KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
21.02.2011–28.02.2011

Hedefi olan bir takımız !
Kayserispor, Medical Park Antalyaspor'u son dakikalarda Emir Kujovic'in attığı 2 golle 2-0 yenerek, puanını 42'ye
yükseltti.
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Spor Toto Süper Lig'inde Kayserispor, Medical Park Antalyaspor'u son dakikalarda Emir Kujovic'in
attığı 2 golle 2-0 yenerek, puanını 42'ye yükseltti.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, maç sonrası yaptığı açıklamada, saha zeminin bozuk
olması sebebiyle hızlı futbol oynayamadıklarını belirterek, "Rakip zor bir takımdı. Rakip oyuncular
özellikle orta sahada çok agresif bir oyun sergiledi. Fazla pozisyon bulamadık ancak maçı kazanmayı
bildik. Futbolcularım, 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadı. Sonuçta hedefi olan bir takımız.
Bu hedefe ulaşma yolunda önemli 3 puan aldığımız için sevinçliyiz" dedi.
Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise rakibi iyi analiz ettiklerini ancak güçlü
takımlara karşı üretilen pozisyonları değerlendirilemediği takdirde mağlup duruma düşüldüğünü belirtti.
Hak edenin kazandığı bir karşılaşma olmadığını ifade eden Özdilek, "Hak edenin kazandığı bir maç
olmadı. Rakibin ilk pozisyonunda 1-0 mağlup duruma düştük. Rakibi iyi analiz etmiştik. Rakibe
pozisyon vermedik. Tita'nın düşürüldüğü pozisyon penaltı olup olmadığını sizlerin takdirine
bırakıyorum. Maçtan hiç kopmayan bir oyun sergiledik" diye konuştu.
Artık Beşiktaş maçına odaklanacaklarını söyleyen Özdilek, "Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçı olacak.
Tüm yoğunluğumuzu ona vermeliyiz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Đnşallah önümüzdeki hafta
kazanacağımız puanlarla yukarı doğru hamle etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
- KAYSERĐSPOR: 2 - MEDICAL PARK ANTALYASPOR: 0 (MAÇ SONUCU)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Medical Antalyaspor'u
2-0 yenerek puanını 42'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
68. dakikada Tita'nın ceza sahasından kullandığı serbest vuruşu sol üst köşeden az farkla auta gitti.
70. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Tita'nın şutunu kaleci
Souleymanou uzaklaştırdı.

78. dakikada gelişen Kayserispor atağında Abdullah'ın sol kanattan gelen ortayı Abdullah ceza
yayında indirirken, topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın sert şutu kaleci Ömer'e çarparak kornere
gitti.
90. dakikada sağ kanattan Selim'in korner atışıyla ceza sahasında yükselerek kafa vuran Emir Kujovic
topu ağlara gönderdi. 1-0
90+3'de sol kanattan Kayserispor'un faul atışında ceza sahasındaki Emir Kujovic'imn çaprazdan
vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Bünyamin Gezer xx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Ali Saygın Ögel xxx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xxx, Hasan Ali Kaldırım xx, Serdar Kesimal xx, Selim Teber x,
Abdullah Durak xx (Furkan Özçal dk. 79 x), Zaleyeta x (Emir Kujovic dk. 46 xxx), Morıtz x (James
Troisi dk. 69 x), Savaş x, Önder xx, Karim Ziani xx, Amrabat xx
YEDEKLER: Volkan, Hamza, Semih, Mehmet Bezircioğlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
MEDĐCAL PARK ANTALYASPOR: Ömer xx, Đbrahim x, Uğur x (Kerem Seras dk. 83 x) , Sedat x,
Deniz xx, Rafeljic x, Yenal x, Ali Turan x, Mehmet Yılmaz xx (Sammy Ndjock dk. 86 x) , Tita x (Ali
Zitouni dk. 88 ?), Kenan xxx
YEDEKLER: Hüseyin, Sergey, Đlkem, Veysel
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mehmet Özdilek
GOLLER: Emir Kujovic (dk. 90 ve 90+3)
SARI KARTLAR: Sedat, Tita, Ali Turan, Kenan Özer (Medical Antalyaspor), Karim Ziani, Savaş,
Amrabat, Serdar Kesimal (Kayserispor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9032
Erişim Tarihi: 22.02.2011

Kayseri'de çocuk yuvası kalmayacak
Kayseri Sosyal Hizmetler Đl Müdürü Şahin Ertarhanacı:Kayseri'de yuvada bakım anlayışı bitecek.
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Kayseri Sosyal Hizmetler Đl Müdürü Şahin Ertarhanacı, çocukların toplumla iç içe yaşaması için 7 ev
daha açmak istediklerini belirterek, “Kayseri'de yuvada bakım anlayışı bitecek” dedi.
Yuvada kalan çocukların toplumla kaynaşması ve adapte olabilmeleri için 6 ev açtıklarını ve bunun
sevindirici sonuçlar doğurduğunu söyleyen Ertarhanacı, “Kayseri'de 7 ev daha açarak 6'şar kişilik
gruplar oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
ÇOCUK YUVALARI ARA ĐSTASYON OLACAK
12 yaşın altındaki evlat edilecek ve koruyucu aileye verilecek çocukların, çocuk evlerine
yerleştirileceğini bildiren Ertarhanacı, “Bu süreçle birlikte çocuk yuvaları ara istasyon görevi yapacak
ve buraya gelen çocuklar yuvada en fazla 1-2 ay kalacak. Çocukların yuvada kalacakları süre
içerisinde, evlatlık veya koruyucu aileye verilip verilmeyecekleri kesinleşecek. Çocuk evlerinde kalacak
çocuklar, 18 yaşına kadar bu evlerde toplumla iç içe yetiştirilecek. Bu uygulamanın yaygınlaşmasından
sonra yetiştirme yurdu bakım anlayışı da tamamen sonlandırılmış olacak” ifadesinde bulundu.
Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü olarak 6 çocuk evimiz bulunduğunu söyleyen Ertarhanacı, “Ama 6 ya da
7 ev daha açarak, yurtta kalan 40 çocuğu daha ev ortamında yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ama ev bulma
konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Toplumda yurt çocuklarına karşı bir ön yargı ve kendi çocuklarına karşı
olumsuz örnek olacak gibi son derece yanlış bir düşünce var. Toplumdaki bu anlayışın değişmesi ve
ev bulma konusunda duyarlılık bekliyoruz'' diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9033
Erişim Tarihi: 22.02.2011

Erciyes nihayet kazandı !
1.Lig'in 22. haftasında Erciyesspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Erciyesspor
:0
: 53
: 21 Şubat 2011 11:18

Bank Asya 1. Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kayseri Erciyesspor'a
ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR
12. dakikada sağ taraftan Hakan Ateş topu ceza sahasındaki arkadaşı Timuçin'e verdi, Timuçin altı
pastan topu kale yerine üstten auta atarak takımını golden etti.
62. dakikada Anıl'ın korner atışından gelen topu kaleci Yavuz yumrukladı top üst direğe çarptı kornere
çıktı. Yine Anıl'ın korner atışından sonuç gelmedi.

69. dakikada Kayseri Erciyesspor Köksal'ın kullandığı faul atışından gelen topu penaltı noktasında
Özgür Volkan kafa ile aşırttı oyuna yeniş giren Emrah Bozkurt kafa ile topu ağlara gönderdi. 0-1
86. dakikada Diego da Costa Lima ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci Yavuz son anda
yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
87. dakikada Kayseri Erciye son oyuncu değişikliğini Ümit oyundan çıktı yerine Taner dahil oldu.
90. dakikada Mehmet Ayaz'ın pasını alan Emrah Bozkurt topu ağlara gönderdi. 0-2
STAT: Şehir
HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Sedat Etik xx, Erkan Akbulut xx
AKHĐSAR BELEDĐYESPOR: Gürkan xx, Serkan Yalçın x (Emre Hasan dk. 36 x ), Gökhan Dinçer xxx,
Burak xx, Timuçin xx (Diego da Costa Lima dk. 59 xx), Bilal xxx, Hakan Ateş xx, Musa Sinan xx,
Mustafa Aşan xxx, Anıl xx, Mert x (Murat Gürbüzerol dk. 71 x)
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xxx, Đbrahim xx, Veli xxx, Zafer xxx, Kemal xxx, Mehmet xxx, Yusuf
Kurtuluş xxx, Özgür Volkan xx, Ümit xx (Taner dk. 87 ?), Bikoko xx (Emrah Bozkurt dk. 65 xxxx),
Yusuf Şimşek x (Köksal dk. 46 xxx)
GOLLER: Emrah Bozkurt (dk. 69 ve 90)
SARI KARTLAR: Mert, Burak, Bilal, Gürkan (Akhisar Belediyespor), Đbrahim, Veli, Özgür Volkan,
Emrah Bozkurt (Kayseri Erciyesspor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9034
Erişim Tarihi: 22.02.2011

Dursun dede kurtatılamadı !
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralanan 81 yaşındaki şahıs hastanede vefat etti.
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Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yaralanan 81 yaşındaki şahıs,
hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi Đlçesi Kızılırmak Caddesi'nde yaşandı. B.A.'nın kullandığı 38 L
861 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Dursun S.'ye çarptı. Ağır yaralanan
Dursun S. çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma
alınan Dursun S. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dursun S.'nin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirirken, kızı ile oğlu babalarını son kez
görebilmek için feryat ederek servisleri tek tek baktı.
Sürücü B.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan otomobil yapılan
incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9035
Erişim Tarihi: 22.02.2011

Anneye en acı haber !
Zehirlenerek hayatını kaybeden 32 yaşındaki şahsın iş arkadaşları anneye acı haberi vermekte güçlük çekti.
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Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 32 yaşındaki şahsın iş
arkadaşları, telefonda anneye acı haberi vermekte güçlük çekti. Edinilen bilgiye göre, torna
atölyesinde çalıştığı öğrenilen Mehmet Söğütderi'nin (32) 3 gündür işe gelmemesinden şüphelenen
arkadaşları, Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak Gençler Apartmanı'ndaki evine geldi. Defalarca
çalmalarına karşın kapının açılmaması üzerine çilingir çağıran iş arkadaşları, içeri girdiklerinde
Mehmet Söğütderi'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Đhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme
yaparken, sağlık ekipleri Mehmet Söğütderi'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini
belirledi. Mehmet Söğütderi'nin arkadaşlarından Mustafa, acı haberi vermek için Develi ilçesinde
oturan anne Ayşe Söğütderi'ni telefonla aradı. Yutkunarak konuşan Mustafa, gözyaşlarına boğularak,
"Başınız sağolsun" dedi. Anne Ayşe'nin telefondan feryat sesleri gelirken, arkadaşları adeta yıkıldı.
Bekar olduğu öğrenilen Mehmet Söğütderi'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane
morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9038
Erişim Tarihi: 22.02.2011

Đşe başladığı gün öldü
Đnşaatta işe yeni başlayan duvarcı ustası geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
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Kayseri'de, bir inşaatta işe yeni başlayan duvarcı ustasının geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını
kaybettiği ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Sinan Kent
inşaat alanında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki duvarcı ustası S.Đ.'nin hayatını kaybettiği
öğrenildi. Đş arkadaşları, S.Đ.'nin işe bu gün başladığını, iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sabah
saatlerinde hasta olduğu öğrenilen S.Đ.'nin geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği ileri
sürüldü. Yetkililer, olay yerinden detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9039
Erişim Tarihi: 22.02.2011

2 genç kızın sır intiharı !
Aynı sınıfta okuyan Lise 1. sınıf öğrencisi 2 kız arkadaş birer gün arayla 9. kattan atlayarak intihar etti.
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Sefa Lisesi 1’nci sınıf öğrencisi Burcu Ayar, satın aldığı cep telefonu konusunda babası Tahir Ayar ile
tartıştıktan sonra Hürriyet Yeniköy Ziya Eren Geçidi Şehzade Konutları’ndaki 9’uncu kattaki evlerinin
penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesine koma
halinde kaldırılan Ayar, kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
ĐNTĐHAR EDEN KIZLAR ARKADAŞ ÇIKTI
Kayseri’de intihar eden Sefa lisesi 1.sınıf ögrencisi Burcu Ayar’ın, olaydan bir gün önce kendisi gibi
9’uncu kattan atlayan Bilge Karakaya ile Dedeman Ortaokulunda aynı sınıfta okudukları belirlendi.
Bu arada arkadaşları intihar eden Burcu için, sosyal paylasım sitesinde bir site açtı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9040
Erişim Tarihi: 22.02.2011

Kayseri Adana'ya bağlandı !
HSYK, 9 bölgede kurulma kararı alınan istinaf mahkemelerinin başsavcılarını belirledi. Kayseri Adana Bölge
Mahkemesine bağlandı.
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HSYK, 9 bölgede kurulma kararı alınan istinaf mahkemelerinin başsavcılarını belirledi. Đstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Đstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı
oldu. Diğer başsavcılar da şöyle:

