KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
23.01.2012–31.01.2012

Kablo hırsızları yakalandı
Đnşaattan çaldıkları kablolarla kaçmak isteyen üç kişiden ikisi yakalandı
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Kayseri'de, bir inşaattan çaldıkları yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kablolarla kaçmak isteyen üç
kişiden ikisi yakalandı, yakalanamayan diğer hırsız aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Đlçesi Şinasi Caddesi'nde yaşanan olayda, A.D. (27), C.Ş. (30) ve
kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs inşaattan çaldıkları yaklaşık 500 metre uzunluğundaki
kablolarla kaçmak istedi. Hırsızlar 38 UZ 928 plakalı otomobille kabloları götürmek isterken olayı gören
çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay
yerini ablukaya aldı. Otomobille kaçmaya çalışan kimliği henüz belirlenemeyen şahıs bir binanın giriş
kapısına çarparak kaza yaptı. Otomobilinden hızla inen hırsız koşarak kaçtı. Diğer kabloların yanında
bulunan A.D. ile C.Ş. koşarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından A.D.
ve C.Ş. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, kimliği henüz belirlenemeyen şahsı arama
çalışmaları sürüyor. Yakalanan A.D. ve C.Ş. polis otosuna bindirilerek gözaltına alınırken, olayla ilgili
soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10879
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Kayseri'de kar yağışı
Kayseri'de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı
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Kayseri'de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı.
Kayseri merkezde etkisini gösteren kar yağışı kenti etkisi altına alırken, belediyeler tuzlama ve kar
temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Şehir merkezinde periferiye göre daha az karlanmanın
olduğu görüldü. Trafikte ve yollarda gerekli önlemler alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10880
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Davutoğlu'ndan Fransa'ya mesaj
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Kayseri'de, Fransa Senatosu'nda bugün görüşülecek yasa tasarısı ile ilgili
konuştu
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Senatosu'nda bugün görüşülecek yasa tasarısı ile ilgili
"Vatandaşlarımızın Paris'te yaptığı demokratik gösterilerin ortaya çıktığı gibi Türkler her zaman
Avrupa'nın merkezlerinde olmaya devam edecekler. Başı dik şekilde kendi tarihlerine sahip çıkacaklar.
Bizim anlayışımız budur. Çıkacak kararı soğuk kanlılıkla bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri Valiliği'ni ziyareti sırasında Fransa Senatosu'nda
görüşülecek yasa tasarısı hakkında konuştu. Bugün tekrar büyükelçi ile son durum hakkında
görüştüklerini ifade eden Davutoğlu, "Tasarı her şeyden önce Avrupa değerlerine, Fransa
anayasasının temel ilkelerine aykırı bir tasarıdır. Bu tasarının bu şekilde gündeme gelmesi dahi
bugünün çağına özüne ruhuna aykırıdır. Bundan sonra Avrupa değerleri büyük tehdit altındadır. Hem
meclis kendi tarih görüşünü alıp uygularsa Avrupa'da farklı bir dönüm açılır. Orta çağda Fransa'da
neler yaşandığını hepimiz biliyorsunuz. Bunu tekrar canlandırmak Fransa için ayıptır. Biz kendi
tarihimize sahip çıkmayı, gerektiğinde öz eleştiri yapmayı da biliriz. Senatodaki kararı soğuk kanlılıkla
bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki Fransa senatosu Fransız aydınlanmasına karşı değerlerine sahip çıkar.
Bu bizden çok Fransız senatosu için bir sınavdır, çağdaşlık sınavıdır. Eğer bu sınavda bugün kalırlarsa
bu herşeyden önce Fransa içinde çok tartışması gereken bir husustur. Ancak vatandaşlarımızın
Paris'te yaptığı demokratik gösteriler ortaya çıktığı gibi Türkler her zaman Avrupa'nın merkezlerinde
olmaya devam edecekler. Başı dik şekilde kendi tarihlerine sahip çıkacaklar. Bizim anlayışımız budur.
Bu görüşe karşı çıkan çok sayıda Fransız senatörde var. Bunu da yakından takip ediyoruz. Onların
seslerini bugün daha gür çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
"YASA GEÇERSE YAPTIRIMLARIMIZ OLACAK"
Böyle bir hatanın hiçbir zaman yapılmasını istemediklerini kaydeden Davutoğlu, "Diyelimki bu yasa
geçti, bu yasanın Avrupa'da yaşama şansıda yoktur. Biz böyle bir yasanın geçmemesi için son
dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Yasa istemediğimiz şekilde çıkarsa bir yaptırım konusunu
değerlendireceğiz. Bu süreci takip ederek değerlendirmeleri yapacağız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile istişare yapacağız. Atacağımız adımlar çok önceden
belirlenmişti, kimsenin tereddüdü olmasın.
Ümit ederiz buna gerek kalmaz. Ümit ederiz Fransız hukukçuları da devreye girerler ve anayasaya
aykırı hususunda devreye girerler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10881
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Bakan Davutoğlu'dan Özhaseki'ye ziyaret
Davutoğlu, Kayseri temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret
etti
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.
