1 haftadır iş yerleride gayri resmi tatildir. Herkes işe gider fakat kimse
çalışmaz, herkes kutlama ve eğlence ile meşguldur. Đçkisini alan kostümüyle sokağa fırlar, sokaklarda
renga renk her türlü kostümlü insana rastlarsınız bu 7 den 70 dir. Bugünlerde ise işyerine kravatlı
gelen bayların da bayanlar tarafından kravatları kesilir ve zarar karşılığı olarak ta bir öpücük verilir !
Şöyleki işyerinde bir bay iş arkadaşı o gün kravat takmişsa, muhakkak o kravat ortadan makasla
kesilir, çünkü kadınlarınoruçgecesi hiç bir bay kravat takamaz bu adettendir. Takan olursa da kravatı
kesilir bu isterse iş yerinde müdür olsun. Sonra kravatı kesen bayan bir öpücükle o kişinin gönlünü alır.
Ayrıca Karnaval ile birlikte cadılar, soğuklar ve kıs ayı kovulmaktadır...Bu 100 yıllık bir gelenektir bu
bölgede...Aşagida fotoraflarla Düsseldorf Altstadt tan görüntüler sunuyorum.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11098
Erişim Tarihi: 01.03.2012

MHP Melikgazi kongresini gerçekleştirdi
Kongreye tek liste ile giren Güven Hocaoğlu, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi
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Milliyetçi Hareket Partisi, ilçe kongrelerini Melikgazi’de sürdürdü. Büyük bir katılımın gerçekleştiği
kongreye tek liste ile giren Güven Hocaoğlu, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Kongreye Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mustafa Eraslan, Đl Başkanı Mete Eke, 24. Dönem
Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok
sayıda partili katıldı.
Đl Başkanı Mete Eke, AKP döneminde yapılan tahriple cumhuriyetin büyük tehdit altında olduğunu
söylerken, Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise, eğitim sisteminde yaşanan sorunları anlattı ve çözüm
önerilerini sıraladı.
Kongrede konuşan Đlçe Başkanı Güven Hocaoğlu, “Geçtiğimiz 10 yıllar AKP iktidarının sonucunda
bebek katilinin sayın, Genel Kurmay Başkanı’nın terörist sayıldığı süreç sonunda ülkemizin biz
ülkücülere yani Milliyetçi Hareket Partisi iktidarına ne kadar ihtiyaç duyduğunu apaçık göstermiştir”
dedi.
Burada konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, “Malum mihrakların yaşadıkları
tecrübelerinden liste çıkararak yeni yöntemler ve yeni manevralar gerçekleştirilmiş oldukları
anlaşılmaktadır. Kendilerine sağlanan uluslar arası himayeyi de kullanarak Cumhuriyetimizin temel
temellerini her zamankinden daha fazla tahrip etmeye başlamışlardır. Gelinen aşamada 89 yıl önce
kurulan devletimizin varlığı büyük tehdit altına girmiytir. Büyük Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği ağır
yaralar almaya başlamıştır. Anayasa sayfalarında güvence altına alınan maddeleri sinsi bir şekilde ve
siyasi kurnazlıkla fiiliyattan çıkarılmaya tehlikesi ile yüz yüze gelmiştir. Bu yüksek risk ve tehditlerin bir
kaynağı küreselleşme denilen bizim dışımızdaki büyük bir rüzgarın esintisidir. Diğer kaynağı ise
maalesef ülkemizi yönetme fırsatı elde etmiş olan gayri milli zihniyetin tek başına iktidar oluşudur.