Bu arada, Đstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Đstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve
Düzce, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova, Đzmir
Bölge Adliye Mahkemesi, Đzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli ve Muğla, Konya Bölge Adliye
Mahkemesi, Konya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Aksaray ve Karaman, Adana Bölge Adliye
Mahkemesi, Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman,
Gaziantep, Malatya ve Kilis, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara, Eskişehir, Bolu, Zonguldak,
Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Samsun Bölge
Adliye Mahkemesi, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize
ve Artvin, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars,
Ardahan ve Bayburt ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi de Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa,
Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari illerinden sorumlu olacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9041
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Asansör boşluğuna düştü, ağır yaralandı
Kayseri'den kısa kısa haberler..
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Kayseri'de ağabeyinin bekçiliğini yaptığı inşaatta gezen 40 yaşındaki şahıs, asansör boşluğuna
düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi Sandıkçı Sokak'ta bulunan bir inşaatta
yaşandı. Akşam saat 23.00 sıralarında inşaat bekçiliği yapan ağabeyini ziyarete gelen Mehmet A. (40)
inşat alanında gezmek isterken asansör boşluğuna düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet A.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü
öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANDI
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 67 yaşındaki kadın, tamir etmek için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yahyalı Đlçesi Keler Fevzi Çakmak Mahallesi Tepe Caddesi'nde 67 yaşındaki
Cennet U. evinin çatısını tamir etmek istedi. Çıktığı çatıdan dengesini kaybederek düşen Cennet U.
yaralanırken, kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cennet U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- NAFTALĐN YUTAN ÇOCUK ZEHĐRLENDĐ
Kayseri'de lavaboda bulunan naftalini yutan 3 yaşındaki çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melek Hatun Caddesi'ndeki evlerinde 3
yaşındaki H.C.A., lavaboda bulunan naftalini yutması sonucu zehirlendi.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan H.C.A.'nın midesi yıkanırken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9042
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Türkiye'de 1 milyon sıfır araba satılacak
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kayseri Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti.
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kayseri Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaretinde yaptığı
açıklamasında Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda 1 milyon sıfır araba satış rakamını yakalayacağını
söyledi. Ergün, "Otomobil piyasasındaki boşluğu sanayicilerimiz doldurmalı" diye çağrıda bulundu.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde, yüzde 35 yakıt tasarrufu sağlayan yeni
motor hakkında bilgiler alan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, Melikşah Üniversitesi'ni de ziyaret etti.
Melikşah Üniversitesi Rektörü Reşit Özkanca'dan rektörlük binası ile ilgili bilgiler aldıktan sonra
Kayseri Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaret eden Bakan Ergün, "Oto galericilik mesleği çok önemli bir
meslek. Belli bir kural ve kaideye ihtiyaç duyuyor" dedi.
Kayseri'deki oto galericilerin bu kural ve kaidenin yerleştirilmesi için çalışmalarda bulunduğunu bildiren
Bakan Ergün, "Türkiye'de bu meslek herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Çünkü herkes 'arabam olsa'
diye çaba gösteriyor" diye konuştu.
"TÜRKĐYE 1 MĐLYON SIFIR ARABA SATIŞ RAKAMINI YAKALAYACAK"
Türkiye'de 2010 yılı rakamlarına göre 510 bin sıfır araba satışı gerçekleştiğini açıklayan Bakan Ergün,
"Otomobil piyasası önümüzdeki yıllarda daha da canlanacak. Çünkü vatandaşlarımız alt gelir
grubundan üst gelir grubuna yükseliyor. Herkes araba almak istiyor. Đnanıyorum ki, Türkiye
önümüzdeki 5 yılda 1 milyon sıfır araba satış rakamını yakalayacak" dedi.
"OTOMOBĐL ALANLAR YERLĐ ARABALARI TERCĐH ETMELĐ"
Türkiye'nin bu kapasitesinin bulunduğunun altını çizen Bakan Ergün, "510 bin araba satışından 150
binini yerli arabalar, 350 binini ise ithal arabalar oluşturuyor. Demek ki bu rakamlardan iki mesaj
çıkıyor. Birisi, araba alacakların yerli markaları tercih etmeleri gerektiği. Bu şekilde Türkiye'deki yerli
otomobil sanayi de gelişecektir. Đkincisi ise, bu piyasada geniş pazar var. Yeni otomobil pazarları
kurularak, tamamen kendimize özgü modeller yapılmalı. Bu durum da otomobil piyasasında büyük bir
boşluğun olduğunu gösteriyor" ifadesinde bulundu.
"OTOMOBĐL PĐYASASINDAKĐ BOŞLUĞU SANAYĐCĐLERĐMĐZ DOLDURSUN"
"Biz istiyoruz ki, bu boşluğu bizim sanayicimiz doldursun. Herkes bu fırsatı iyi görmeli ve iyi
değerlendirmeli. Kayseri'den de bu çağrıyı yapıyoruz. Çünkü Kayseri Anadolu'nun ve ticaretin merkezi.
Sanayicilerimize bu sektördeki boşluğu doldurmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9043
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Cangele yine sakatlandı !
A2 Ligi'nde Samsunspor ile oynanan karşılaşmada Cangele, girdiği ikili mücadelede tekrar sakatlandı.
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Uzun süren sakatlığının ardından TFF A2 Ligi'nde Samsunspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen
Kayserispor'un Arjantinli yıldız futbolcusu Cangele, girdiği ikili mücadelede tekrar sakatlandı.
Kayserispor teknik heyeti ve yönetimi Cangele'nin tekrar sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşadı.
TFF A2 Ligi'nde Kayserispor, kendi sahasında konuk ettiği Samsunspor ile oynanan karşılaşmada A
takımında uzun süre sakat olan Cangele ile Ömer Şişmanoğlu ve kaleci Yusuf forma giydi.
Karşılaşmayı Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Genel Menejer Süleyman Hurma ile Teknik
Direktör Şota tribünden izledi. Maçın 42. dakikasında rakip oyuncuyla ikili mücadeleye giren Arjantinli
yıldız futbolcu Cangele, sol dizinden aldığı darbe ile tekrar sakatlandı. Maçın hakemi hemen sağlık
ekiplerini çağırırken, Teknik Direktör Şota Arveladze ise tribünlerden sahaya inerek Cangele'nin
durumunu öğrenmeye çalıştı. Cangele, eşinin endişeli bakışları altında sedye ile ambulansa konularak
hastaneye kaldırıldı.
Kayserispor Genel Menejeri Süleyman Hurma ise, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada ameliyat olan
dizinden tekrar sakatlanan Cangele'nin durumunun henüz belli olmadığını söyledi. Spor Toto Süper
Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Cangele, uzun süren tedavinin
ardından ilk kez A2 takımıyla sahaya çıkmıştı. Öte yandan Samsunspor ile oynanan A2 maçının ilk
devresi bitmeden Kayserisporlu Tolga'nın sağ işaret parmağı kırıldı. Masörlerin müdahalesinin
ardından Tolga da hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9044
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Erciyesspor çıkışa geçmek istiyor
Ligin 22. haftasında Akhisar'ı yenen dönen Kayseri Erciyesspor, Altay hazırlıklarına başladı.
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Bank Asya 1. Lig'de 10 haftadır galibiyet alamayan Kayseri Erciyesspor, deplasmanda oynadığı
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'u yenerek 3 puan almanın sevincini yaşarken, bu seriyi yakalama
adına başarı çıtasını yükseltmeyi amaçlıyor.
Ligin 22. haftasında deplasmanından Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'u yenerek moralli dönen
Kayseri Erciyesspor, Altay hazırlıklarına başladı.
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, düzenlediği basın toplantısında 12 beraberliği
3 mağlubiyeti olan takımın, 10 haftadır galip gelemediğini anımsatarak, son hafta oynanan Akhisar
Belediye Gençlik ve Spor'dan alınan 3 puanla rahatladığını söyledi.
Büyükkeçeci, Bank Asya 1.Lig'i en iyi yerde noktalamak istediklerini dile getirerek, "Takımımız 12
beraberliği, 3 mağlubiyeti var. Bu güne kadar 6 galibiyet aldık. Takımımız aslında yenilmiyor ama
galipte gelemiyorduk, bunu kırmamız gerekiyordu. Takımımızın ikinci yarı daha başarılı olmasını
bekliyorduk ama son haftalarda galip gelememe bizi üzüyordu. Akhisar Belediye Gençlik ve Spor
maçıyla başlayan galibiyetin Altay maçıyla sürmesini istiyoruz. Kalan maçlarda alacağımız en iyi
puanları toplayıp ligi iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Spor A.Ş.'nin Kadir Has Stadı'ndaki saha zeminin bozukluğu ile alakalı yönetime sunduğu bilgi ile
alakalı Kayseri Erciyesspor'un hangi sahada oynayacağı yönünde çıkan tartışmalar hakkında konuşan
Büyükkeçeci, "Bizim kendi evimizde oynayacağımız 5 maçımız var. Federasyon nerede oynamamızı
isterse orada oynarız. Dış sahada emniyetin yeterli görmediği 8 kusurun tamamlanması ile alakalı bir
çalışma yapıldığı bilgisini aldık. Nerede gerekiyorsa orada oynarız" diye konuştu.
Teknik Direktör Levent Devrim'den memnun olduklarını söyleyen Büyükkeçeci, "Biz istikrardan
yanayız. Sürekli hoca değişimini olmayacağını düşündük ve her zaman hocamızın yanında olduğunu
söyledi. Hocamızı destekledik ve bu desteği şimdi aldığımızı gördük. Yeni gelecek hocanın elinde
sihirli değneği olmayacağı gibi Devrim'in yönetim bazında, kamuoyu bazında desteğe ihtiyacı vardı ve
bizde bunu kendisine verdi. Levent Devrim ile yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9045
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Amatör ligde şike iddiası !
Buğdaylıspor Kulübü Başkanı Mustafa Budak, küme düşme hattındaki takımların maçlarının yakından takip
edilmesini istedi.
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Buğdaylıspor Kulübü Başkanı Mustafa Budak, amatör sporda küme düşme hattında bulunan
takımların maçlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Küme düşecek takımların daha
önceden belirlendiği yönündeki iddialar bizleri korkutmaktadır” dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden bir basın toplantısı düzenleyen Buydaylıspor Kulübü Başkanı
Mustafa Budak, açıklamayı Yeni Esenspor Kulübü Başkanı Selami Şeker ile ortak düzenlediklerini

söyledi. Đki kulübün de amatör spora yıllarca hizmet ettiğinin altını çizen Budak, “Son günlerde
yaşanan bazı olaylardan büyük bir rahatsızlık duymaktayız. Son haftalarda ortaya çıkan ve Kayseri
futboluna büyük darbe vurması muhtemel olaylar hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi uygun gördük”
diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Ligin son haftalarına yaklaştıkça, öncelikle küme düşme hattında bulunan takım maçlarının çok
yakından takip edilmesi gerektiği, hafta sonu oynanan Argıncıkspor-Barogücü maçında yaşanan
olaylar ile bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu maçta hiçbir iddiası bulunmayan Barogücü
takımının geçmiş haftalarda sahaya çıktığı kadrodan büyük eksiklerle sahaya çıkması manidar
karşılanmıştır. Ayrıca karşılaşma içinde yaşanan gerginliğin ardından Barogücü kalecisi Serdar’ın sarf
ettiği ve maçı izleyen yaklaşık 100 kişi tarafından hayretle karşılanan sözleri soruşturma konusu
olacak cinstendir. Kaleci Serdar oyundaki tartışmalar sırasında kendi takım arkadaşlarına, ‘Biz de
maçı veriyoruz. Maçı verdiğimiz adamlara bak. Maçı verirseniz işte böyle olur’ demesi acaba neyin
işaretidir?
Üstelik bu sözleri üzerine basa basa iki kez tekrarlaması, onlarca kişi tarafından duyulmuştur. Bunun
yanı sıra tartışmanın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kalan Barogücü futbolcusu Kuddusi’ de yine
aynı beyanlarda bulunmuştur.Onlarca kişi önünde gelişen bu vahim olay karşısında maçın hakem
üçlüsü ve gözlemcisinin hiçbir girişimde bulunmaması gayet manidardır. Tüm bu olaylar herkesin gözü
önünde olurken, söylenen sözler tribünden bile duyulurken, maç sonrasında hakem, gözlemci ve saha
komiserinin raporlarında bununla ilgili tek satır bile bulunmaması bizleri hayrete düşürmüştür.
Bu maç sonrasında hakkımızı aramak için aradığımız bir çok yetkilinin ise maçta ortaya çıkan
olaylardan bihaber olması Kayseri futbolunun içinde olduğu vehameti de daha iyi gözler önüne
sermektedir.Tüm bu yaşananların dışında, küme düşme hattında bulunan bir takımın Süper Amatör
Evi’ndeki yoğun lobisi nedeniyle küme düşmeyeceği kulaktan kulağa yayılıyor. Bu konuşmalar artık
gerçeğe dönüşmüştür. Küme düşecek takımın daha önceden belirlendiği yönündeki iddialar bizleri
korkutmaktadır. Kayseri futbolunun sahipsizliği, Süper Amatör Küme’de çok daha büyük olayların
yaşanmasının habercisi gibidir. Maalesef artık amatör kulüplerin başarılı yada başarısız olması, Süper
Amatör Evi’nde yapacakları lobiye bağlı hale gelmiştir.
Bizler futbolun sahada oynanmasından yana olduğumuz için, bu tür olayların karşısında olduğumuzu
açıklama lüzumu hissettik.Futbol Đl Temsilciliği, ASKF, Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri
derneği yetkililerinin bu konularda daha duyarlı olması ve Kayseri Futbolunun üzerine gölge
düşmemesi için gerekenlerin bir an önce yapılmasını temenni ediyoruz.”
Yetkililerle görüştüğünü ancak bir netice alamadığını açıklayan Budak, “Bana belge getirmemi
söylüyorlar. Şikenin belgesi veya sözleşmesi olmaz. Şike iki kişi veya takım oyuncuları arasında olan
bir şeydir. Yetkililerin bu konularda gerekeni yapmalarını istiyoruz” ifadesinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9046
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Trabzon'da zorlu viraj !
Şota: Trabzonspor da hedef maçlarımızdan biri zorluk derecesi ortada. Kazanmak için elimizden geleni
yapacağız.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, her maçın zor olduğunu belirterek, "Trabzonspor da
hedef maçlarımızdan biri zorluk derecesi ortada. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında ağırladığı Medical Park Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden
Kayserispor, Trabzonspor mesaisini sürdürüyor. Kulüp tesislerinde koşu ve ısınma hareketleri ile
başlayan idmanda Sarı-kırmızılı oyuncular maç yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze,
ikinci yarıda geride kalan 5 haftanın kendileri için genel itibariyle iyi geçtiğini söyledi. Şota, bundan
sonraki maçların büyük önem taşıdığını kaydederek, takım olma yolunda her geçen gün büyük aşama
kaydettiklerini söyledi.
Şota, "Đlk 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. Gelinen nokta önemli ve başarı. Ama asıl
başarıya ulaşmamız için kat etmemiz gereken daha çok yol var. Şimdi önümüzde Trabzon deplasmanı
var. Her maça olduğu gibi Avni Aker'e de kazanmak için çıkacağız" dedi.
SAKATLIK SORUNU SÜRÜYOR
Sezon başından bu yana sakatlık sorunu yaşadıklarını belirten Şota, "Maalesef bir şanssızlık sürüyor.
Tam eski sakatlar iyileşip aramıza döndü derken yeni sakatlıklar ortaya çıktı. Artık bu sorunlara alıştık.
Umarım en kısa sürede iyileşip aramıza dönerler. Trabzonspor ligdeki hedef maçlarımızdan biri.
Eksilerini artılarını biliyoruz ve bizi orada nasıl bir atmosferin beklediğini de çok iyi biliyorum. Đyi bir
takımız ve kimseden korkumuz yok. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Eren Güngör, Mehmet Eren ve Santana'nın sakatlığı sürerken, Zalayeta'nın deplasmanda oynanacak
karşılaşmada forma şansı bulup bulamayacağı ise henüz belirsiz. Son olarak Savaş Yılmaz ise kart
cezalısı olarak Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9047
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Kayseri'de intihar patlaması !
Hemen hemen hergün bir ya da birkaç kişi Đlaç içerek ve kendini iple asarak intihar ediyor.
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Kayseri'de intihar vakalarında son dönemde korku verici bir artış yaşanıyor.Gün geçmiyor ki kentimizin
farklı bir noktasından intihar haberi gelmesin.Hemen hemen hergün bir ya da birkaç kişi Đlaç içerek ve
kendini iple asarak intihar ediyor.Đntiharların basına yansıyan nedenleri arasında ekonomik sıkıntılar,
aile içi tartışmalar ve sevgili tartışmaları öne çıkıyor.Đntihar vakalarına karşı çok ciddi bir çalışma
yapılması gerekiyor.Đnsanları maddi ve manevi yönden rahatlatacak köklü tedbirlerin alınması gerekli
görünüyor.Bu anlamda devlete ve toplumun tüm kademelerine büyük görevler düşüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9048
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Banu Avar Kanal 99'da
Banu AVAR'la Dünya Düzeni yeniden ekranlara dönüyor!
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Banu AVAR'la Dünya Düzeni yeniden ekranlara dönüyor!
Pek yakında Kanal 99'da buluşmak üzere!
Kanal 99'un uydu frekansaları:
Uydu: Türksat 3A
Frekans: 12562
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Symbol Rate: 25000
Fec: 5/6
http://kanal99.net/
Dünya Düzeni'nin önceki (ART) bölümleri: http://www.guncelmeydan.com/pano/banu-avar-la-dunyaduzeni-f312.html
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9049
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Develi kent lojistiği hazırlanıyor
Yrd. Doç. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan tarafından başlatılan &#8216;Kent Lojistiği&#8217; çalışması ilk ürünlerini
verdi.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Lojistik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Emel Kızılkaya Aydoğan tarafından başlatılan ‘Kent Lojistiği’ çalışması ilk ürünlerini verdi.