Kayseri'ye övgüler yağdırarak konuşmasına başlayan Bakan Davutoğlu, kentin tarihi ve doğal
güzelliklerinden bahsederek, "Bu şehire sahip çıkacak ve daha da güzelleştirecek bir belediye
başkanımız var. Bununla ilgili ayrıca mutluluk duymaktayım, profosyonel bir yönetim ve çalışanları
sayesinde de her geçen gün büyüyen kentin daha iyi bir konuma yükseleceğinden inancım tamdır"
dedi.
Kayseri'de 2,5 günlük ziyaret ve geziler kapsamında ailesiyle birlikte iyi bir vakit geçirdiklerini
kaydeden Bakan Davutoğlu, Kayseri'ye imkan çerçevesinde yine geleceğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Bakan Davutoğlu'na işlemeli
ibrik hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10882
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Kayserispor Kadıköy'de dağıldı
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kayserispor'u 4-0 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev
sahibi Fenerbahçe 4-0 kazandı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
5. dakikada Mehmet Topuz'un sağ kanattan yaptığı orta Hasan Ali Kaldırım'dan kornere gitti.
Pozisyonun devamında yine ceza alanına gelen ortaya yükselen Bilica'nın kafa vuruşu kaleci
Navarro'da kaldı.
11. dakikada Kayserispor kalecisi Navarro, Pekarik'ten gelen geri pası uzaklaştırmakta gecikince Alex

de Souza, kalecinin ayağındaki topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0
12. dakikada golden hemen sonra Mehmet Topuz rakip ceza alanında presle topu kaptı, sağ çapraz
dar açıdan şutunu Navarro kontrol etti.
14. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Yobo altı pasa çevirdi. Müsait
durumdaki Bilica'nın kafa vuruşunda kaleci Navarro parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi
başardı.
19. dakikada organize gelen Fenerbahçe atağında Emre Belözoğlu'nun ceza alanı dışından sol
ayağıyla çektiği şut az farkla auta gitti.
25. dakikada Gökhan Gönül rakip ceza alanı çizgisi üzerinde kaptığı topu penaltı noktasına çevirdi.
Alex, topun üzerinden atlayınca top penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Cristian'a geldi.
Brezilyalı oyuncunun şutunu kaleci Navarro kornere çelebildi.
26. dakikada ender gelişen Kayserispor atağında topu savunma oyuncularının arasından geçirmeye
başaran Furkan'ın içeri çevirdiği top Volkan Demirel'de kaldı.
33. dakikada Caner Erkin'den kaptığı topla ceza alanına giren Furkan topu penaltı noktasına çıkarttı.
Müsait durumdaki Abdullah'ın gelişine şutu kaleci Volkan'dan döndü. Pozisyonun devamında
Fenerbahçe defansı topu kornere attı.
36. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Sefa'nın ceza alanına ortasında Nunez kafayı vurdu,
ancak top üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
48. dakikada Fenerbahçe'nin uzak mesafeden kazandığı serbest vuruşta Ziegler'in yerden vuruşu etkili
olmadı.
49. dakikada Yobo'nun rakibinden kurtarmak istediği top ceza alanı içinde Furkan'ın önünde kaldı.
Genç oyuncunun şutu yandan auta gitti.
52. dakikada Emre'nin Kayserispor yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta ara direğe
hareketlenen Gökhan Gönül'ün kafası yandan dışarı çıktı.
54. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan Stoch'un kale sahasına gönderdiği topta
Navarro Cristian Baroni'den önce yatarak topun kontrolünü sağladı.
60. dakikada Alex'in ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta müsait pozisyondaki Gökhan Gönül'ün
kafa vuruşu kaleci Navarro'dan döndü. Sarı-lacivertliler mutlak bir golden oldu.
66. dakikada Stoch sol korner çizgisinden ceza alanına girdi. Yerden içeri çeviren Slovak oyuncunun
topu yerdeki Eren'in eline çarpınca hakem Bülent Yıldırım penaltıya hükmetti.
67. dakikada kazanılan penaltıda top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderen kaptan Alex de Souza
takımının ve kendisini ikinci golünü attı. 2-0
68. dakikada yapılan santradan tou kapan Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza alanı dışında topu nünde bulan
Stoch'un yerden şutu kalecide kaldı.
78. dakikada Stoch'un ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
82. dakikada Stoch'un pasıyla ceza yayına sokulan Cristian'ın sert vuruşunda top auta çıktı.
90. dakikada sağ kanattan Stoch'un kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın ön direkteki kafa vuruşunu
Pekarik topu diziyle karşıladı. Arka direğe yükselen topu Bienvenu kafayla ağlara yolladı. 4-0
90+1. dakikada Gökhan'ın ceza sahası içi sağ tarafından içeri çıkardığı pasta topu kontrol eden
Bienvenu'nun etkisiz vuruşu yandan dışarı gitti.