Bugün iktidardaki AKP ile ülkemiz kuşatılmaktadır. Üniter yapı sarsılmaktadır. Değerlerimiz
tartışılmaktadır. Tarihimiz sorgulanmaktadır. Beraberliğimiz parçalanmaktadır. Vatanımız içerden
hançerlenmektedir. Türk milletinin geleceği yok edilmektedir. Tamiri olmayan planlar milletimizi süratle
bölünmeye götürmektedir” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise, “Şimdi tablet bilgisayarlar
veriyorlar. Bedavadan ders kitapları dağıtıyorlar. Dağıttıkları ders kitabını diyelim ki çocuk kaybetti. Bir
daha bulamıyor. Çünkü satılmıyor. Artık o çocuğun kitabı olmayacak. Yeni bunların hepsini iş
yaptıklarını göstermek için yapıyorlar. Ama tablet bilgisayar sadece içine koyulan bilgiyi veriyor. Yeni
bilgi yoktur onun içinde. Onların yüklediği kadar bilgi vardır onların içinde. Yani bunu göz boyamak için
yapıyorlar. Çocuklarımız tabiî ki internete girsin. Bilgisayarı kullansınlar. Ama o değildir mesele. Doğru
dürüst bir sistem getirmek istiyorsanız şunu yapın… Đlk sekiz yıl çocukların belli bir rehberlik
gözetiminde yetenek testlerine tabi tutarak hangi konuda daha yeteneklidir çocuklarımız onları tespit
edin. Ondan sonraki dört yılı düz liseleri kaldırın meslek liseleri yapın. O meslek liselerine gönderin
çocuklarımızı. O zaman öğrencilerimiz üniversiteye gidemezse bile iş sahibi olur. Ondan sonra vasıflı
insan olarak çalıştıkları yerlerde verimli olurlar. Ama bakın başka şeyler düşünülüyor. Sizden nasıl oy
alacaklar. Tablet bilgisayarlar vererek ne kadar iş yaptıklarını gösteriyorlar. Akılsı mı Amerika? Akılsız
mı Đngiltere, Fransa, Almanya’da tablet bilgisayar vermiyorlar. Đlk kez Türkiye’de uygulanıyormuş.
Kimler zengin ediliyor? Kaça alıyorsunuz? Hepsini bir düşünün.” şeklinde konuştu.
Divan başkanlığı yapan Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mustafa Eraslan ise, AKP iktidarı
boyunca köy ve ilçelerin hızla boşaldığını dile getirdi. Eraslan, “Bu arkadaşlar iktidara geldikten sonra
köyler, beldeler, ilçeler tamamen boşalıyor. Önceden de vardı ama bu kadar değildi. Neden biliyor

musunuz? Nedeni köydeki insanların hayat şartlarından haberdar olmamaları. Bu arkadaşlar sadece
seçimden seçime gidiyorlar orada bizim değerli vatandaşlarımızın duygularına din üzerinden sömürüp
akabinde de onları unutuyorlar” dedi.
Kongrede Güven Hocaoğlu dışında aday çıkmazken, delegelerin tamamının oyunu alan Hocaoğlu
başkanlığa seçildi. Kongre sonrasında Güven Hocaoğlu başkanlığında oluşan Melikgazi Đlçe Yönetimi
şu şekilde:
Asil Üyeler: Ertuğrul Yücebaş, Volkan Uygunuçarlar, Ali Çolakoğlu, Soner Eryılmaz, Kemal Er, Adnan
Đncetoprak, Selim Kadir Sepici, Azmi Koşmaz, Mustafa Küçük, Erol Bağırıcı, Şükrü Keçeli, Özgür
Öztürk, Aydın Yörük, Đsmail Özören, Turan Özmen, Yılmaz Koçlar, Ahmet Bilen, Ahmet Polat, Ali
Mehmet Kıdam, Celal Adıgüzel, Kayhan Eraslan, Ahmet Aldaş.
Yedek Üyeler: Lütfi Taşdemir, Talat Çolakoğlu, Baki Yozkoyunu, Veli Özlü, Hacı Öztürk, Hasan
Karakaya, Ahmet Bayram, Şenol Özçam, Dursun Boran, Yaşar Yağan, Yalçın Patat, Musa Önder,
Sinan Öztürk, Nurettin Kaygısız, Ahmet Salman, Mustafa Oğuzhan, Aziz Halat, Metin Sönmez,
Mehmet Koç, Mehmet Kabaktepe, Nurettin Uzun, Mustafa Demir.
KAYNAK:http://www.mhpkayseri.org.tr/haber/143/mhp-melikgazi-ilce-kongresi.html
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11099
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