Çalışma kapsamında, Develi Đlçesi’nde trafik karmaşası oluşturabilecek ve çevre düzensizliği ile
toplum huzurunu bozmaya yol açacak her türlü etmeni minimize etmek için kolları sıvayan ekip,
program dahilinde ilçenin bütün ana arterleri ve ilgili unsurlarını denetlemeye başladı.
Đlk verileri, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Şükrü Su'yun
katıldığı programda paylaşan Grup Sözcüsü Sinem Kara, yapmış olduğu sunumda trafik ışık ve levha
yetersizliğinden kaynaklanan kontrolsüzlük, Đlçe merkezinde toplu taşıma araçlarının ve sabit yolcu
noktalarına uyulmasına kadar birçok konuda araştırma başlattıklarını söyledi.
Proje Sorumlusu ve Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Kızılkaya Aydğan ise, bu çalışmanın Develi’de
örnek çalışma olacağını, 3 ay içerisinde çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini ve birçok ilde
benzer çalışmalar başlatılabileceğini belirtti.
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şükrü Su da, okulları olarak 9 öğretim elemanıyla birlikte
5 programda 250 öğrencilerinin bulunduğunu ve ikinci eğitim için çalışmaların başlatıldığı müjdesini
vererek, lojistik alanında öncü çalışmalarının olduğunu ve benzeri çalışmaların üniversite ile
bulunduğu yaşam alanının kaynaşması adına önem arz ettiğini ifade etti.
Develi Kent Lojistiği çalışmalarını başlatan ekip ise, Yrd. Doç. Dr. Emel Kızılkaya, Öğretim Görevlisi
Fulya Zaralı, öğrenciler Erdinç Kurt, Samet Altıkulaç, Sinem Kara, Cevdet Kılıç, Mustafa Demirci ve
Serhat Özer'den oluşuyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9050
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Otomobil servis minibüsüyle çarpıştı
Kaza, Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi ile Murat Caddesi kavşağında yaşandı.
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Kayseri'de otomobil ile servis minibüsünün çarpışmasıyla 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi ile Murat Caddesi kavşağında
yaşandı. Mustafa O.'nun (47) kullandığı 38 S 0564 plakalı servis minibüsü, Erdal Ş. (36) idaresindeki
38 LD 125 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada E.K (13) ile G.Ö. (12) isimli öğrencilerin yanı sıra sürücü
Erdal Ş ile Ayşe B. yaralandı.Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar tedavi
altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9051
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Bunalıma girdi, bileğini kesti !
Psikolojik bunalıma giren 36 yaşındaki bir kişi, ilaç içtikten sonra bileğini keserek, canına kıymak istedi.
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Kayseri'de, psikolojik bunalıma giren 36 yaşındaki bir kişi, ilaç içtikten sonra bileğini keserek, canına
kıymak istedi.Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı bir kasabada ikamet eden E.A (36),
psikolojik bunalıma girdikten sonra ilaç içerek, bileğini kesti. Durumu fark eden E.A’nın eşi, 112 acil
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.A,
tedavi, altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9052
Erişim Tarihi: 24.02.2011

CHP'den Savcılara Kayseri suçlaması
Kayseri Büyükşehir Belediyesine yönelik maddi suç bulgularını tespit ederler ancak..
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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, kanunsuz emirleri uygulayarak meslekte bir yerlere gelmeyi
hedefleyen savcılar hakkında yasal gerekliliklerin yapılması amacıyla her biri hakkında, Hakimler ve
Savcılar Kanunu'nda düzenlenen yer değiştirme ve meslekten ihraç yaptırımlarının uygulanması,
gerekli yasal önlemlerin alınması için HSYK'ya suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Kart, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "bürokraside oluşturulan parti memuru-cemaat memuru
yapılanmasının, yargıdaki tezahürlerinin de görülmeye başlandığını" öne sürdü. Böyle bir anlayış
içinde himaye edilen 'Cumhuriyet Savcısı' prototipini kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirten Kart,
"Bu savcılar Mülkiye Müfettişlerinin Elazığ Belediyesi ile ilgili raporlarını işleme koymazlar ya da
gelişmeleri kamuoyundan gizlerler. Mülkiye Müfettişinin hazırlamış olduğu raporun içeriğini

etkisizleştirerek, soruşturmayı karartmak isterler. Bu savcılar Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili
soruşturmada, bilirkişi görevlendirmesi 4 Aralık 2007 olduğu halde, 3 Aralık 2007 tarihli ısmarlama
raporu soruşturmaya esas alırlar. Bu savcılar Silivri soruşturmaları kapsamında sürdürdükleri
soruşturmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesine yönelik maddi suç bulgularını tespit ederler, zorunlu
olarak tutanağa bağlarlar ancak yasal sürecin başlatılması için, bu maddi bulguları ilgili Savcılık olan
Kayseri ya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermezler. Delilleri bir anlamda karartırlar ya da
delillere ve soruşturmaya haksız olarak müdahale ederek Hükümet'le bağlantılı iddia ve soruşturmaları
karartmaya katkı sağlarlar. Bu savcıların yürüttüğü Silivri soruşturmalarında haklarında soruşturmanın
gizliliğini ihlalden dolayı 4 bin civarında suç duyurusu yapılır ancak bu savcılar yine görevlerini vakur
bir şekilde sürdürmeye devam ederler. Zira bu savcıları himaye eden bir adalet bakanları vardır. Bu
kişiler artık devletin ya da cumhuriyetin savcısı değildirler. Hukuku korumak ya da maddi gerçeği tespit
etmek umurlarında değildir. Bu savcılar için yasal ve insani gereklilikler görmezden gelinebilir. Bu
değerler ve kavramlar önemli değildir" şeklinde konuştu.
Bu savcıların, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 ve 69. maddelerini ayaklar altına
aldıklarını ileri süren Kart, savcıların bu cesareti Adalet Bakanından, HSYK'dan aldıklarını ifade etti.
Bu savcıların her türlü ihlali yapma marjlarının bulunduğunu savunan Kart, devletin bu savcılarının
yanında cumhuriyet ve demokrasiye inanan, gösteriş yapmadan, şov yapmadan görevlerini yapma
kararlılığında olan sorumluluk sahibi savcılarının da bulunduğunu söyledi. Kart, "Onlar Cumhuriyet'in
savcılarıdır.
Onlar devletin savcılarıdır. Onlar tüm yurttaşların savcılarıdır. Onlar adaleti tesis etmeye çalışırlar,
kanunsuz emirleri uygulamazlar" dedi.

"HSYK'DAN BU UMUT VE BEKLENTĐMĐZĐ MUHAFAZA ETMEK ĐSTĐYORUZ"
Kanunsuz emirleri uygulamak suretiyle meslekte bir yerlere gelmeyi hedefleyen ilk bölüm savcılar
hakkında yasal gerekliliklerin yapılması için, her biri hakkında ayrı ayrı, Hakimler ve Savcılar
Kanununda düzenlenmiş olan yer değiştirme ve meslekten ihraç yaptırımlarının uygulanması, gerekli
yasal önlemlerin alınması için HSYK'ya suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Kart, "Temsil
yeteneğinin genişlediği, kast yapısına tabi olmadığı, meslek mensupları arasında ayrımcılık
yapmayacağı, hakim ve savcıları
mesleki yetkinliklerine göre değerlendireceği, adaletin tesisine katkı sağlayacağı ifade ve iddia edilen
HSYK'ya bu başvurularımızı hemen yapacağız. Bir anlamda bunu test edeceğiz. Maddi gerçeğin
tespiti, hak ve hukukun korunması, adaletin tecellisi, toplumun ayrışmasının önlenmesi, adalet
duygusunun zedelenmemesi, adalete olan güvenin yok olmaması adına HSYK'dan bu umut ve
beklentimizi muhafaza etmek istiyoruz" diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kart, bir soru üzerine HSYK'ya bu hafta başvuru yaparak suç
duyurusunda bulunacağını söyledi. Hangi savcılarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamayan
Kart, bunların belli soruşturmalar kapsamındaki 5 başsavcı ve savcı olduğunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU ĐLE ĐLGĐLĐ KĐTAP
TBMM'de dağıtıldığı belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kitap konusundaki soru
üzerine Kart, bu tür çirkin, provokatif, toplumda ayrışmayı oluşturan yayınlara itibar edilmemesi
gerektiğini ifade etti. Bu nitelikteki yayınların dağıtılmasına TBMM Başkanlığı'nın nasıl göz yumduğunu
merak ettiklerini belirten Kart, benzeri kitapları yayınladıkları ifade edilen bazı kişilere yönelik Silivri
uygulamaları ortadayken hükümetin bu kitabı yayımlayan, bu karalamayı yapan odakların üstüne
gitme sorumluluğunu yerine getirip getirmeyeceğini takip edeceklerini bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9053
Erişim Tarihi: 24.02.2011

2 intihar vakası daha !
Đncesu Kızılören ve Develi Kızık'ta 2 kişi ilaç içerek intihara kalkıştı.
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Kayseri'nin Develi ile Đncesu ilçelerinde bunalıma giren 2 kişi, ilaç içerek intihar etmek isterken, hayati
tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Đlk olay, Develi Đlçesi Kızık Köyü'nde yaşandı. Ailevi sebeplerden
dolayı bunalıma giren S.S., evde bulunan 9 çeşit ilacı içerek intihar etmek istedi. Develi Devlet
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan S.S.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Đnecu Đlçesi
Kızılören Mahallesi'nde yaşanan diğer bir olayda ise, R.A. ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girerek,
6 çeşit ilaç içerek intihara kalkıştı.Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan R.A.'nın midesinin
yıkandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlatı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9054
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Türkiye bu ekrana kilitlenecek !
Kanal 99 Türkiye'nin vizyonu ( Türksat 3A 12562 Vertical (dikey) 25000 FEC : 5/6 )
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GÜLGUN FEYMAN KANAL 99'DA
Doğru haber
Uzman analizi
Gündemin nabzı…
Ve haberciliğe yepyeni bir bakış açısı…
Kanal 99, duayen haberci Gülgün Feyman'la haberciliğe yepyeni bir vizyon kazandırıyor.

ENVER SEYĐDOĞLU KANAL 99'DA
Artık, Güne yansıyan en önemli gelişmelere Dünyada ve türkiyede gündeme damgasını vuran
başlıklara Siyasetten ekonomiye, sanattan magazine günün en çarpıcı karelerine Son noktayı 'Enver
Seyidoğlu’yla Günün Ardından' koyacak.
BANU AVAR KANAL 99'DA
Yaptığı programlarla gündem belirleyen usta gazeteci Banu Avar, dünyanın seyrini Türkiye'nin
vizyonuna taşıyor.
Oluşturulmak istenen yeni dünya düzeninin arka planına farklı bir yaklaşım...
Kirli ilişkiler, çıkar hesapları, kullanılan insanlar ve güç odakları…
Ekranların en iddialı haber-belgesel programı Dünya Düzeni'nde soluk soluğa bir yolculuk..
YERLĐ VE YABANCI SĐNEMALAR KANAL 99'DA
Unutulmaz yerli ve yabancı klasikler, Yeşilçam'ın ve dünya sinemasının ödüllü filmleri, sinema tarihinin
baş yapıtları Kanal 99'un sinema kuşaklarında izleyicisiyle buluşuyor.
Sinema keyfi Türkiye'nin vizyonunda bir alışkanlığa dönüşüyor.
EROL MÜTERCIMLER KANAL 99'DA
Türkiye’nin vizyonunda zihinler yenileniyor…
Doğru bilgi, entelektüel yaklaşım, çarpıcı analiz.
Erol Mütercimler ve Đlhan Gültekin Akıl oyunu’nda zihinlere yeni ufuklar açıyor.
Ekranların en aklı başında programı:
Akıl Oyunu …
BEHĐÇ KILIÇ KANAL 99'DA
Türkiye’nin vizyonunda müthiş beyin fırtınası…
Sözün Özü…
Duayen gazeteci Behiç Kılıç ve hukukçu yazar Đbrahim Berk’le siyasetin perde arkası, ekranların en
dobra siyaset programında gözler önüne seriliyor.
Siyasetin bilinmeyen, örtülen ve gizlenen dünyasına keskin bir bakış;
Sözün Özü…
CAN ATAKLI KANAL 99'DA
Kritik gündemlere,
Olayların görünmeyen yüzüne, dikkatten kaçanlara iki usta gazeteciden farklı yaklaşımlar…
Can Ataklı ve Ahmet Erimhan ekranların en ezber bozan programında, gündemi “Canla Başla”
yorumluyorlar…
RIZA ZELYUT KANAL 99'DA
Olaylar göründüğü gibi değil…
Planlar, kurgular, ince hesaplar, bilinmeyen ilişkiler…
Gölgelerin ardında kalanlardan haberdar mısınız?
Sorular, sorgulamalar, aranan gerçekler…
Usta gazeteci Rıza Zelyut ve Araştırmacı yazar Emre Polat gerçeği, yalnızca gerçeği konuşuyor…
SĐNAN MEYDAN KANAL 99'DA
Bugünü doğru anlamak için tarihe ilkeli bakış: Saklı Tarih.
Sinan Meydan Ve Mustafa Çiçek, saklanmaya çalışılan tarihi gerçekleri Türkiyenin vizyonuna taşıyor.
Belgeler konuşuyor, uzmanlar yorumluyor.
Zamana doğru tanıklık etmek için Saklı Tarih seyirciyle buluşuyor…

FUTBOLUN ÜNLÜ ĐSĐMLERĐ KANAL 99'DA
Futbolun duayenleri Türkiyenin vizyonunda…
Efsane futbol spikeri Akın Göksu, unutulmaz Futbolcu OGÜN Altıparmak, Hakem hocası Ertuğrul Dilek
, yorumcu Mustafa Kahraman ve Aydın Yelken; Futbol Vizyon'da konuşacak, Futbol dünyasının
gündemi değişecek.

Futbolun heyecanı, sıcağı sıcağına, bütün yönleriyle ekranlara yansıyacak.
Kanal 99 futbolun yeni adresi
Đşte Kanal 99’un uydu frekansı:
Türksat 3A 12562 Vertical (dikey) 25000 FEC : 5/6
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9055
Erişim Tarihi: 24.02.2011

MÜSĐAD başkanı güven tazeledi !
MÜSĐAD Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu 9.Genişletilmiş Đstişare Toplantısı üyelerin katılımıyla yapıldı.
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Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu 9.Genişletilmiş
Đstişare Toplantısı üyelerin katılımıyla yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasında, MÜSĐAD Kayseri Şube Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü, "Genç MÜSĐAD
olarak sizlerin burada yaptığınız çalışmalar, gelecekte daha sağlıklı daha güzel işler yapabilmeniz için
zemin hazırlamanızı sağlıyor. Burada kuracağınız ilişkiler, sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanmanızı
daha yüksek teknolojiye sahip, daha geniş bir kitleye hitap edebilen iş ilişkileri kurmanızı yardımcı
oluyor” dedi.
Genç MÜSĐAD'ın her geçen gün büyüyen, daha ileriye giden bir kurum haline geldiğini belirten
Ruhlukürkçü, Genç MÜSĐAD'ın 2011 yılında bir önce ki seneye göre daha da başarılı olması
gerektiğini ifade ederek, MÜSĐAD'a üye olma hikayesini üyelerle paylaştı. Đstişare Toplantısında yeni
dönem başkanı olarak yeniden seçilen Mehmet Fatih Erkan ise teşekkür konuşmasında; yükselen
başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacaklarını, Genç MÜSĐAD Kayseri şubesi olarak, Kayseri için
çalışan, geleceğe güvenle bakan gençlik olma yolunda hızlı ve emin adımlarla yürümeye devam
edeceklerini" ifade etti.
Erkan: "Ülkemiz, biz genç işadamı ve yöneticilerden; teknolojik gelişmelerden haberdar, kendini sürekli
yenileye bilen, çağdaş ve bilgili işadamları olmamızı bekliyor, bunun bilincindeyiz" dedi. Şube Başkanı
Đsmail Ruhlukürçü ve Yönetim Kurulu Üyelerine, desteklerinden dolayı teşekkür eden Erkan,
“Önümüzdeki dönemde de bizlere yardım ve desteklerini bekliyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Genç MÜSĐAD yeni dönem Yönetim Kurulu şu şekilde: Mehmet Fatih Erkan, Ebubekir Gülşen,
Selahattin Öztuncer, Yaşar Çelik, Đbrahim Eken, Engin Cabat, Abdulkadir Yıldız, Haşim Erkan, Çağlar
Dayandaç, Mehmet Dilsizoğlu, Çağrı Furkan Umdu, Şakir Samet Ekinci, Mustafa Soyer, Đhsan
Gülderdi, Mehmet Silahtarlıoğlu, Ozan Çevik, Zeki Kılınç, Alican Akbaş, Fatih Ateş.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9056
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Kayseri çekim merkezi oldu
Vali Mevlüt Bilici, Kayseri sadece ticaret değil, sosyal ve kültürel alanda da çekim merkezi haline geldi.
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Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri'nin sadece ticaret değil, sosyal ve kültürel alanda da yaptığı
atılımlarla Orta Anadolu'da çekim merkezi haline geldiğini bildirdi.
Bir ülke veya şehrin kalkınması için topyekun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Bilci,
“Kalkınmadan kastımız sadece sanayi değil. Kalkınma, sanatsal ve kültürel alanda da
gerçekleştirilmeli” diye konuştu.
Kayseri'nin sanatsal ve kültürel kalkınma konusunda çok yol kat ettiğini bildiren Vali Bilici, “Kayseri'de
Erciyes Master Planı gibi bir çok büyük proje var. Bu projeler gerçekleştirildiği zaman Kayseri birçok
organizasyona ev sahipliği yapacak” dedi.
Đnsanların yaşadıkları şehirlerde kalmaları için birçok hizmete ihtiyaç duyduğunu kaydeden Vali Bilici,
“Đyi eğitim, iyi sağlık hizmeti vermezseniz insanları tutamazsınız. Ama Kayseri tüm bunları sağladığı
için insanlar huzurlu. Kayseri, Türkiye için bir prototip olmalı. Kayseri, insanların yaşadığı şehri terk
etmemesi için gereken tüm imkanları sağlamış durumda” ifadesinde bulundu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9057
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Tavşan ateşi salgını uyarısı
Dr. Muammer Karagöz: 'Tavşan ateşi' olarak bilinen 'tularemi hastalığı' erken teşhis edilmediğinde salgın tehlikesi
oluşturabilir.
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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Muammer Karagöz, halk arasında 'tavşan ateşi' olarak bilinen
'tularemi hastalığı' erken teşhis edilmediğinde salgın tehlikesi oluşturabildiğini söyledi.