STAT: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
HAKEMLER: Bülent Yıldırım xx, Serkan Gençerler xx, Erdinç Sezertam xx
FENERBAHÇE: Volkan xx, Gökhan xxx, Bilica xx, Yobo xx, Ziegler xx, Cristian Baroni xx, Emre xx
(Orhan dk. 79 x), Mehmet xx, Stoch xxx, Caner xx (Özgür dk. 86 ?), Alex xxx (Bienvenu dk. 80 xx)
YEDEKLER: Mert, Özer, Hasan Erbey, Recep
TEKNĐK DĐREKTÖR: Aykut Kocaman
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Pekarik x, Eren x, Khizanishvili xx, Hasan Ali x, Sefa xx, Furkan x,
Abdullah Durak xx, Nunez x, Gökhan Ünal x (Nadir dk. 79 x), Troisi x (Engin dk. 71 x)
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Okan, Đlhan, Umut, Okay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOLLER: Alex de Souza (dk. 11 ve 67 pen), Stoch (dk. 78), Bienvenu (dk. 90) (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Mehmet Topuz (Fenerbahçe), Peter Pekarik, Gökhan Ünal (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10883
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Testere ile boğazını kesti
Akkışla ilçesinde bunalıma giren bir kişi, ağaç testeresi ile boğazını keserek intihara kalkıştı
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bunalıma giren bir kişi, ağaç testeresi ile boğazını keserek intihara
kalkıştı.
Akkışla ilçesi Gömürgen kasabasında, psikolojik tedavi gören M.Y. girdiği ruhi bulanım sonucu
boğazını ağaç testeresi ile kesti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına
alınan M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10884
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Yolun karşısına geçerken araba çarptı
Boztepe mahallesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki H.Ç.'ye çarptı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Boztepe mahallesinde meydana gelen olayda S.K.(32) yönetimindeki 38 DL 069
plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki H.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle
yaralanan H.Ç., otomobilin şöförü S.K. tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 9
yaşındaki H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10885
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Esrar ve kaçak sigara operasyonu
Kayseri polisi 1903 paket gümrük kaçağı sigara ile 102 kilo 100 gram esrar ele geçirdi
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Kayseri'de aldığı istihbarat ile bir kişinin evinde arama yapan polis, 1903 paket gümrük kaçağı sigara
ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tomarza ilçesi Yavuz Selim
mahallesinde A.D.'ye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada 1903 paket gümrük kaçağı sigara ele
geçirilirken, A.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
KAYSERĐ'DE 102 KĐLO ESRAR ELE GEÇĐRĐLDĐ
Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada 102 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan
Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı uygulama noktasında, S.Ş.'nin kullandığı Đstanbul plakalı bir
otomobili durdurdu. Yapılan aramada 102 kilo 100 gram esrar ele geçirilirken, S.Ş. gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10886
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Sarıoğlan'da Kick Boks Kampı
Kamp Milli sporcular Mehmet Altun, Fatma Siyimer ve Dünya Şampiyonu Taşkın Kahveci tarafından başlatıldı
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Kayseri'nin Sarıoğlan Đlçesi'nde gençler için Kick Boks Gelişim Kampı kuruldu.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Rıza Başaran sponsorluğunda gerçekleştirilen kamp Milli sporcular
Mehmet Altun, Fatma Siyimer ve Dünya Şampiyonu Taşkın Kahveci tarafından başlatıldı. Kick Boks
Teknik Kurul üyesi Halil Demir ve Kick Boks Đl Temsilcisi Yaşar Kurt sporcuları ziyaret ettiler. Kick Boks
Federasyon Başkanı Salim Kayıcı şilt göndererek bütün sporculara başarılar diledi. Sarıoğlan halkı
antrenmanlara yoğun ilgi gösterip ilçede Kick Boks faaliyetlerinin yapılmasını istediklerini dile getirdiler.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Mehmet Metin Özen “Kick Boks branşında birçok milli sporcumuz
var. Milli sporcularımızı örnek alan, onlar gibi olmaya çabalayan birçok sporcumuz var. Bu
sporcularımızın gelişmesi ve daha çok milli sporcu yetiştirmek için Sarıoğlan ilçesinde Kick Boks
gelişim kampı düzenledik. Bu kampta olduğu gibi Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü
olarak spora ve sporcuya desteklerimizi devam ettireceğiz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10887
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Tüfekle oyun kanlı bitti
Tomarza ilçesinde tüfekle oyun oynayan bir çocuk tüfeğin ateş alması sonucunda ayağından yaralandı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tüfekle oyun oynayan bir çocuk tüfeğin ateş alması sonucunda
ayağından yaralandı.Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesi, Bektaş Köyü'nde meydana gelen olayda
YĐBO öğrencisi 10 yaşındaki Đ.E., babasının av tüfeği ile oyun oynarken tüfek bir anda ateş aldı.
Saçmaların ayağına gelmesi sonucu yaralanan Đ.E., ailenin kendi imkanları ile Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken,
jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10888
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Çiftçiye sesli ve görüntülü haber
Kayseri Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü bir ilke imza attı
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Kayseri Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü bir ilke imza attı. Sesli ve görüntülü haber çalışması
çiftçilerin büyük ilgisi ile karşılandı.Kayseri Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün web sitesi
üzerinden çiftçilere verdiği görüntülü ve sesli eğitimler ile haberler çiftçiler tarafından beğeni topladı.