Kayseri'nin Sarıoğlan Đlçesi Muratbeyli Köyü'nde yaşayan Zeliha Büyükköse (33), boynunun sağ
tarafındaki 1 aydır geçmeyen şişlikten dolayı değişik ilaç tedavilerinin ardından şikayetlerinde azalma
olmayınca hastaneye başvurdu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Muammer Karagöz tarafından yapılan
tetkikler sonucunda Büyükköse'ye de halk arasında 'tavşan ateşi' veya 'avcı hastalığı' olarak da bilinen
'tularemi hastalığı' teşhisi konuldu. Tularemi hastalığının kene ısırması ya da enfekte hayvan
dokularına temasla, kirli su veya yiyeceklerle bulaştığını belirten Dr. Karagöz “Yüksek ateş ve boğaz
ağrısı ilk bulgulardır. Dudak çevresinde küçük yaralar ve bademcik tek taraflı ülsere görünüm olabilir.
Hastalık boyunda büyük bir lenf bezi büyümesi ile kendini belli eder” şeklinde ifade etti.
Hastalığın klasik antibiyotik (penisilin, sefalosporinler) tedavilerine cevap vermediğini ifade eden Dr.
Karagöz tulareminin diğer lenf bezi büyümesine neden olan hastalıklarla karıştırıldığına dikkat çekti.
Hastaların yüzde 90'ının kulak-burun- boğaz şikayetleriyle geldiğini vurgulayan Dr. Karagöz “Çok nadir
görülebilen bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle tanısı zor konuluyor. Bu hastalarda geç konulan
tanılarda komplikasyonlar nedeniyle ölümler olabiliyor” dedi.
Dr. Karagöz, Büyükköse'ye teşhis konulma sürecini ise şöyle anlattı:
"Bir aydır sürdürülen tedaviye rağmen şikayetlerinin geçmemesi tularemi ihtimalini düşündürdü.
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Sümerkan'ın yönetiminde hastanın kan örnekleri Almanya'ya
gönderildi. Gelen sonuç, bizim koyduğumuz tanıyı doğrulayan nitelikteydi ve hastalık tularemi olarak
belirtilmişti. Bu tür şikayetleri olan hastalarda mutlaka tularemi hastalığı olabileceğinin de akla
getirilmesi gerekir. Bulaşma yolları açısından araştırılma yapılmalıdır. Bölgemizde nadir görülmekle
birlikte bazen salgın çıkması mümkün."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9058
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Savcıları HSYK'ya şikayet etti
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Ankara'daki Cumhuriyet Savcıları ile Silivri savcıları hakkında HSYK'ya suç
duyurusunda bulundu.
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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Ankara'daki Cumhuriyet Savcıları ile Silivri savcıları hakkında
HSYK'ya suç duyurusunda bulundu.
CHP Konya Milletvekili Kart, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Bakanı ve bakanlık bürokratlarının
hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren 1 milyar dolar seviyesindeki kömür yolsuzluğuyla ilgili
Hazine raporunu işleme koymayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki cumhuriyet savcıları
hakkında, Silivri soruşturmaları kapsamında yapılan soruşturmalar sırasında Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla ilgili 10 trilyonluk senet ve hesap tahsilat fişleri makbuzlarını ve diğer
belgeleri ilgili savcılık olan Kayseri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına ihbar etmeyen, delilleri
karartan, delillere müdahale eden Silivri savcıları hakkında görev ve yetkilerini kötüye kullanmaktan,
Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 68 ve 69. maddelerine muhalefet etmekten dolayı Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu'na bugün suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kart ayrıca, Kayseri

Büyükşehir Belediyesi odaklı suç ilişkilerinde kilit rol oynadıkları gerekçesiyle Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve dönemin Kayseri Vali Yardımcısı Ali Yener Erçin ile diğer
sorumlular hakkında rüşvet, irtikap, sahte belge düzenlemek, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla adli
mercilerin dışında Đçişleri Bakanlığı'na idari soruşturma yapılması talebiyle başvuruda bulunduğunu
bildirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9059
Erişim Tarihi: 24.02.2011

1.700'den 750'ye düştüler
Ali Ateş, 2001 krizi öncesinde bin 700 taksici esnafının bulunduğunu belirterek, şimdiki sayının 750 olduğunu
açıkladı.
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Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, 2001 krizi öncesinde bin 700 taksici
esnafının bulunduğunu belirterek, şimdiki sayının 750 olduğunu açıkladı.
Krizin, tüm iş çevrelerinde olduğu gibi kendilerini de etkilediğini bildiren Ali Ateş, “2001 ve 2008
yıllarında yaşanan ekonomik kriz, taksici esnafımızı da büyük oranda etkiledi. Son 10 yıl içinde bin
taksici esnafı ışı bıraktı” dedi.
Hiç siftah etmeyen taksici esnafının bulunduğunu söyleyen Ateş, “Bu mesleği yapanların büyük bir
çoğunluğu emekli. Ek gelir olsun diye taksicilik yapan arkadaşlarımız var” diye konuştu.
Taksici esnafının isyankar olmadığını, kanaatkar olduğunu söyleyen Ateş, “Kısmetinde o gün 10 TL
varsa buna razı olur. Taksici esnafı hiçbir zaman isyankar olmamıştır. Şu dönemde işsizlik çok ama
kazanç az. Buna rağmen taksici esnafımız aldığı paraya razı” ifadesinde bulundu.
Kazancın az olmasına rağmen herhangi bir sıkıntının bulunmadığının altını çizen Ateş, “Belediye,
Valilik ve Vergi Dairesi gibi kurumlarla aramız iyi. Şehir konusunda da huzurluyuz” dedi.
Kayseri'de yerli ve yabancı turistin az olması nedeniyle kazancın düşük olduğunu ifade eden Ateş,
“Erciyes Master Planı'nın Kayseri'ye hareketlilik getireceğini tahmin ediyoruz. Eğer bu proje
tamamlanırsa, yerli ve yabancı turistlerin sayısı artacak. Doğal olarak taksici esnafının da işi artacak
diye düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9060
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Hayalet hırsız yakalandı
Kayseri'de 'Hayalet hırsız' olarak adlandırılan 29 yaşındaki S.H. çaldığı cep telefonunu tamire götürünce yakayı
ele verdi.
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Kayseri'de 'Hayalet hırsız' olarak adlandırılan 29 yaşındaki S.H. çaldığı cep telefonunu tamire
götürünce yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de 11 evde, ev sahiplerinin uyuduğu sırada hırsızlık yaptığı iddia edilen
ve 'Hayalet hırsız' olarak adlandırılan 29 yaşındaki S.H.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık
Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalandığı öğrenildi.
En son Kılıçarslan Mahallesi'nde bir eve giren S.H.'nin, evden cep telefonu çaldığı bildirildi. Cep
telefonu üzerinden yola çıkan polis ekipleri, S.H.'nyi telefonunu tamir ettirmek istediği sırada
yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan incelemelerde 11 sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen ve 6 evraktan aranan S.H.'nin
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9061
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Hastanelere hırsız dadandı !
Hastanelerde doktorların cep telefonlarını çalan bir kişi Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.
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Kayseri'de girdiği özel ve kamuya ait hastanelerde, doktorların cep telefonlarını çalan bir kişi Hırsızlık
Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de bulunan özel ve kamu hastanelerinde cep telefonu hırsızlığı nedeniyle
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan
çalışmalar neticesinde, hastanelerin güvenlik kameralarının incelendiği ve hırsızlığı, emekli olduğu
tespit edilen 50 yaşındaki M.S.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. M.S. kamuya ait bir hastanede,
Hırsızlık Büro ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Yapılan soruşturma sonrasında mahkemeye
çıkarılan M.S.'nin tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9062
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Akıl almaz kaza !
Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki ağaca çarpıp takla atmasıyla karşı şeritteki otomobilin üzerine düştü.
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Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.Kaza, saat: 16.30 sıralarında Talas
Bulvarı'nda yaşandı. Talas ilçesi istikametine giden 38 YC 191 plakalı otomobil sürücüsü M.H.,
direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki ağaca çarpıp takla atmasıyla karşı şeritteki 38 UZ 928
plakalı otomobilin üzerine düştü. Kendi etrafından dönen Suat B.'nin kullandığı 38 UZ 928 plakalı
otomobil de aynı istikametteki Yavuz F. yönetimindeki 38 YF 928 plakalı otomobile çarptı.Kazada,
sürücüler ile otomobillerde bulunan Mehmet Ali K. (29), Bülent B. (36), Kenan B. (22), Đsmail Đ. (25)
yaralandı.Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Suat B.'nin hayati
tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9063
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Rüşvetin el yazısını açıklayacağım !
Kılıçdaroğlu: Başbakan'a Kayseri'de rüşvet toplayan kişinin el yazısıyla yazdığı notları göndereceğim. Bakalım
yüzü kızaracak mı?
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin konulara
ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kayseri'de ki yolsuzluk iddiasına ilişkin yeni açıklalamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu "AKP’nin yolsuzluklarla eşanlamlı gelişiyor. Elazığ’daki yolsuzlukla ilgili bırakın
çağırıp dinlemeyi, yolsuzlukları kapatmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta Kayseri’de rüşvet
toplayan kişinin el yazısıyla yazdığı notları göndereceğim. Bakalım okuduğunda yüzü kızaracak
mı? Merak ediyorum. Yoksa o dosyayı da kapatıp çamurun içinde oturacak mı?" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9064
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Şimdi Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruk attığı için 1.5 yıl hapis cezası alan Öğretmen Şahin Şimşek yeniden
mahkemede
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a yumruklu saldırıda bulunan ve aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün
hapis cezası ertelenen öğretmen Şahin Şimşek’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a internet yoluyla
hakaret ettiği iddiasıyla, yargılanmasına başlandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünün, internet yoluyla kendisine gelen ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret dolu ifadelerin yer aldığı bir fıkrayı,
internet aracılığıyla başkalarına gönderdiğini belirlediği Şahin Şimşek hakkında yaptığı suç duyurusu
üzerine hakkında TCK 125/1 uyarınca 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava
açılan Şahin Şimşek’in 7. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.
Sanık Şimşek, bugün yapılan ilk duruşmadaki savunmasında, fıkranın, internet aracılığıyla kendisine
geldiğini belirterek, tamamen espri mahiyetinde
olan ve hakaret amacı taşımayan e-postayı aralarında dayısı Đsmail G’nin de bulunduğu 6 kişiye
gönderdiğini söyledi.
Şahin Şimşek, "(Londra’daki imam) başlıklı yazıyı da internette okudum. Çok hoşuma gittiği için
Đsviçre’de yaşayan Ali Ö’ye de, başkalarına da gönderdim.
Bu fıkra da hakaret taşımıyordu, suçsuzum. Hakkımda öncelikle beraat kararı verilmesini istiyorum"
dedi.
Sanığın savunmasının ardından duruşma ertelendi.
-BAKAN YILDIZ’A YUMRUKLU SALDIRIDA BULUNMUŞTUÖğretmen Şahin Şimşek, 19 Nisan 2010’da şehit Jandarma Yüzbaşı Levent Çetinkaya’nın cenaze
törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’a yumruklu saldırıda bulunmuş, çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Şimşek, 13 Temmuz 2010’da
yapılan ilk duruşmada pişman olduğunu söyleyince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şimşek, 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 8 Şubat tarihinde yapılan duruşmada "kamu görevlisine karşı
kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış,
cezası 5 yıl süreyle geriye bırakılmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9065
Erişim Tarihi: 24.02.2011

Boragücü Spor Kulubünden açıklama
Süper Amatör Kümede mücadele eden Boragücü Spor Kulubünden şike iddialarıyla ilgili açıklama geldi.
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Süper Amatör Kümede mücadele eden A Takımımızın 19.02.2011 tarihinde yapmış olduğu
müsabakada rakibine yenilmesi neticesinde aynı ligde mücadele eden diğer bir kulübümüzün
başkanının hakkımızda şike şaibesi dillendirmiş olduğunu yerel yazılı ve görsel basından öğrenmiş
bulunuyoruz.
Hakkımızda sarfedilen cümlelere son derece üzüldük. Bu cümlelerin bizimle aynı camia içerisinde yer
alan, bizimle aynı sıkıntıları yaşayan, amatör sporun duygularını, hissiyatını taşıdığı muhakkak olan bir
Sayın Yöneticiden sadır olması üzüntümüzü daha da artırmıştır.
Oyuncularımız birçok maddi ve manevi zorluk içerisinde amatör spor yaşantısını sürdüren pırıl pırıl
gençlerdir. Bu gençlerin adlarının mezkur şekilde basında anılmış olması kabul edemeyeceğimiz bir
davranış olmuştur. Beyanat sahiplerinin de talihsiz beyanlarından dolayı pişmanlık ve üzüntü
duyduğuna inanmaktayız. Her kulüp kardeş kulübümüzdür. Her kulübün oyuncuları da kardeş
oyuncularımızdır. Hepimiz birlikte amatör spora gönül verdik ve birlikte hizmet ediyoruz. Bu camiada
yer alan tüm fertlerin karşılıklı olarak birbirlerinin onur ve haysiyetini en az kendi şahsiyetleri kadar
koruması gerekmektedir. Şike gibi çeşitli şaibelere bulaşan bir spor camiasının yalnızlığa itileceğini
görmeliyiz. Son derece hassas olunması zorunlu olan bu konuda hassasiyetlerimizi yitirmemeliyiz.
Bu duyuru ile Sayın Yöneticilere cevap verme amacı taşımıyoruz. Kamuoyunda oluşabilecek yanlış
anlaşılmaların önüne geçmekten ve bu tür davranışların tekrarlanmamasını sağlamaktan başkaca bir
amacımız yoktur.
Ligin üçüncü sırasında bulunan bir takımın ligin 11.sırasındaki bir takıma yenilmesini doğrudan şike
olarak açıklamak ne kadar doğrudur. Zira bu iddialara destek verdiği söylenilen ve basın
açıklamasında ismi geçen Yeni Esen Spor takımı ile bir önceki hafta 1-1 berabere kalmıştık. Bu takım
da ligin 12.sırasındaydı. Bu durumda takımımız aleyhindeki açıklamalara iştirak ettiği söylenilen Yeni
Esen Spor kulübü de puanı saha dışında mı almıştır? Kendi takımları bizden puan alınca hakkıyla
alıyor da, Argıncık Spor takımı, takımımızı yenince şike mi oluyor? Takımımız aleyhinde demeç veren
Sayın Yöneticinin takımı Buğdaylı Spor ile ligin ilk yarısındaki maçta berabere kaldığımızı ve yine ilk
yarıda küme düşmeme mücadelesi veren Yerköy Spor’la ve Pınarbaşı Belediye Spor’la da berabere
kaldığımızı hatırlatmakta fayda görüyoruz. Zira bu takımların tamamı düşme potasındadır. Takımımız