Okuma alışkanlığı olmayan çiftçilere tarım ve hayvancılık ile ilgili gelişmeleri aktarmak amacıyla
tasarlanan proje Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.Çiftçiler ayrıca Müdürlük web sitesine ya da

bizzat Müdürlüğe dilekçe ile başvurarak, SMS yoluyla bilgilendirme mesajı talebinde de
bulunabiliyorlar. Böylece çiftçiler cep telefonları aracılığıyla, Bakanlık destekleri, don ve aşırı yağış gibi
önemli duyurular, bitkisel üretimle ilgili olarak ilaçlama zamanları, hayvansal üretimle ilgili olarak
aşılama zamanları vb. konularda bilgi sahibi olabiliyorlar.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10889
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Vahşeti itiraf etti
19 yaşında hamile kalan genç kadın, evinde doğurduktan sonra bebeğini öldürdüğünü itiraf ederken, çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Kayseri'de 19 yaşında hamile kalan genç kadın, evinde doğurduktan sonra bebeğini öldürdüğünü itiraf
ederken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesinde 19 yaşındaki H.Ş., bebeği evinin tuvaletinde doğurmuştu. Kanaması arttığı için Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan H.Ş.
buradaki ilk ifadesinde "Düşük yaptığım için bebeği poşete koyarak çöpe attım" demişti. Olayı geniş
çaplı inceleyen polis, gittiği evde poşetteki erkek bebeği bulmuştu. Otopsisi yapılan bebeğin
boğazında ve karnında kesikler olduğu belirlenen bebeğin annesi H.Ş. hastanedeki tedavisinin
ardından emniyete götürüldü. H.Ş., emniyette ve savcılıktaki sorgusunda bebeği kendisinin
öldürdüğünü itiraf etti.H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10890
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Đsrail protestocularına davayı kim açtırdı?
Yenimesaj Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar: Spor Bakanı, Kayseri'de "Kahrolsun Đsrail" diye bağıranlara dava
açtırmış!
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Spor Bakanı, “Kahrolsun Đsrail” diye bağıranlara dava açtırmış!
Tarih: 24 Kasım 2011.
Yer: Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi.
Euro Cup Kadınlar basketbol maçında Kayseri Kaski Spor ile Đsrail’in Maccabi Bnot takımları karşı
karşıya geliyor.
Maç esnasına tribünde 30 kişilik bir gurup “Kahrolsun Đsrail” diye slogan atıyor.
Evet taşkınlık şu bu yok, sadece slogan atılıyor!
Derken maçtan birkaç gün sonra bugüne kadar hiç olmadık ve duyulmadık bir şey oluyor!
Slogan atanlar kameralarla bir bir belirlenip tamamı hakkında dava açılıyor ve “Kahrolsun Đsrail”
diyenlerin her biri için 1 yıl hapis isteniyor!
Gerekçeyi mi soruyorsunuz?
Slogan ile kin ve düşmanlık ortamını tesis imiş!
Bunlar olanlardır ve şimdi gelelim iddialara?
Mehmet Bekaroğlu’nu tanırsınız!
Refah ve Fazilet partilerinde mebusluk yapmış bir Profesör, şimdi ise Numan Kurtulmuş Partisinde
Đstanbul Đl Başkanı.
Đşte bu Bekaroğlu, Twitter’da konu ile alakalı olarak dehşet bir iddiayı seslendiriyor!
Diyor ki tribünde “Kahrolsun Đsrail” diye bağıranlara savcılık resen dava açmış değil!
Peki ne olmuş!
Yargı üstünde etkisi olan önemli bir ismin girişimi ile dava açılmış!
Bekaroğlu’na göre o önemli isim maçtan sonra suç duyurusu yapmış yani ihbarda bulunmuş ve
savcılık da bunun üzerine hareke geçmiş!
Kim midir o önemli isim!
Halen AKP kabinesinde bulunuyor!
Adı mı?
Spordan Sorumlu Bakan Suat Kılıç bey!
Bakın tekrar ediyorum bu iddiaların sahibi AKP güruhunun eski yol arkadaşı olan bir akademisyendir
ve haliyle ciddiyet arzediyor!
Söyleyin ne olur bu fotoğrafı nasıl okumalıyız!
Hani bu AKP Đsrail’e güya köpürüyor idi?
Hani Gazze’ye yardım yolunda hayatını kaybeden 9 kişi için yastaydılar ve ısrarla özür bekliyorlardı?
Đsrail özür dilemediğine göre nedir bu yapılan?
Türkiye özgür bir ülke değil mi, birileri için kahrolsun demek nasıl suç oluyor?
Görüyorsunuz Đsrail’e laf bile söylettirmiyorlar!
Hiç kimse öyle bir şey yok diyemez zira ortada kapı gibi bir dava var ki duruşması 27 Ocak’ta yani 3
gün sonra!
AKP’nin Đsrail yardakçısı olduğunu anlamak için kalp gözüne ve hatta iki göze ihtiyaç yok lakin dinleri
Đslam yerine AKP olan körler görmüyor bunu!
Kaynak:Yenimesaj Gazetesi
http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12000301/spor-bakani-8220kahrolsun-israil8221-diyebagiranlara-dava-actirmis/sabahattin-onkibar
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10891
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Mersin Đ.Y : 1 Kayserispor: 2
Kayserispor deplasmanda Mersin Đdmanyurdu'nu Emir Kujovic'in golleriyle 2-1 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda oynanan Mersin Đdman YurduKayserispor maçı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada Nobre'nin ara pası ile topla birlikte cezaalanına giren Delev'in sert şutu ağlarla buluştu. 10
59. dakikada sol kanattan Kayserispor atağandı Sefa'nın pasıyla buluşan Emir Kujovic, topla birlikte
cezaalanına sokuldu, vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
74. dakikada kazanılan serbest vuruşu, cezaalanı dışından kullanan Emir Kujovic, topu köşeye
gönderdi. 1-2
84. dakikada Erhan Güven'in pasıyla cezaalanı içinde topla buluşan Nduko, bekletmeden sert vurdu.
Top kalecide kaldı.
86. dakikada Kayserispor defansına çarpan topu önünde bulan Bueno'nun sert şutu kaleci Navarro'da
kaldı.
STAT: Tevfik Sırrı Gür
HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx
MERSĐN ĐDMAN YURDU: Sehic xx, Boum xxx, Çağdaş Atan xx, Erman Özgür x (Erdal Klıçaslan dk.
61 x), Zurita xx (Đlhan Özbay dk 73 x), Moritz xx, Nobre xx (Nduko Ozokwo dk. 81 x), Danilo Bueno
xxx, Mustafa Keçeli xxx, Erhan Güven xx, Delev xx
YEDEKLER: Hakan Arıkan, Nurullah Kaya, Cenker Pehlivan, Hakan Bayraktar
TEKNĐK DĐREKTÖR: Nurallah Sağlam
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Eren Güngör xxx, Khizanishvili xxx, Troisi xx
(Engin Bekdemir dk. 76 x) Abdullah Durak xx, Nunez xx, Kujovic xxx (Nadir Çiftçi dk. 79 x), Sefa
Yılmaz xx (Okan Alkan dk. 76 x), Furkan Özçal xx, Peter Pekarık xx
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Đlhan Eker, Umut Sözen, Okay Yokuşlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GOLLER: Delev (dk. 53) (Mersin Đdman Yurdu), Emir Kujovic (dk. 59 ve 74) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Erman Özgür, Bueno, Nobre (Mersin Đdman Yurdu), Abdullah Durak, Khizanishvili,
Nunez, Kujovic (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10892
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Uğur Mumcu anıldı
Kayseri'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 'Uğur Mumcu' programı düzenlendi
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Kayseri'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 'Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitlerini Anma
Gecesi' programı düzenlendi.
Đl Kültür Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl
Başkanı Ayhan Gülsoy, çeşitli sivil toplum örgütü ve partililer katıldı. Gecede açılış konuşmasını yapan
CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy "Ne haram yediler, ne bir cana kıydılar. Ekmek kadar temiz su
kadar aydındılar. Burada bulunan fotoğraflara baktığım zaman onların her birinin katledildiği günleri
düşündüğümde takdir edersiniz ki insanın yüreği cayır cayır yanıyor. Madem ki ne bir haram yediler.
Ne bir cana kıydılar. Ekmek kadar temiz su kadar aydındılar da ne istediler bu insanlardan? Bu
insanlar neden katledildi? Hepimiz biliyoruz ki bu insanların tek bir kusuru vardı. Atatürkçü olmak, laik
olmak, yurtsever olmak, antiemperyalist olmak ama biz bu coğrafyaya baktığımız zaman Mustafa
Kemal'leri Yunus Emreleri, Nasrettin Hocaları, Pir Sultan Abdal'ları, Aşık Veysel'leri, Uğur Mumcu'ları,
Ahmet Taner Kışlalı'ları ve daha sayamadığım nicelerini doğuran yaratan bu topraklarda ümit
kesilmeyeceğini bu değerli kalabalığı gördüğüm zaman bir kez daha anladım." diye konuştu.
Çoğu ölen kişinin ardından yeri doldurulmaz nitelemesi yaparız diyen Gülsoy "Hepimiz biliyoruz ki bu
aydınlarımızın yeri gerçekten doldurulmuyor, doldurulamıyor. Hele bir Uğur Mumcu'muz vardı ki,
burada yaşı 30'un üstünde olan insanlar ölünce gözleri asla açık gitmeyecek. Çünkü bu kuşak mutlaka
Uğur Mumcu'nun yazısını okumuştur. Televizyonda onun tartışma programlarını izlemiştir. Bu şeref
hepimize yeterde artar bile." dedi.