oynadığı 20 maçını 10 galibiyet 5 beraberlik ve 5 yenilgi ile bitirmiştir ve yenilmesi anormal bir netice
değildir. Aynı ligde mücadele eden takımlarının birbirlerini yenmesi gayet doğal bir olaydır. Đddiaların
ne kadar mesnetsiz olduğu ve kendi içerisinde çeliştiği esasen izaha muhtaç değildir.
Maçın ilk yarısının sonuna kadar etkili olan ve Meteorolojiye göre saatte hızı 30 km.yi bulan
rüzgarın sahadaki futbolu nasıl etkilediğini herkes görmüştür. Duran toplarda sık sık top hareket ettiği
için maçın hakemi tarafından birçok atış tekrarlanmıştır. Bu şartlar altında oynanan maçın ikinci
yarısının başında oyuncumuza gösterilen kırmızı kart nedeniyle eksik kalan takımımız tüm çabalarına
rağmen skoru lehine çevirememiştir. Yenilgi nedenini rüzgara bağlayarak rakibimize de saygısızlık
yapmak istemiyoruz ancak rüzgarın skora büyük etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Neticede ilk yarıda
rüzgardan ikinci yarıda da eksik kalmamızdan iyi faydalanan rakibimize yenildik.
Sahaya çıkarılan oyuncularımız A takımda muhtelif maçlarda gerek ilk onbirde gerekse yedek
olarak görev verilmiş oyunculardır. Bu oyuncularımız ilk defa görev almamışlardır. Bundan sonraki
maçlarda da antrenörümüzün takdirine göre her zaman oynayacaklardır. Hangi maçta hangi
oyuncularımızın oynayacağının takdirini başkalarına bırakacak değiliz. Kimsenin işine karışmadığımız
gibi kimsenin de işimize karışmasına müsaade etmeyiz. Takımımızın şampiyonluk iddiasının
kalmaması nedeniyle önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlamak gibi doğal hakkımızı
kullanmak dış müdahaleler, beyanlar ile engellenecek değildir. Önümüzdeki sezon için kadroda
tutmayı düşündüğümüz oyuncularımızın yeni sezona hazırlanması ve gençlerin önünü açma
düşüncemiz bir takım talihsiz açıklamalar neticesinde değişecek değildir.
Kalecimiz Serdar’a atfen söylenilen ve yaklaşık 100 kişinin duyduğu iddia edilen çirkin açıklamaları
da kabul etmiyoruz. Sayın Yöneticinin iddia ettiği gibi maçı 100 kişi değil en fazla 20 kişi izlemiştir.
Tribündeki seyircinin dahi duyduğu iddia edilen bu sözlerin maçın hakemi, gözlemcisi, saha komiseri
tarafından duyulmaması ve raporlarda bu konuda hiçbir tespitlerinin olmaması mümkün
olamayacağına göre Sayın Yöneticinin iddiaları esasen en yetkili merciiler tarafından cevaplanmış
bulunmaktadır. Maçı izleyen yaklaşık 20 kadar seyirci bulunmasına rağmen Sayın Yöneticinin bu 20
kişiyi 100 kişi olarak anlatması şike iftirasını delillendirme ve kamuoyunu inandırmaya çalışma
çabasından başka bir şey değildir.
Maçı izleyenler de görmüştür ki maç çok gergin, sert ve bol kartlı geçmiştir. Futbolcumuz Guddusi
SEVER kendisine yapılan küfrü hazmedemediği için rakip oyuncunun üstüne yürümüş ve hakem
tarafından oyundan ihraç edilmiş, maç gerginlik nedeniyle en az 10 dakika oynanamamış, saha
içerisine emniyet görevlileri müdahale etmek zorunda kalmıştır. Her ne kadar saha içerisinde tasvip
etmediğimiz olaylar yaşansa da neticede bu gerginlik ve sertlik içerisinde oynanan bir maç için şikeyi
gündeme getirmek akla ve mantığa uymamaktadır.
Ligin bitimine daha 6 hafta vardır. 6 hafta içerisinde şu anki puan cetvelinden çok farklı bir görüntü
ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Kalan maçlarda iyi bir performans sergilemesi halinde küme
düşme potasındaki bir takımın dahi ligi 3. veya 4. sırada bitirmesi mümkün iken çalışıp başarılı olmak
yerine bu tür davranışlarda bulunmak başarısızlığın üstünü örtmektir.
Sayın Yönetici, Süper Amatör Evi’ndeki yoğun lobi çalışmaları neticesinde küme düşecek
takımların önceden belirlendiğini, bunların sık sık konuşulduğunu ve artık gerçeğe dönüştüğünü
söyleyerek sadece kulübümüzü değil tüm Kayseri Amatör Futbol Camiasını lekelemeye çalışmaktadır.
Bununla da yetinilmemiş ve iddiaların hakemler ve gözlemci tarafından rapor edilmemesini de manidar
bularak bu kurum ve kişileri de zan altında bırakmaya çalışmıştır.
Kulübümüz kurulduğu günden beri spor ahlakını sportif başarıdan üstün tutan bir anlayış içerisinde
olmuştur. Bundan sonra da bu çizgisinden asla taviz vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla ve önemle
duyurulur. 24.02.2011
http://www.kayseribarogucu.org.tr/viewpage.php?page_id=11
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9066
Erişim Tarihi: 25.02.2011

Kayseri'de yeni bir sektör doğacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,Erciyes Turizm Master Planı Projesiyle ilgili konuştu.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye
Meclisi Üyeleri ile Erciyes Turizm Master Planı Projesi'nde görevli daire başkanları ve mühendislerle
birlikte Avrupa'nın önde gelen kayak merkezlerine gerçekleştirilen inceleme gezisini
değerlendirdi.Başkanlık Makamında basın mensuplarına gezi hakkında açıklamalarda bulunan
Başkan Özhaseki, Erciyes'i turizme kazandırmak için gerçekleştirilen Erciyes Turizm Master Planı
Projesi'nin Kayseri için büyük öneme sahip olduğunu ve çok isabetli bir proje hazırladıklarını biz kez
daha gördüklerini söyledi.Gezi çerçevesinde Almanya-Avusturya sınırında ve Đspanya'da bazı kayak
merkezlerine gittiklerini belirten Başkan Özhaseki, Garmisch-Partenkirchen'de gerçekleştirilen Dünya
Kayak Şampiyonası'nın kısa bir bölümünü de izleme fırsatı bulduklarını kaydederek, "Burada
şampiyonada görevli teknik ekiple bir araya gelme fırsatı bulduk. Özellikle teleferik, telesiyej ve
mekanik tesislerin çalışmasından sorumlu görevlilerden sistemin çalışması hakkında faydalı bilgiler
edindik" dedi.
KAYSERĐ'DE YENĐ BĐR SEKTÖR DOĞACAK
Başkan Özhaseki Almanya'nın ardından Erciyes'te yapımı devam eden teleferik ve telesiyej
tesislerinin işletmesine talip olan bir firma ile görüşmek ve yaptıkları işleri yerinde görmek üzere
Fransa sınırında bulunan Andorra'ya geçtiklerini ifade ederek, "Bütün arkadaşlarımızla birlikte çok
doğru bir proje peşinde olduğumuzu bir kez daha anladık. Đyi bir proje geliştirdik. Bu proje Kayseri'yi
yalnızca ekonomik olarak değil, sosyal yönden de çok geliştirecek. Kayseri'yi alışkın olduğu sanayi ve
ticaret sektörüne ek olarak hizmet ve turizm sektörüne taşıyacak. Üretim faaliyetlerimiz de devam
edecek, sanayicilerimize bu alanda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Andorra'nın çok küçük bir bölge olması ve doğal koşullar nedeniyle yalnızca tarım ve hayvancılığa
olanak sağlayan konuma sahip olmasına karşın, burada yapılan kayak tesislerinin dünyanın hemen
her tarafından turist çektiğini ve bu sayede büyük turizm geliri elde ettiklerinin vurgulayan Başkan
Özhaseki, Erciyes Turizm Master Planı'nın gerçekleştirilmesiyle birlikte Kayseri'nin çok daha avantajlı
bir konuma geleceğinin altını çizdi.
KAYSERĐ ÇOK DAHA AVANTAJLI BĐR KONUMDA
"Kayakçılar bir kez gittikleri yere ertesi yıl gitmek istemiyorlar, sürekli alan değiştiriyorlar. Kayseri bu
açıdan bakıldığında çok avantajlı. Kayseri ulaşım imkanlarının kolaylığının yanında Kapadokya
bölgesine yakınlığı ve sahip olduğu tarihsel miras yönünden gerek yerli, gerekse yabancı turistlerin
arayıp da bulamayacakları mükemmel bir imkana sahip" diye konuşan Başkan Özhaseki sözlerini;
"Andorra gibi küçücük bir yerde kişi başı milli gelir 45-50 bin Avro civarında. Kayseri'nin bu sektörden
istifade etmesinin artık zamanı geldi. Önümüzdeki günlerde yaz döneminde yapacağımız ihaleleri
tespit ederek bunları açıklayacağız. Birkaç ay sonra inşaat mevsiminin açılmasıyla birlikte kısa olan
inşaat döneminde eksiklerimiz tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde tamamladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9067
Erişim Tarihi: 25.02.2011

Şota '38' yaşına girdi !
Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
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Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana
sakatlığı düzelen Emre Güngör ve Santana da katıldı.
Deplasmanda oynanacak olan Trabzonspor maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren
Kayserispor'da futbolcular, 38 yaşına giren teknik direktör Şota Arveladze'yi tebrik etti. Düz koşu ile
başlayan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı düzelen Eren Güngör de
katılırken, Santana düz koşu yaptı. Taktik ağırlıklı sürdürülen antrenmanda futbolcuların neşeli
oldukları gözlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9068
Erişim Tarihi: 25.02.2011

Şivan Perver'e tepki !
Yavuz: Şivan Perwer, Türk diline ağza alınmayacak hakaretler yaptı.
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy’u ziyaret eden Harp Mahlülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, Şivan Perwer’in verdiği demeci çürüttüğünü söyleyerek, Türk diline
hakaret ettiğini belirtti.CHP Kayseri Đl Başkanlığı görevine yeni getirilen Ayhan Gülsoy’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulunan Harp Mahlülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali
Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri, Gülsoy ve yönetimine başarılar diledi.
Ziyarette konuşma yapan Ali Yavuz, Türkiye’nin gündemini terörün oluşturduğunu belirterek, bu gergin
günlerden herkesi sağ duyuya davet ettiklerini söyledi. Gaziler ve şehit aileleri olarak referandum
sürecinde pozitif ayrımcılık çıkarılacağının söylenmesiyle birlikte, bu süreçte mecliste grubu olan siyasi
partileri ziyaret ettiklerini ve dosyalarını bıraktıklarını ifade eden Yavuz, “Referandumda verilen
sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Verilen sözler havada kaldı. Bu bizi üzmüştür” dedi.

Yavuz, Şivan Perwer’le ilgili olarak da, 1 hafta önce verdiği demeci çürüttüğünü belirterek, Perwer’in
Türk diline hakaret ettiğini söyledi. Yavuz, “Türk dili onun ağzına yakışmıyor. Şivan Perwer, Türk diline
ağza alınmayacak hakaretler yaptı” diye konuştu.CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy da, bugüne kadar
yapılan ziyaretlerde kendilerini en çok sevindiren ve en çok duygulanmalarına sebep olan ziyaretin bu
dernek tarafından yapıldığını söyleyerek, her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını
belirtti.
Referandum sürecinden bahseden Gülsoy, referandumda hükümetin şehit aileleri ve gazilere pozitif
ayrımcılık yapılacağına dair ‘evet’ isteğinde bulunduğunu, ancak bu isteğin asıl amacının HSYK ve
Anayasa Mahkemesi ile ilgili maddelerin yürürlülüğe girmesi olduğunu iddia etti. Gülsoy, sadece HSYK
ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili düzenleme yapıldığını söyleyerek, şehit, dul ve yetimlerle ilgili bir
düzenlemenin gelmediğini kaydetti.
Konuşmaların ardından, CHP il Başkanlığı’ndan bir üye, Ali Yavuz’a kurtuluş mücadelesinin ilk şehidi
olan Hasan Tahsin’in fotoğrafını hediye etti.Ziyaret, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9069
Erişim Tarihi: 25.02.2011

Libya'da ölenlere dua !
Libya'da çıkan ayaklanmalarda ölenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Libya'da çıkan ayaklanmalarda ölenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hunat Camii'nde kılınan cuma namazı sonrasında Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına açıklama yapan
Aydın Kalkan, Libya'da 15 Şubat'tan bu yana devam eden halk isyanında bugün itibarıyla bin kişinin
hayatını kaybettiğini söyledi. Kalkan, "Kaddafi diplomatlarından pek çoğu görevlerinden istifa etmiş
olup, bu konjonktürde Türkiye'deki Libya Büyükelçisi'ni de sivillere yönelik saldırılar düzenleyen
diktatör rejimde görevini sürdürmemesi gerektiğini belirterek istifaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Aydın Kalkan'ın konuşmasından sonra gıyabi cenaze namazını kıldıran emekli müftü Mehmet Koçtürk,
"Şehit cenazesi kılmak, hac sevabına denk gibidir. Bu nedenle namazı ihlasla içinizden gelerek kılın"
uyarısında bulundu. Kılınan namaz ve Koçtürk'ün okuduğu duanın ardından kalabalık olaysız şekilde
dağıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9070
Erişim Tarihi: 28.02.2011

Đnsanın sırrı !
Erciyes Üniversitesi personelinin katıldığı konferansta Kemal Tekden 'Đnsanın Sırrı'nı anlattı.
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Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Aile Eğitim
Seminerleri'nin ilk konuğu Tekden Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden oldu.
Üniversite personelinin katıldığı konferansta Kemal Tekden 'Đnsanın Sırrı'nı anlattı.
Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa
Atak yaptığı açılış konuşmasında, "Üniversite personeline yönelik organize ettiğimiz bu çalışmada
öncelikle öğretmen olmanın yanı sıra bizler babayız, anneyiz ve en önemlisi insanız. Bizler merak
ettiğimiz konuları bizzat uzmanlarından dinleyelim, bilgiyi kaynağından alalım dedik. Bizim ulaştığımız
ve bizi kırmayan değerli konukları sizlerle buluşturma gayretinde bulunduk. Bu seminerimiz 7 hafta
devam edecek. Hepimiz için istifade edilebilecek güzel bir paylaşım olacağını düşünüyorum" diye
konuştu.
Tekden Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden konferansına, insanın evrendeki
yerini anlatarak başladı. Tekden, güneşin dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük olduğunu, güneşten
de büyük yıldızlar olduğunu ve dünyanın da içinde olduğu Samanyolu Galaksisinin de başka
galaksilerle karşılaştırıldığında ne kadar küçük olduğunu anlattı. Tekden, bu tablo karşısında
insanoğlunun ne kadar küçük ve aciz odluğunu dile getirerek, "Biz insanoğlu dış ve içimizde
muhteşem bir alemin ortasında yaşıyoruz" dedi.
Konferansın sonunda Op. Dr. Kemal Tekden'e günün anısına Doç Dr. Şükrü Selim Has tarafından
plaket takdim etti.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9071
Erişim Tarihi: 28.02.2011

Asgari ücret 825 TL olacak !
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Đstanbul milletvekili Ümit Şafak, seçim vaatlerini Kayserililerle paylaştı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Đstanbul milletvekili Ümit Şafak, hedeflerinin 2023 yılında lider
Türkiye'yi kurmak olduğunu söyledi. Şafak, iktidara gelmeleri halinde büyük şehirlerde bulunan
AVM'lerin şehir dışına taşınacağını söyleyerek, "Küçük esnafın rahat bir nefes almasını sağlayacağız"
dedi.
8 milletvekili ve MYK üyelerinden oluşan heyet, vatandaşları dinlemek ve düşüncelerini paylaşmak
üzere Kayseri'ye geldi. Grand Eras Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan MHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Đstanbul milletvekili Ümit Şafak, partilerinin "2023'te lider ülke Türkiye'yi kurmak" üzere
12 yıllık iktidar hedeflediğini kaydetti.
Birinci dönem olan 2011-2015 yıllarının 'onarım ve toparlanma', ikinci dönemin 'geliştirme, bütünleşme
ve atılım', üçüncü dönem olan 2019-2023 yıllarının ise 'bölgesel ve küresel planda güç merkezi lider
ülke Türkiye'ye ulaşma' dönemi olacağını belirten Şafak, iktidara gelmeleri halinde yapacakları
çalışmaları tek tek sıraladı.
Bağımsız ve milli bir üreten ekonomi programı uygulamayı hedeflediklerini belirten Şafak, "4 yıllık
ekonomi programının uygulanması sonucunda her yıl yüzde 7'lik büyüme gerçekleşecek, her yıl 700
bin yeni istihdam sağlanacak ve 2023 yılında 31 milyon istihdama ulaşılacaktır. 2023 yılında ise 400
milyar dolar ihracat hedeflenmiştir. Đş dünyasında ve esnaf sanatkarımıza yönelik yapacaklarımız
arasında, büyük mağazaların şehir dışına çıkarılması olacak. AK Parti iktidarı döneminde sayıları 2
milyon
civarında olan küçük esnaf ve sanatkar ihmal edilmiş, 8 sene içerisinde 120 binin üzerinde basit ve
gerçek usulde vergi mükellefi iş yerini kapatmak zorunda kalmıştır. Özellikle büyük şehirlerde açılan
AVM'ler esnafın sonunu hazırlamaktadır" dedi.