Fransa Parlamentosu'nun Ermeni Yasa Tasarısı ile ilgili aldığı karardan bahseden Gülsoy "Eğer Uğur
Mumcu yaşasaydı şu Fransa'nın ikiyüzlülüğü hakkında kim bilir neler diyecekti. Sözde Ermeni
soykırımı olmadı diyenlere hem hapis cezası vereceksin hem para cezası keseceksin hem de ondan
sonra bizlere gelip akıl dersi vereceksin, demokrasi dersi öğreteceksin hadi oradan Fransa, hadi
oradan Sarkozy... Ah Uğur Mumcu yaşasaydı Fransa'ya çok güzel cevaplar verirdi. Çünkü hepimiz
biliyoruz ki o dehşetli bir anti emperyalistt.i" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından, hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerinin slayt sunumu yapıldı
ve şiirler okundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10893
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Şeker komasına girip kör olunca
Kayseri'de şeker komasına girdikten bir süre sonra körlüğüne isyan eden bir kişi intihar etmek istedi
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Kayseri'de şeker komasına girdikten bir süre sonra körlüğüne isyan eden bir kişi intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre Alparslan mahallesi, Bahar caddesinde meydana gelen olayda, bir süre önce
şeker komasına girerek kör olan S.G.(62), oturduğu evde şeker hastalığı için kullandığı 5 adet insülini
kendisine vurdu ve daha sonra tüpü açarak ölmek istedi. Yan odadaki kızı D.G.'nin tüp kokusunu ve
yerdeki inisülin enjektörlerini görmesi sonucunda ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen
ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne getirilen S.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü
öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10894
Erişim Tarihi: 27.01.2012

AKPli vekilden Sırbistan'a tebrik
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır'dan açıklama
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin
Gündeş Bakır, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sırbistan'ı demokratik uygulamalarından ve
Srebrenitza Katliamı'nı kınayan kararından dolayı tebrik etti.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türk Grubu adına konuşma yapan Prof. Dr. Gündeş Bakır,
Sırbistan Parlamentosu'nun Mart 2010 yılında çıkardığı ve 1995'teki Srebrenitza katliamını kınayan
kararı ve eski Yugoslavya Cumhuriyeti için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yaptığı
için Sırbistan'ı kutladı. Sırbistan'ın Ratko Mladic, Slobodan Miloşevic ve Goran Hadzic'i tutuklamasını
ayriyeten tebrik eden Bakır, Sırbistan'ın Mladic ve Hadzic'in, 16 yıl boyunca Lahey'deki Uluslararası
Ceza Mahkemesinden kaçmasına yardımcı olan kişi veya kişileri de bulması gerektiğini ifade etti.
Bakır: konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Kosovo ve Sırbistan arasında; uzun soluklu iyi ilişkilerin tesisi için, yapıcı ve geleceğe bakan bir
diyalog geliştirilmesini desteklemeliyiz. Bosna Hersek ve Kosova'nın toprak bütünlükleri ve
egemenlikleri, Sırbistan'ın; NATO ve Avrupa Birliği üyelikleri için ön şarttır. Avrupa Birliği üyesi

ülkelerin büyük çoğunluğu, Sırbistan'ın bir sınır anlaşmazlığını, Avrupa Birliği'ne taşımak
istemeyeceklerdir. Dolayısı ile olası bir savaşda, Sırbistan'ın AB üyeliği hedefi de zarar görecektir. Son
olarak; Sırbistan'da, Avrupa ve Atlantik kurumlarıyla tam entegrasyonu sağlayacak müreffeh bir
demokrasi, batı yanlısı demokratik bir rejimin kurulmasının önemine bir kez daha vurgu yapmak
istiyorum."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10895
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Beşiktaş biletlerine yoğun ilgi
Kale arkası: 5 TL, maraton 10 TL, batı balkon 25 TL, VĐP 50 TL, misafir: 5 TL
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Kayserispor'un Spor Toto Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri
satışa çıkarıldı. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bilet satışlarında gerginlikler yaşandı.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bu gün satışa çıkarıldı. Kale arkası
tribünlerinin 5 TL, maraton 10 TL, batı balkon 25 TL, VĐP 50 TL, misafir tribünlerinin bilet fiyatları ise 5
TL olarak açıklandı.
Bilet satışları sırasında Beşiktaş taraftarları uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık iki saat kuyrukta
bekleyen taraftarların arasında gerginlikler de yaşandı. Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının seriyi
bozmayarak Kayseri'den de 3 puanı alarak ayrılacağından emin.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10896
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Valilikten GSS uyarısı
Kayseri Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile Genel Sağlık Sigortası konusunda vatandaşları bilgilendiren bir duyuru
yaptı
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Kayseri Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile Genel Sağlık Sigortası konusunda vatandaşları bilgilendiren
bir duyuru yaptı. Duyuruda nerelere başvuruda bulunulacağı açıklandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:
“Kanunun yürürlük tarihinden önce yeşil kart almış olanlardan vize süresi devam edenler vize süresinin
bitimine kadar yeşil kartlarını kullanmaya devam edecekler, vize süresi dolanlar ise vizenin bitiş
tarihten itibaren 1 aylık süre içinde gelir testi yaptırmak üzere ikametinin bulunduğu Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edeceklerdir.
Herhangi bir sağlık güvencesi olmayanlar (4a-4b-4c sigortalıları ile Kurumdan gelir alanlar ve emekli
olanlarla birlikte bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar) Kurumun tebligatını
beklemeden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabilirler.Bu durumdakiler zaten Genel
Sağlık Sigortalısı sayılmakta ve bu kişilerin gelir testi yaptırmaları için Kurumca adreslerine gönderilen
Gelir Testi Müracaat Bildirimi tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametlerinin bulunduğu Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir.
Genel Sağlık Sigortalısı tescili yapılanlardan bunların bakmakla yükümlü olduğu eşi, evli olmayan
çocukları, anne ve babası kendisi üzerinden sağlık hizmeti alabileceklerdir.
Kurumca kendilerine tebliğ yapılıp bir ay içinde gelir testi yaptırmayanlar ile, gelir testi yaptırmadan
kayıt yaptırmak isteyenler asgari ücretin iki katının % 12 si üzerinden prim ödeyeceklerdir.
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan
doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit
edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan
vatandaşlar, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler ile bakmakla
yükümlü durumunda iken 5510 sayılı Yasa'nın 60 maddesinin (g) bendine tabi Genel Sağlık Sigortalısı
durumuna gelenler için 30 gün prim ödeme gün sayısı aranmayacak, tescil tarihinden itibaren sağlık
hizmeti alabileceklerdir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10897
Erişim Tarihi: 27.01.2012

AKP teşkilatında kongre heyecanı
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz: Şu ana kadar aday olmadığımızı deklare edebiliriz
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Kayseri'de 16 ilçenin kongresini gerçekleştiren AK Parti Đl Başkanlığında Başkan Ömer Dengiz, Đl
Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusunda, “Şu ana kadar aday olmadığımızı deklare edebiliriz”
dedi.
“16 ilçe kongremizi tamamladık, kongreler çok güzel bir şekilde geçti” diyen Başkan Dengiz,
kongrelerin demokratik bir birliktelik içinde geçtiğini ifade etti. Daha önce siyasi tecrübesinin
bulunmadığını söyleyen Dengiz, “Kongrelere ilgi büyüktü. Daha önce siyasi tecrübem olmadığı için
arkadaşlara 'Kongreler hep böyle mi oluyor?' diye soruyordum. Hiç beklemediğimiz ilçelerde
delegelerin hepsi katıldı” diye konuştu.
Yönetim olarak, ilçelerde de yönetimlerin gençleşmesini istediklerini ifade eden Dengiz, “Hem
gençleştirmek hem de yönetimin eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçladık. Bu işe siyasi makam ve

mevki hırsı ile değil sadece topluma faydalı olmak için yapan arkadaşları seçmeye çalıştık” dedi.
Bütün ilçelerdeki yönetimlerin yarısının değiştiğini söyleyen Dengiz, “Yönetimleri yenileme sürecine
girdik. Ülkemizin ve Kayseri'nin geleceğine hazırlanıyoruz. Bizi 2023'e götürecek kadroları
oluşturmaya çalışıyoruz” diyerek şu şekilde konuştu:
“Yeni oluşan yönetim kurulları ile çalışmalarımıza başladık. Ayda bir kere ilçelerdeki yönetim kurulu
toplantılarına katılmaya çalışıyorum. Bu da yönetimdeki arkadaşlara motivasyon sağlıyor. Dinamizm
sağlamaya çalışıyoruz. Teşkilatımız üretme safhasında.
Önümüzde yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. Teşkilatlarımızı dinamik tutabilirsek
bu seçimlerde başarılı olabiliriz diye düşünüyoruz.”
Đl kongresinin Mayıs ayının sonu veya Haziran ayının başında yapmayı düşündüklerini söyleyen
Dengiz, 'Aday olacak mısınız?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:
“Kongreye 5 ay var. Biz, vazife süremiz dolana kadar buradan ayrılmayacakmış gibi çalışan bir
düşünceye sahibiz. Biz, ölene kadar bu işi yapacakmış gibi vazifemize sahip çıkacağız.
Ama günü geldiğinde delegelerimiz, 'Sizin süreniz doldu. Artık bırakın' dediği zaman, bir den frene
basarak ayrılabilecek bir düşünceye sahibiz. Đl kongresi Mayıs ayının sonlarına doğru olacak.
Başbakanımız ve partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını bekliyoruz.
Tabii ki onun programlarına uyacağız.
Yol arkadaşlarımız ile görüşeceğiz. Parti büyüklerimize soracağız. Delegelerimizle görüşeceğiz ve
'Aday olun' denirse olacağız. Şu ana kadar aday olmadığımızı da açıkça deklare edebiliriz. Bu konuda
partimiz çok demokratik bir yol izliyor. Arkadaşlarımızın hepsi bu gün bırakacakmış gibi hazırlar.
Yönetimdeki arkadaşlarımızın çoğunluğu bu düşüncede. 'Başkanım sen ne dersen ona göre hareket
ederiz' diyorlar. 16 ay boyunca çok büyük işler yaptık. Seçimlerden de yüzümüzün akıyla çıktık.
Yapılabilecek her şeyi yaptık. Önümüzdeki seçimleri de düşünecek olursak bundan sonra da
yapacağımız çok şey var”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10898
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Aracın içinde kurşunladılar!
Seyir halindeki otomobilinin içinde bulunan M.Đ. seyir halindeki bir başka araçtaki şahıslar tarafından kurşunlandı
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Kayseri'de bir genci seyir halindeki otomobilinin içinde kurşunladılar.
Edinilen bilgiye göre Eskişehirbağları Osmanlı mahallesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki
otomobilinin içinde bulunan M.Đ.(26) aralarında eski bir husumet bulunan seyir halindeki bir başka
araçtaki ismi henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından kurşunlandı. Bulunduğu otomobilin içerisinde
yaralanan M.Đ., hemen Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildi. M.Đ,'yi vurarak
kaçan diğer şahıslar ise M.i.'yi kurşunlarken kullandıkları otomobili bir kanal içerisine bırakarak kaçtı.