"BĐZ ASGARĐ ÜCRETĐ 825 LĐRAYA YÜKSELTTĐK"
Yoksulluk ve işsizlikle mücadele kapsamında yapacaklarını da sıralayan Şafak, "Her yıl 700 bin
istihdam sağlanacak, muhtaç ailelerin en az bir ferdine iş verilecek, iş sağlanana kadar asgari ücretin
yarısı kadar, 412,50 lira ücret ödenecek. 2011 yılından itibaren net asgari ücret 825 lira olacak ve
asgari ücret vergi dışı kalacak. Biz partide personele asgari ücreti 825 ödüyoruz ve bunu il
başkanlarına da bildirdik. Yani ilk atılımı kendi partimizde yaptık" diye konuştu.
'Hilal Kart' uygulamasına da değinen Şafak, istihdam üzerindeki vergi ile SSK yükünün
düşürüleceğinin altını çizerek "Türkiye dünyanın en yüksek SSK primi ödeyen ülkesi. Biz bunu ortadan
kaldıracağız. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine vereceğimiz Hilal Kart ile oturduğu bölgeden alışveriş
yapmalarını sağlayacağız. Yatırım yaparak üretimi, ihracatı ve istidamı artıranlara vergi indirimi
yapılacak" ifadelerini kaydetti.
Şafak, "2023'e doğru yükselen Türkiye hedefleri; gerçek anlamda demokratik bir hukuk devleti kurmak,
yüksek demokrasi standartlarını yakalamak, yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü teminat
altına almak, milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak olacaktır. Ayrıca MHP iktidarında terörün kökü
kazınacak. 2023'te ise Türkiye bölgesel güç olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantıya Şafak'ın yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin
Çobanoğlu, MYK Üyesi ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Niğde milletvekili Mümin Đnan, Adana
milletvekili Muharrem Varlı, Manisa milletvekili Erkan Akçay, Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Akif
Paksoy, Hatay milletvekili Đzzettin Yılmaz ve MYK Üyesi Mustafa Eraslan ile Đl Başkanı Mete Eke
katıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9072
Erişim Tarihi: 28.02.2011

Durmuş'tan şok Domuz Gribi açıklaması
Eski Sağlık Bakanı MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş Kayseri'de konuştu.
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Eski Sağlık Bakanı MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, domuz gribi ile ilgili ilk kez kayıtları
belgeleriyle açıklayarak, domuz gribi aşısının aslında aerjik bir hastalık ortaya çıkardığını ve ona
cevap verdiğini söyleyerek, "Aslında domuz gribi aşısının virüse özgü bir aşı değildir. Đçerisine alerjen
ilave ediliyor. Yani size aşı diye yapılan şey, sizde alerji oluşturup ona cevap veriyor. Bu insanları
hastalandırıp ticarete dönüştürme işidir" dedi.
Milletvekilleri ve MYK üyelerinden oluşan heyetle birlikte vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla
Kayseri'ye gelen Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, domuz gribi ile ilgili daha önce açıklayacağını
duyurduğu belgeleri Kayseri'de anlattı. Domuz gribine karşı aşının insan sağlığını tehdit ettiğini
söyleyen Durmuş, bakanlığın insanları hastalandırarak oradan rant elde etmek istediğini ileri sürdü.
Smith Klein firmasının geliştirdiği aşının Hıfzısıha da hayvanlar üzerinden deneyler yapılacak
incelendiğini belirten Durmuş, "Yapılan deneylerde 14 gün sonra farelerin karın bölgelerinde yaralar
görülmüş ve 7,5 mg olarak verilen doz 2 mg'ye olarak kullanımı denenmiş. Aynı sonuçlar çıkınca
Hıfzısıha da firmaya aşının güvenli olmadığını duyurmuştu. Bunun üzerine firma hıfzısıhaya baskı
uyguladı ve Başkan Mustafa Ertek'te firma yetkilileri ile toplantı düzenledi. Hıfzısıha yetkilileri,
sonuçların zararlı olduğu kanısını savundukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan
Hıfzısıha, aşıyı tekrar Veteriner Koruma ve Araştırma Merkezi'ne gönderiyor, orada tekrar deneyler
uygulanıyor. Deney sonuçlarında da aşı uygulanan hayvanların karaciğer ve akciğerinde hastalık
meydana geldiği ifade ediliyor ve raporu hıfzısıha ya gönderiliyor. Hıfzısıhanın bu konuda kanaati de
ürünün güvenli olmadığı şeklinde oluyor. Yinede aşı ülkeye getiriliyor ve doğu illerine soğuk hava
deposu olmadan üstü açık kamyonun üzerinde taşınırken yakalanıyor. Bunlar şimdi Esenboğa'da
kiralanan depoda bulunduruluyor" dedi. 500 milyon liranın boşa gittiğini ifade eden Durmuş,
"Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinden kendisine sesleniyorum; Devlet Denetleme
Kurulu'nu görevlendirin ve bunu tekrar incelesin" diye konuştu.
"ĐSTANBUL'DAKĐ KIZAMIK SAĞLIK OCAKLARININ KORUYUCU HĐZMET YAPAMADIĞINDAN
KAYNAKLANIYOR"
Đstanbul'da 28 kişide kızamık hastalığı ile Ankara' da 1 kişide difteri çıktığını hatırlatan Durmuş,
nedenleri sıralayarak, "Đstanbul'da yüzlerce sağlık ocağı kapatıldı. Sağlık ocakları koruyucu hizmet
yapamıyor. Aile hekimleri bürolarından dışarı çıkamıyor. Đstanbul'da 160 sağlık ocağı kapatıldı, o
nedenle aşılama programı aksadı. Bunun için bu hastalık çıkmaya devam edecek. En tuhafı ise Bakan
Akdağ'ın cevabıydı. Kendisi kızamık hastalığının hangi yaş grubunda olduğunu açıklamıyor. Çocuk
hastalığı olan kızamık 21-36 yaş grubu arasında kocaman adamlarda mı çıktı yoksa çocuklarda mı ?
En son Türkiye'de 2002 yılında yok edilen çocuk felci hastalığı ile Dünya Sağlık Örgütü, daha önce
çocuk felci hastalığının kurtuluşunu kutladı. Korkuyorum tekrar çocuk felci hastalığı Türkiye'den AB'ye
hortlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9073
Erişim Tarihi: 28.02.2011

AB geçmişin intikamını almaya çalışıyor !
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, AB Bilgi Merkezinin faaliyetleri ile ilgili olarak bir basın toplantısı
düzenledi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, AB Bilgi Merkezi’nin faaliyetleri
ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Kilci, AB’ye girmek için ilk günkü heyecanın
kalmadığını belirterek, “Bunda suç Türk Milleti’nin değil, Türk milletinden geçmişin intikamını almaya
çalışan AB ülkelerinindir” dedi.
Kayseri Ticaret Odası’nda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Kilci, AB’nin yeni açılımları ile
ilgili olarak AB’den sorumlu yetkililerin ciddi çalışmalarının bulunduğunu, Almanya ve Fransa’nın da
yola girdiğini bildirerek, “Ancak Fransa’nın olumsuz tavrı halen sürüyor” diye konuştu.
Türkiye’deki bütün kurumların AB’ye girmek için üzerine düşen görevi yaptığına dikkat çeken Başkan
Kilci, Đç Anadolu bölgesinde AB Bilgi Merkezi’nin bulunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.
“Avrupa Birliği’ne girmesek bile, yapılan çalışmalar sonunda, gerekli yasaların çıkarılması milli ve
manevi değerlerin kaybedilmesi anlamına gelmez. Milli ve manevi değerleri biz en üst seviyede tutarız.
Ancak vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi konusunda büyük fayda sağlayacaktır” diyen
Başkan Kilci, “Avrupa Birliği’ne girmek için ilk günkü heyecanımız kalmadı. Bunda Türk Milleti’nin bir
suçu yoktur. Geçmişten intikam almaya çalışan, Türk Milleti’ni horlayan ve küçük gören AB ülkeleri bu
süreci savsaklamıştır.
Kriz dönemine baktığımız zaman AB ülkeleri çok zor durumlara düştü. Bizim kanaatkar insanlarımız
kriz sonrasında onlardan daha iyi durumdalar. Ama demokrasinin yaşam biçimi haline getirilmesi
vatandaşlarımız açısından çok önemli.
Biz bunu göremeyiz ama AB’ye bizi almasalar da bir gün AB’ye ‘Ne olur girin’ diye bize yalvaracaklar.
Ama biz dönüp yan bakmayacağız. Güçlü bir Türkiye için, refah düzeyi yüksek bir ülke için,
vatandaşlarımız için bu çalışmaları yapıyoruz” ifadesinde bulundu.
Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin, Kayseri Ticaret Odası ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu
arasında imzalanan protokol kapsamında 1997 yılında kurulduğunu hatırlatan Başkan Kilci, “Kayseri
AB Bilgi Merkezimiz AB kurumları, politikaları, genişleme ve müzakere süreci hakkında bilgi veriyor.
Avrupa Birliği’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikalarının ilimizde tanıtılması amacıyla da
seminer, konferans, panel gibi aktif bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir” dedi.
Kilci, ilk bölgesel etkinlik kapsamında ‘Avrupa Çocuk Filmleri Festivali’ düzenlendiğini söyleyen Başkan
Hasan Ali Kilci, AB Gıda Güvenliği ve Türkiye’nin Entegrasyonu, Gençlik Konferansı, Gezici
Kütüphane, ‘Basında Türkiye-AB Đlişkilerinin 50 Yılı ve AB Bilgi Yarışması düzenlediklerini bildirdi.
AB Bilgi Merkezi’nin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını kazandırmak için çalıştığını da söyleyen
Başkan Kilci, “Karne hediyesi olarak 18 Haziran 2010 tarihinde ‘Kitabım Ticaret Odası’ndan’ projesi ile

karnesini getiren ilköğretim öğrencilerine AB yayınları, Türk ve Dünya Klasiklerinden oluşan
kitaplardan yaklaşık 500 öğrenciye hediye edilmiştir” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9074
Erişim Tarihi: 28.02.2011

BBP, MHP ile ittifak yapabilir !
Đbiş: Đttifak olabilir. Sayın Genel Başkanımız, Bölücü olamayan her partiye karşı kapımız açıktır diyor.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri Đl Başkanı Gülbeyi Đbiş, yarın Sarız’da Sarız Đlçesi Olağan
Kongresi’ni gerçekleştireceklerini söyledi. Đl binasında yapılan basın açıklamasında BBP Kayseri Đl
Başkanı Gülbeyi Đbiş, yarın Sarız’da Đlçe Olağan Kongresi yapacaklarını, Pazar günü de “Kayseri
Buluşuyor” adlı program gerçekleştireceklerini belirtti. Büyük Birlik Partisi’nin, Kayseri’de hiç bir zaman
seçimlerde yalnız bırakılmadığını söyleyen Đbiş, Türkiye ortalamasının en üst düzeyinde destek
olunduğunu belirti. Şimdi ise önümüzdeki genel seçimlerde iddialı olduklarını ifade eden Đbiş, her
seçim döneminde Büyük Birlik Partisi’nin büyük bir çıkış yakaladığını söyledi. Basın açıklamasında
gazetecilerin, MHP ile birleşme durumlarının olup olmadığı hakkında soru yöneltmesi üzerine Đbiş, “Şu
anda gözüken bir birleşme yok. Tabi ki ittifak olabilir. Sayın Genel Başkanımız, ‘Bölücü olamayan her
partiye karşı kapımız açıktır’ diyor” diye yanıt verdi.Kayseri’de bir baraj sorunu olmadığını söyleyen
Đbiş, yüzde 11 ile yüzde 16 arası Kayseri’de oy beklediklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9075
Erişim Tarihi: 28.02.2011

Balyoz tutuklamasına tepki
Yörtürk Kayseri Şube Başkanı Ali Aydın, Balyoz davasında tutuklanan Tuğgeneral Ali Aydın'ın mağduriyetinin
giderilmesini istedi.
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Yörtürk Kayseri Şube Başkanı Ali Aydın, Balyoz davasında tutuklanan Tuğgeneral Ali Aydın'ın
mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Yörtürk Kayseri Şubesi'nde düzenlenen toplantıya Yörükler ile STK üyeleri katıldı. Yörtürk Kayseri
Şube Başkanı Ali Aydın, 2007-2009 yılları arasında Kayseri Jandarma Bölge Komutanı olarak görev
yapan ve Balyoz davası kapsamında tutuklanan Yörük Tuğgeneral Ali Aydın'ın mağduriyetinin
giderilmesini istedi.
Darbelerin mağduru olduğunu söylediği Tuğgeneral Ali Aydın'ın hukukun ve milli iradenin üstünlüğüne
yürekten inandığını kaydeden Aydın, isnat edilen suçlamaların kendisi ile ilgisinin olmadığına
inandıklarını ifade etti.
Tuğgeneral Ali Aydın'ın yanında olduklarını belirten Aydın, "Türkiye'nin ulvi kurumu olan TSK'da
paşalığa kadar yükselen Aydın, bütün hayatını çok sevdiği kurumuna, devletine ve milletine adamıştır.
Bu çizgisinden de hiç sapmamıştır. Balyoz davasında adı geçen seminerlere de hiç katılmamıştır.
Davada belirtilen tarihlerde Yörük Ali Paşa, Balıkesir Jandarma Alay Komutanı'dır. Gariptir ki
Tuğgeneral Ali Aydın, 12 Eylül 1980 Darbesi'nde ülkücü milliyetçilik görüşünden teğmenken gözaltına
alınıp 35 gün işkencede sorgulanmıştır. 12 Eylül mağduru olan Yörük Ali Paşa, her ne hikmetse 28
Şubat sürecinde de manevi inançlardan dolayı şüpheli duruma düşürülmüştür. Biz hukukun
üstünlüğüne inancımızı koruyoruz. Yargılama bir an önce tamamlanarak haksız mağduriyetin kısa
sürede giderilmesini ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9076
Erişim Tarihi: 28.02.2011

62 yaşında intihar etti !
Melahat D., eşi Osman D.'nin abdest aldığı sırada evlerinin yatak odasındaki penceresinden
atlayarak intihar etti.
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Kayseri'de bunalıma giren 62 yaşındaki kadın, 4. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını
kaybetti.
Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Seyfettin Uzay Apartmanı'nın 4. katında oturan 62 yaşındaki
Melahat D., eşi Osman D.'nin abdest aldığı sırada evlerinin yatak odasındaki penceresinden atlayarak
intihar etti. Osman D., bir süre sonra seslendiği eşinden cevap alamayınca yatak odasına gitti.
Pencerenin açık olduğunu fark eden Osman D., aşağı baktığında eşinin cansız bedenini gördü.
Osman D. neye uğradığını şaşırarak sinir krizleri geçirirken, komşuları olayı polis ve sağlık ekiplerine
bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Melahat D.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis
ekipleri inceleme yaptı. Yaşlı kadının psikolojik rahatsızlığı olduğu, intihar ettiği gün ise eşi tarafından
muayene için hastaneye götürüleceği öğrenildi.
Melahat D.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
morguna kaldırıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9077
Erişim Tarihi: 28.02.2011

AKP'ye katılanlara rozet taktı
Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, partiye katılan 3 kişiye rozetlerini taktı.
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Kayseri'de AK Parti Đl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, partiye katılan 3 kişiye rozetlerini taktı.
Kuşcu Barajında düzenlenen yemeğe katılan Bakan Yıldız, burada partiye yeni katılan Nihat
Değirmenci, Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Emre ve Sami Đpek'e rozetlerini taktı. Yemekli toplantıya
Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ve partililer katıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9079
Erişim Tarihi: 01.03.2011

Đşte amatör ligde haftanın sonucu
Haftasonu kıran kırana geçen karşılaşmalar oynandı.
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Süper Amatör Küme 21. hafta karşılaşmasında
Esentpespor, Kayseri Barogücüspor’u 2-1 mağlup etti.

SAHA: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Ahmet Kaya xxx, Serkan Sarıkaya xxx, Ramazan Koca xxx
ESENTEPESPOR: Hasan xxx, Yavuz xxx, Kadir xxx, Serkan xxx, Hakan xxx, Ömer xxx, Yusuf xxx,
Özhan xxx, Gökhan xxx, Đsmail xxx, Fatih xxx
KAYSERĐ BAROGÜCÜ: Serdar xx, Kadir xx, Yakup x, Vedat x, h.Göksel xx, Yusuf x, Osman B.x,
Osman T. xx(Dk.6 Fatih ) Göksel xx, Hasan xx, Yavuz x
GOLLER: Dk.16- 65 Kadir (Esentepespor), Dk.5 Osman B. (Kayseri Barogücü)
- TALASGÜCÜ BELEDĐYESPOR: 1 SAĞLIKSPOR: 0
SAHA: Sümer 2 Nolu
HAKEMLER: Ö.Murat Ülger xxx, M.Murat Emre xxx, Kasım Oryarçın xxx
TALASGÜCÜ BLD: Serhat xxx, Özkan xxx, Bayram xxx, Murat xxx, Şirvan xxx, Ferhatxxx Lütfi xxx,
Mevlüt xxx, Seyit xxx (Dk. 55 Adem xxxx), Serkan xxx, Ahmet xxx
SAĞLIKSPOR: Zeyyat xx, Haluk xx, Korhan xx, Ömer xx, Serkan K. xx, Uğur xx, M.Burak xx, Serkan
x, Yadigar xx, Erdal xx, Erkan xx
GOL: Dk. 67 Adem(Talasgücü Belediyespor)
- AYDINLIK SANAYĐ: 2 YENĐ ESEN: 0
Süper Amatör Küme 21. hafta karşılaşmasında Aydınlık Sanayispor, Yeni Esenspor'u 2-1 mağlup etti.
SAHA: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Serkan Sarıkaya xxx, Ramazan Koca xxx, N.Serdar Aslan xxx
AYDINLIKSANAYĐ: Sabri xxx, Turan xxx, Gökhan xxx, Orhan xxx, Erhan xx (Dk.46 Orhan T. xxx),
Ahmet xxx, Mustafa xx, Bulut xxx, Burak xxx, Mehmet xxx, Hasan xxx
YENĐ ESENSPOR: Salih xx, Semih x, Ahmet Canxx, Layçın xx, Ümit x, Ahmet x, Buğrahan x, Akif xx,
Vedat x, Mehmet x, Hüseyin x
GOLLER: Dk.15 Burak Dk.52 Orhan T. (Aydınlık Sanayispor) Dk.90 Ümit (Yeni Esenspor)

- BÖLGESEL AMATÖR LĐG
- KAYSERĐ YOLSPOR: 4 MALATYA DEMĐRSPOR: 1
Bölgesel Amatör lig 5. grup 17. hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor, sahasında Malatya
Demirspor'u 4-1 mağlup etti.
SAHA: Sümer 1 Nolu
HAKEMLER: Mücahit Er xxx, Đsa Yaz xxx, Oğuzhan Dağcı xxx
KAYSERĐ YOLSPOR: Emrah xxx, Erkan xxx, Yusuf xxx, Fatih xxx, Levent xxx, Murat xxx, Tugay xxx,
Gökhan xxx, Anıl xxxx, Ayvaz xx (Dk.52 Mahmut xxx) Mesut xxx

MALATYA DEMĐRSPOR: Alper x, Ünal x, Savaş x, Berkan x, Hüseyin x, Yalçın xx, Eren x, Đhsan xx,
Emrullah x, Tugay x, Mesut x
GOLLER: Dk.52-65-79 Anıl Dk.84 Emrullah (Kayseri Yolspor) Dk. 82 Emrullah (Malatya Demirspor)
- U-18 GENÇLĐK GELĐŞTĐRME LĐGĐ
- KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: 3 GAZĐANTEP BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: 1
U-18 gençlik geliştirme liginin 21. hafta karşılaşmasında lider Kayseri Erciyesspor, sahasında
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
SAHA: Sümer 1Nolu
HAKEMLER: Mustafa Arıöz xxx, Hakan Lekisizcan xxx, Ömer Elmacıxxx
ERCĐYESSPOR: Yusuf xxx, Mustafa xxx, Tolga xxx, Ufuk xxx, Emre Ö. xxx, Emre xxx, Turgut xxx,
Mesut xxx, Zafer xxx, Bilal xxx, Hüseyin xxx
GAZĐANTEP BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: Doğan x, Đsrafil x, Faruk x, A.Celil x, Mehmet x, Alper
x, Ufuk xx, Muhammed xx, Yusuf x, Okan x, Cahit x
GOLLER: Dk. 14 (Pen.) Hüseyin, Dk.32 Ufuk, Dk. 58 Bilal (Kayseri Erciyesspor) Dk. 56
Ufuk(Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 42 Mehmet (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9080
Erişim Tarihi: 01.03.2011

Erciyes eriyor !
Bank Asya 1. Lig'in 23. haftasında Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Altay'a 2-1 yenilerek 3 puan kaptırdı.
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Bank Asya 1. Lig'in 23. haftasında Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Altay'a 2-1 yenilerek 3
puan kaptırdı.
Đlk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'a
saygı duruşu ile başladı. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin kişi izledi.
STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, Gökmen Olgaç xx, Esat Sancaktar xx
ERCĐYESSPOR: Yavuz x, Fatih xx, Veli x, Zafer x (Taner dk. 46 x), Kemal x Mehmet Ayaz x (Bikoko
dk. 46 xx), Yusuf xx, Volkan Yıldırım xx, Ümit Tütünci x (Muhammet Şeker dk. 66 x), Emrah xx, Köksal
xx
YEDEKLER: Ali, Aytek, Emre, Hakan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
ALTAY: Mandanda xx, Ufukhan xxx, Yiğitcan xx, Özkan xx, M. Karakoç xxx, Cenk Ahmet xx, Tayfun
xx, Murat Hacıoğlu xxx, Ergün x (Okay dk. 51 xx), Bakouboula xx (Eyüp dk. 89 ?), Burak xx (Mehmet
Şen dk. 81 xx)
YEDEKLER: Ali Şaşal, Oğulcan, Evren, Aytaç
TEKNĐK DĐREKTÖR: Coşkun Demirbakan
GOLLER: Bakouboula (dk 41) Okay (dk. 55) (Altay), Emrah (dk 57) (Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Fatih (dk. 54) , Özgür Volkan (dk. 60), Veli (dk. 85) (Erciyesspor) Murat Karakoç
(dk.57) Ufukhan (dk. 74) (Altay)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9081
Erişim Tarihi: 01.03.2011

Konuşursam bazıları dışarı çıkamaz
Kayseri Erciyesspor teknik direktörü Levent Devrim'den sert açıklamalar.
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Bank Asya 1. Ligi'nde mücadele veren Kayseri Erciyesspor 12 maçta 8 beraberlik 3 mağlubiyet ve 1
galibiyet elde ederken basın toplantısında konuşan teknik direktör Levent Devrim baskılara
yenildiklerini söyledi.
Hiç düşünmedikleri bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Devrim, "Geçtiğimiz haftadan sonra
kazanma istikrarı yakalamamız gerekiyordu. Maç süresince rakip ve biz gol pozisyonları bulduk. Maçın
kırılma anı 2. yediğimiz gol oldu. Erciyesspor olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunun
baskısı ve stresi her zaman üzerimizde var "dedi.
Basın mensuplarının "istifa edecek misiniz ?" sorusu üzerine konuşan Levent Devrim, "Profesyonel
yaşamda istifa bir müracaattır. Bunu basın toplantısında konuşursam yönetim kuruluna haksızlık olur.

Yönetimle oturur konuşulur. Ayrılmam geremiyorsa geldiğimiz gibi gideriz. 4 Aralık 2009 tarihinden bu
yana eleştiriliyorum. Bu takımı nereden aldığımı herkes unutuyor. Biz liderden 7 puan gerideyiz. Bu yıl
içinde başarılı değilim. Bunu ben biliyorum. Ben geldiğimden bu yana herkes arkamdan konuşuyor.
Ben bir
konuşursam bazı arkadaşlar dışarıya çıkamaz" dedi.
Kendisinin göreve geldiği günden bu yana 4. başkan ile çalıştığını belirten teknik direktör Levent
Devrim "Son gelen yönetim ile birlikte yani 1-2 aydır antrenör olduğumu hissettim. Ama ondan önce
akşam yatıyorum bir başkan ile sabah kalkıyorum bir başka başkan var. Biz adam gibi çalışıp adam
gibi durduk. Ben Kayseri şehrine hizmet etmekten gurur duydum" dedi.
Erciyesspor futbolcularından Taner ise beklemedikleri bir mağlubiyeti aldıklarını belirterek "Tek bir
atakla kalemizde golü gördük. Hesapta olan bir malubiyet değildi. Söylenecek fazla bir şey yok. Bir seri
yakalamak istiyorduk. Stresi üzerimizden attığımız zaman galibiyetin geleceğine inanıyorum" dedi.
Altay Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da maçı kazananın daima futbolcular olduğunun altını
çizerek, "Müsabakayı kazanırsa futbolcuların arzu istem ve şevki kazanır. Đstemek uygulamak teoriyi
pratiğe yansıtmak netice için önemlidir. Bu maçımızda da çok gol kaçırdık. Ucuz bir gol yedik.
Kaybettiğimiz maçların hepsini kaçırdığımız pozisyonlar sebebiyle kaybettik. Bir hafta önceki
maçlardan farklı bir oyunumuz yok. Bize inanıp buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ederiz"
şeklinde konuştu.
Erciyesspor'un oyun disiplininden erken kopması sonucu kendilerine galibiyetin geldiğini belirten
Demirbakan "Erciyes bu grubun en iyi takımlarından birisi. Galibiyet istekleri ve duyguları mantığın
önüne geçti. Fazla istek sonucu motivasyonda hata yaptılar "dedi.
Altaylı futbolcu Eyüp Hasan Uğur da 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirterek "Deplasmanda
aldığımız 3 puan için mutluyuz. Önemli olan 3 puandı aldık. Ligin alt sıralarından yukarılara çıkmak
istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9082
Erişim Tarihi: 01.03.2011

Erbakan kalbi akrabamız !
Topçu: Her ne kadar farklı partilerde mücadele versek de o bizim kalbi akrabamızdır.
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BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, partisinin Đl Teşkilatı'nın toplantısına katılmak için geldiği Kayseri'de
Necmettin Erbakan'ın vefat ettiğini öğrendi. Topçu, "Her ne kadar farklı partilerde mücadele versek de
o bizim kalbi akrabamızdır" dedi.

Partisinin Đl Teşkilatı'nın Kültür Müdürlüğü'nde düzenlediği etkinliğe katılmak için Kayseri'ye gelen BBP
Genel Başkanı Yalçın Topçu, kürsüde kısa bir konuşma yaptı. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı
Necmettin Erbakan'ın vefatının kendilerine derin bir acı yaşattığını söyleyen Topçu, "Milli Görüş lideri,
eski Başbakanımız Necmettin Erbakan'ı rahmet anıyorum ve hakkım helal olsun diyorum" diye
konuştu.
Erbakan ile hatıralarının olduğunu söyleyen Topçu, "Başka çatılar altında siyaset yapsak da, onunla
kalbi akrabalığımız var" dedi. Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan gibi Đslam
dünyasını üzen vefatların sadece mekan değiştirmek olduğunu söyleyen Topçu, "Bu sadece bir yaprak
dökümüdür. Đslam için yeni ve daha canlı bir mücadele için" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Topçu, Đl Kültür Müdürlüğü'nden ayrılarak Ankara'ya yola çıktı.
Topçu'nun ayrılmasından sonra Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve BBP Đl Başkanı Gülbeyi Đbiş
ile bir grup partili, SP Đl Başkanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette SP Đl Başkanı Mahmut
Arıkan, ağlamamak için kendini zor tutarken, birçok partili göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9083
Erişim Tarihi: 01.03.2011

Trabzon yine elimizden kaçtı !
Kayserispor deplasmanda Trabzonsporla 3-3 berabere kaldı.
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STAT: Hüseyin Avni Aker
HAKEMLER: Yunus Yıldırım xx, Erdinç Sezertam xx, Alpaslan Dedeş xx
TRABZONSPOR: Onur xx, Serkan xx, Mustafa xx, Glowacki xx, Cale xx, Ceyhun xx, Colman xxx,
Alanzinho x (Yattara dk. 46 xx), Burak xxx, Jaja xx, Umut x (Pawel Brozek dk. 72 x)
YEDEKLER: Tolga, Sezer Badur, Piotr Brozek, Giray, Barış Ataş
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şenol Güneş
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Ne zamandan beri düşman olduk ?
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze Trabzonspor beraberliğinden sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Karadeniz Temsilcisi Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kendi saha ve seyircisi
önünde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasıyla haftalardır sürdürdüğü liderliği Fenerbahçe'ye bıraktı.
Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki mücadele nefesleri keserken, ligin en az gol yiyen iki takımı, taraftarlara
tam 6 gol izlettirdi. Deplasmanda Sivasspor ve Manisaspor maçlarını kazanarak moral bulan Bordomavililer, kendi sahasında taraftarının yüzünü yine güldüremedi. Maç sonunda taraftarlar
karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım'a büyük bir tepki gösterirken, tribünlerden gelen demir para
hakemin kaşından yaralanmasına neden oldu.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol
Güneş, sahalarında kazanmaları gereken bir maçta iki puan bıraktıklarını belirterek, "Sahamızda
kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun başında öne geçtik. Bizim için artı değerdi. Sonrasında
düşündüğümüz gibi oynayamadık. Orta alanda topu tutamadık. Rakip golü buldu. Đkinci yarıda da golü
erken yiyince dengemizi bulamadık. Đkinci yarıda risklerle oynamaya çalıştık. Golü bulduk. Sonrasında
golü yedik. Riskleri arttırdık. Bu da oyunu git-gel'e taşıdı. Karşılıklı pozisyonlar oldu. Rakip bundan
faydalanarak üçüncü golü buldu. Sahamızda oynayan ve ligi taşıyan bir takım olarak kayıp iki puana
üzgünüz. Oyuncularımız iyi oynadı ama hatalar fazlaydı. Kayserispor lige göre az gol yiyen takımda.
Biz de çok gol atan takımdık. Biz gol attık ama onlar da attı. Bu tür maçlarda bazen az pozisyon olur.
Ama bugün fazla pozisyon oldu. Seyirci olağanüstü destek oldu. Genelde olumlu katkı yaptı ancak son
bölümde yapılmaması gereken hareketlerde bulundular. Bize yakışan futbol oynamaktır. Takıma
destek olmaktır. Diğerleri bizim işimiz değil" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise yaptığı açıklamada güzel bir maç oynadıklarını
ifade ederek, "Maçta altı gol vardı. Pozisyonlar oldu. Bu kadar fazla gol beklemiyordum. Açık oyun
bekliyordum. Đki takımda da futbol oynamayı düşünen oyuncular var. Futbolun tadı bu. Hoca olarak
orada durmak zor. Burada üç gol atmak kolay iş değil. Maça kötü başladık. Đlk golü hediye ettik. Ama
geriye döndük. Sonuç olarak berabere biten ve güzel olan bir maçtı" diye konuştu.
Gürcü teknik adam, "Sahaya doktorumuz daha girmedi sakatlıklarda. Kalksın oyuncular dedim.
Sahadan çıkmasınlar dedim oyuncular için. Bu bir oyun. Kalkın ve devam edin. Futbol oynayın dedim
oyuncularıma. Şampiyonluk en zor iş. 11 maç kaldı. Ne diyebilirim ki. 1. olmak kolay iş değil" şeklinde
konuştu.

Genç teknik adam, hafta içinde yaşanan tartışmalar üzerine yöneltilen soruya ise, "Herkes kendi işine
baksın bile demedim maçtan önce. Biz kendi işimize bakacağız dedik. Bunun ne anlama geldiğini iyi
biliyorum. Ben saygılıyım. Bugün hata yapmadım mı? Çıksın biri desin ki Trabzonsporlu. Ne
zamandan beri düşman olduk. Ben futbolculuktan geldim. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Burayı
ben o yüzden seviyorum. Hep birinci olmak istiyorlar. Zoru seviyorlar. Ben buradan 20 yıl önce gittim.
Benim burayı sevdim.
Savaş zamanında geldik Trabzon'a geçmişte. Çocuğum burada kaldı. Burayı seviyorum. Benden bunu
kimse alamaz" şeklinde cevap verdi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle bugünkü
maçın zor geçeceğini biliyorduk. Gollü geçti maç. Elimizden geleni yaptık. Đki puan kaybettiğimiz ve
taraftarı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avni Aker'de
oynadığımız maçlarda sıkıntı yok. Elimizden geleni yaptık. Galibiyet golünü atamadık sadece" dedi.
Golcü oyuncu Umut Bulut ise istemedikleri şeklinde puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Maça iyi
başladık. Öne geçtik. Sonra geriye düştük. Maçı bırakmadık. Galip gelmek istiyorduk. Ama olmadı.
Kazanılan bir puan var. Bunu düşünmek gerek. Beşiktaş maçına konsantre olmalıyız. Oradan
alacağımız üç puanla burada kaybettiğimiz iki puanı telafi ederek taraftarımızı mutlu edeceğiz " diye
konuştu.
Kayserispor'lu Hamza ise Fenerbahçe maçındaki gibi maça kötü başladıklarını belirterek, "Fenerbahçe
maçına nasıl hazırlanmışsak bu maça da öyle hazırlandık. Buradan galibiyetle de ayrılabilirdik. Ama
olmadı. Bundan sonra önümüzdeki haftalara bakacağız" açıklamasında bulundu.
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Milli Görüş'ün ulu çınarı Hak'ka yürüdü !
54. Hükümetin Başbakanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan dün saat
11.40'da vefat etti.
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1969 yılından bu yana Türk siyasi hayatının köşe taşlarından biri olan 54. Hükümetin Başbakanı, 1974
yılında kurulan CHP - MSP koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı, Saadet Partisi Lideri Erbakan
dün ebedi aleme rihlet etti
RECEP BAHAR - ĐSTANBUL / Yenimesaj
54. Hükümetin Başbakanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan dün
saat 11.40’da vefat etti. Sol ayak damarlarındaki iltihaplanma nedeniyle uzun zamandan beri
Ankara’da Özel Güven Hastanesinde tedavi gören Milli Görüş lideri 54. Hükümet Başbakanı ve Saadet

Partisi Genel Başkanı Erbakan, öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Erbakan’ın cenazesi yarın Đstanbul
Fatih Camiinde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Đstanbul Merkez
Efendi’deki aile kabristanlığına defnedilecek.
Bilimadamı Erbakan
Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926’da Sinop’ta doğdu. Đlkokula Kayseri Cumhuriyet Đlkokulunda
başlayan Erbakan, babasının Trabzon’a tayin olması nedeniyle ilköğrenimini burada tamamladı.
Ortaöğrenimini Đstanbul Erkek Lisesi’nde birincilikle bitirdi. 1948’de ĐTÜ Makine Fakültesi’nden mezun
olan Erbakan, aynı yıl burada asistan olarak göreve başladı. Normalde doçent ve profesörlerin
derslere girebildiği ĐTÜ’de Erbakan asistan olarak ders verdi.
Yeterlilik tezindeki başarısından dolayı üniversite tarafından 1951 yılında Aachen Teknik
Üniversitesi’nde ilmi araştırmalar yapmak, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Almanya’ya gönderilen
Erbakan, Alman ordusu için araştırma yapan DVL araştırma merkezinde Profesör Schimit ile birlikte
çok başarılı çalışmalar yaptı.
Erbakan, burada Alman üniversitelerinde geçerli olan ‘doktor’ unvanını aldı.
Alman Ekonomi Bakanlığı için motorların daha az yakıt yakmaları konusunda araştırmalar yaparak
rapor veren ve bu arada da doçentlik tezini hazırlayan Erbakan’ın “Dizel motorlarda püskürtülen
yakıtın nasıl tutuştuğunu” matematiksel olarak izah eden bu tez, Alman ilim çevrelerinde büyük yankı
uyandırdı.
II. Dünya Harbi’nden sonra Alman üniversitelerinde ilk Türk ilim adamı olan Erbakan, 1953 yılında
doçentlik imtihanını vermek üzere Đstanbul’a döndü. Đmtihan sonucunda 27 yaşında Türkiye’nin en
genç doçenti olma başarısını gösteren Necmettin Erbakan, araştırmalar yapmak üzere tekrar
Almanya’nın Deutz fabrikalarına gitti.
Đlk motor fabrikası ve ilk otomobil
Erbakan 1956 yılında Türkiye’de ilk yerli motoru imal edecek olan, 200 ortaklı Gümüş Motor A.Ş.’yi
kurdu. Erbakan da böyle bir fabrika kurma fikri Almanya’da çalışmaları esnasında, Türkiye Zirai
Donatım Kurumu’nun sipariş verdiği motorları görünce iyice uyanmıştı. 1960 yılında Ankara’da yapılan
Sanayi Kongresi’nde Gümüş Motor’un yaptığı imalatları sunan Erbakan, “Yeni hedef otomobillerin
Türkiye’de yapılmasıdır” fikrini ortaya atmış, o zaman yönetimde olan askerler tarafından revaç bulan
bu fikir üzerine Eskişehir Demiryolları CER atölyesinde “Devrim Otomobili” adıyla ilk yerli otomobil
Erbakan tarafından imal edilmişti.
Adım adım siyaset
1965’te profesör olan Erbakan, 1966’da Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığı’na getirildi. Daha
sonra Genel Sekreter olan Erbakan, 1968 Mayısında Odalar Birliği Đdare Heyeti Üyesi, bir yıl sonra da
Odalar Birliği Başkanı oldu. 1969 seçimlerinde Konya’dan bağımsız olarak adaylığını koydu ve
seçilerek TBMM’ye girdi. Necmettin Erbakan, 24 Ocak 1970’de Milli Nizam Partisi’ni (MNP) kurdu.
Parti, Nisan 1971’de kapatıldı. 11 Ekim 1972’de kurulan Milli Selamet Partisi (MSP) ise Erbakan
başkanlığında girdiği 1973 seçimlerinde 48!i milletvekili, 3’ü senatör olmak üzere 51 parlamenterle
TBMM’ye girdi. MSP - CHP koalisyonunda Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Erbakan, bu
hükümetin 1974 yılı başında bozulmasının ardından kurulan dörtlü koalisyonda da yine Başbakan
Yardımcılığı ve Ekonomik Kurul Başkanlığı görevlerini üstlendi. 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra
oluşturulan 3’lü koalisyonda da bu görevini sürdüren Erbakan ve liderliğini yaptığı MSP, böylece
toplam 4 yıl süreyle hükümet ortağı oldu. 1978 yılı başından 12 Eylül 1980’e kadar muhalefette kalan
MSP’nin Genel Başkanlığını yürüten Erbakan, Eylül 1987’deki referandumla yeniden siyasi haklarını
elde etti.
Siyasette yeniden yükseliş
Erbakan, 19 Temmuz 1983 tarihinde kurulan Refah Partisi’nin 11 Ekim 1987 tarihinde yapılan
kongresinde oybirliğiyle Genel Başkanlığa seçildi. 20 Ekim 1991 seçimlerinde Konya’dan Milletvekili
seçilen Necmettin Erbakan, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde de tekrar Konya’dan milletvekili
seçilerek TBMM’ye girdi. Erbakan, 28 Haziran 1996’da Başbakan olarak RP - DYP koalisyon
hükümetini kurdu. Erbakan bu görevi sırasında 8 büyük Đslam ülkesini (Türkiye, Pakistan, Đran,
Bangladeş, Endonezya, Mısır, Malezya, Nijerya )biraraya getiren ve halen etkisini sürdüren D-8
teşkilatını hayata geçirdi.
Peşpeşe gelen davalar
21 Mayıs 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, RP’nin kapatılması için Anayasa

Mahkemesi’ne başvurdu ve parti Ocak 1998’de kapatıldı. Yüksek Mahkemenin RP’nin kapatılmasına
ilişkin kararı ile birlikte Erbakan’a 5 yıl süreyle siyasi yasak getirildi. 5 yıllık siyasi yasağı Şubat 2003’te
sona eren Erbakan, 11 Mayıs 2003’te Saadet Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa
seçildi. Erbakan, kamuoyunda ‘Kayıp Trilyon’ davası olarak bilinen davada, Ankara 9. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından 6 Mart 2002’de ‘özel evrakta sahtecilik’ suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına
mahkum oldu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erbakan’ın cezasını onadı. Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı, ‘Kayıp Trilyon Davası’nda mahkum olan ve mahkumiyet kararları kesinleşen Erbakan
dahil 6 kişinin parti üyeliğinden çıkarılması ve partideki organlardaki görevlerine son verilmesini
isteyince Erbakan, 30 Ocak 2004’te Saadet Partisi Genel Başkanlığından ve parti üyeliğinden ayrıldı.
Ankara Numune Hastanesinden aldığı sağlık raporu doğrultusunda infazı ertelen Erbakan’ın ‘Kayıp
Trilyon’ davasında aldığı hapis cezası TCK’da yapılan değişiklik uyarınca ev hapsine çevrildi. Erbakan
ev hapsini çekerken Adli Tıp Kurumunun ‘sürekli hastalık’ raporu doğrultusunda Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül tarafından 19 Ağustos 2008’de affedildi. Erbakan, geçen yıl yeniden Saadet Partisi
Genel Başkanı seçilmişti.
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?sayfa=anasayfa&haberno=11001122&tarih=2011-02-28
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Levent Devrim istifa etti !
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.
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Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, düzenlediği basın toplantısında istifasını
açıkladı.
Bank Asya 1. Ligi'nin ikinci devresinde sıkıntılı günler geçiren Kayseri Erciyesspor'un teknik direktörü
Levent Devrim, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bugün düzenlediği basın toplantısında istifasını
duyuran Devrim, kendisinin sürekli yanında olan her iki başkana ve yönetime teşekkür etti.
Devrim, "Bugün Kulüp Başkanı Ziya Eren ile görüştük. Kendi isteğim ile görevimden istifa etmek
istediğimi söyledim. Umarım Kayseri Erciyesspor takımı istediği yerde ligi bitirecektir. Kayseri
Erciyesspor takımı Süper Lig'i hak eden bir takım" diye konuştu.
Gazetecilerin, yönetimden 6 aydır maaşını alamadığı söylentilerinin bulunduğu yönündeki sorusuna
ise, "O benim ve kulüp arasındaki özelimdir. Onu sıkıntı edecek değilim" ifadelerini kullandı.
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Centilmen olmayı bilmeliler !

Kayserispor kafilesinin Trabzon'da protesto edilmesine tepki !
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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile berabere kalınan
karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçtiğini söyleyen Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu,
aynı mücadeleyi kendi sahasında ağırlayacakları Manisaspor karşısında göstererek belirledikleri
hedefe devam edeceklerini ifade etti.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 puan için
gittikleri Trabzonspor deplasmanından 3-3 berabere kalarak 1 puana razı olduklarını söyledi.
Ortaköylüoğlu, "Gerçekten izleyenler açısından keyifli bir karşılaşma oldu. Şansız bir şekilde ilk
dakikalarda geriye düşmemize rağmen takımımız kalitesini ortaya koyarak galibiyeti kaçıran taraftı.
Artık önümüze bakacağız" dedi.

"CAMĐALAR CENTĐLMEN OLMASINI BĐLMELĐLER"
Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'a gelen Kayserispor kafilesinin, havaalanında protestolar ile
karşılanmasıyla ilgili olarak konuşan Ortaköylüoğlu, "Özellikle camialar işler iyi giderken centilmen
olabildiği gibi işler kötü giderkende centilmen olmasını bilmelidirler. Kayserispor hiçbir takımın
durumuna bakmaksızın kendi durumu ile ilgilenip hedefine ulaşma gayreti içerisindedir"diye konuştu.
Trabzonspor maçını unutarak kendi sahasında ağırlayacakları Manisaspor maçına bakacaklarını ifade
eden Ortaköylüoğlu, "Her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Trabzonspor karşılaşmasında iyi
bir mücadele ortaya koyduk. Manisaspor maçıda takımımız açısından kolay olmayacak. Đyi mücadele
gösterip seyircimizin desteği ile o karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağımızı inanıyoruz" diye konuştu.
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MHP'den SP'ye taziye ziyareti
MHP Đl Başkanı Mete Eke ve Đl Yönetim Kurulu Üyeleri Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan&#8217;ı ziyaret
etti.
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Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Đl Yönetim
Kurulu Üyeleri, bir süredir tedavi gördüğü Güven
Hastanesi’nde hayatını kaybeden eski Başbakanlardan ve

Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatından dolayı Saadet Partisi Đl Başkanlığı’na
taziye ziyaretinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Đl Yönetim Kurulu Üyeleri Saadet Partisi Đl Başkanı
Mahmut Arıkan’ı ziyaretinde, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatından dolayı üzgün
olduklarını belirterek “Büyük Türk Milletinin yetiştirdiği güzel ve ender insan Necmettin Erbakan
Hocamızın, Hakk’a yürüdüğünü haber aldık ve çok üzüldük. Rabbim gittiği yerde onu utandırmasın.
Camianızın ve hepimizin başı sağ olsun. Parti olarak üzüntünüzü paylaşıyoruz” dedi.
Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan da, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın son
nefesine kadar ülkeyi düşündüğünü söyleyerek taziye ziyaretinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Đl
Başkanı Eke’ye teşekkür etti. Arıkan “Hocamız hayatta çok anlaşılamadı. Đnşallah vefatından sonra
biraz daha iyi anlaşılır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partililer, taziyelerini ilettikten sonra Necmettin Erbakan Đçin dua etti.
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Koca dayağı hastanelik etti
Kayseri'de, alkollü olan eşi tarafından darp edilen kadın hastanede tedavi altına alındı.
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Kayseri'de, alkollü olan eşi tarafından darp edilen kadın hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yuvalı köyünde meydana gelen olayda, M.Ç.'nin
aldığı alkol sonrasında eşi N.Ç.'yi tehdit ederek dövdüğü öğrenildi.
N.Ç.'nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisi sonrasında taburcu edildiğini
bildiren yetkililer, gözaltına alınan M.Ç.'nin çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldığını kaydetti.
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Kız kardeşinin taliplisini bıçakladı

Kayseri'de, çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'de, çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından hastaneye
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kovalı köyünde meydana gelen olayda, C.Y.'nin kız
kardeşini evlenmek amacıyla isteyen E.E. ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi
sonrasında E.E.'nin karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı bildirildi.
E.E.'nin, Kovalı köyünde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından araca alınarak, Yeşilhisar Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Yetkililer, gözaltına alınan Y.C. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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