Polisin çalışmaları sonucunda bulunan otomobilde uzun namlulu av tüfeği bulundu. Olay yeri inceleme
ekipleri olayda kullanılan otomobilde çalışma yaptı. Yaralı olarak hastaneye getirilen 26 yaşındaki
M.Đ'nin sağ omzundan av tüfeği ile vurulduğu ve beş saçma deliğinin bulunduğu bildirildi. M.Đ.'nin
hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin kısa süre içerisinde M.Đ.'yi av tüfeği ile yaralayan
şahısları yakaladığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10899
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Beraat ettiler
'Kahrolsun Đsrail' sloganı attıkları için yargılanan 30 kişi, çıkarıldıkları mahkemece beraat etti
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'Kahrolsun Đsrail' sloganı attıkları için yargılanan 30 kişi, çıkarıldıkları mahkemece beraat etti. 18
avukatın savunduğu 30 kişi hakkında açılan davada beraat kararının verilmesi Cumhuriyet Meydanı'nı
nı dolduran protestocular tarafından sevinçle karşılandı.
Kayseri Adliyesi'nde görülen davada 30 kişi hakim karşısına çıktı. 18 avukatın sanıkları savunduğu
mahkeme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Avukatlardan Muhammet Buhari Çetinkaya, Đsrail devletinin bir terör
devleti olduğunu söyledi. "Kahrolsun Đsrail" diye protesto yapılmasının hukuka uygun olduğunu belirten
Avukat Seyit Halil Yüzgeç ise "Đsrail devleti terörist bir devlettir. Kan döken ve can alma özgürlüğünü
kendisinde gören bir devletin şahsiyetini korumak Türk devletinin görevi değildir. Maddi ve manevi
zarar oluşmadığı için müvekkillerin beraatını talep ediyoruz. Mavi Marmara'da yaralanan birisi burada
sanıktır, şu anda kendisinin müşteki olması gerekirken maalesef Türk adaleti karşısında Mavi
Marmara mağduru müvekkilim oturmaktadır" dedi.
Savunmaların ardından hakim şu kararı verdi:
"6222 sayılı kamu davası açılmış ise de sanıklara 'kahrolsun' sözünün beddua sözü olduğu, maddede
belirtilen hakaret içeren bir söz olmadığı, Đsrail'in bir devlet ismi olduğu madde de açıkça sayılanlardan
olmadığı, bu haliyle suçun maddi unsur taşımadığı, Đsrail devletinin uygulamalarına bir protesto içerdiği
böylelikle manevi unsur oluşmadığı, gereğince tüm sanıklara ayrı ayrı beraatına karar verilmiştir."
"ARTIK ELĐMĐZDE 'KAHROLSUN ĐSRAĐL' DEMEK ĐÇĐN BELGE VAR"
Bu karar Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran protestocular tarafından da sevinçle karşılandı. Meydanı
dolduran kalabalığa sevindirici haberi ĐHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım verdi. Kalabalığa hitap eden
avukatlardan Fevzi Konaç, "Artık elinizde 'kahrolsun Đsrail' demek için resmi bir belgeniz var" diye
konuştu.
Yargılananlardan Erkam Cengil, mahkemeden böyle bir kararın çıkacağını beklediklerini söyleyerek,
"O gün Đsrail'i protesto edenlerin arasında Mavi Marmara'da şehit düşen Furkan Doğan'ın ağabeyi de
bulunuyordu. Polis, kendisini de gözaltına almışlardı sonra onu tanıyarak daha fazla tepki çekmemek
adına otobüsten onu indirdiler. Biz bunun içinde suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. Cengil,
mahkemenin verdiği kararın sevindirici olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10900
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Kayseri'de Beşiktaş hazırlığı
Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Kayserispor, aynı sevinci Kayseri'de de yaşamak istiyor
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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Kayserispor, aynı sevinci
kendi sahasında da yaşamak istiyor. Mersin Đdman Yurdu maçında aldığı 2-1'lik galibiyetle sevinen
Kayserispor, bu kez kendi sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçından da aynı galibiyetle ayrılmak
istiyor. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılılar, düz koşu ve ısınma
hareketlerinin ardından kondisyon ve pas çalışması yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Şota
Arveladze, ligin ilk devresinde Beşiktaş maçından 3 puanla ayrıldıklarını hatırlatarak, aynı sevinci bir
kez daha yaşamak istediklerini söyleyerek, "Beşiktaş kaliteli ve özel oyuncuları olan güçlü bir takım
ama Kayserispor'da güçlü. Ligin ilk devresinde Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmıştık. Mersin
Đdman Yurdu maçında gösterdiğimiz performans ve karakteri bu maçta da gösterirsek aynı sevinci bir
kez daha yaşarız" diye konuştu. Cangale ve Bisesqar'ın sakat olduğunu söyleyen Şota, Amrabat
haricinde Zurab ve Riveros'un kart cezalısı olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10902
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Yol ortasında öldüresiye dayak
Otomobilleriyle bir aracın önünü kesen saldırganlar, sürücüyü pompalı tüfek, tabanca ve sopalarla öldüresiye
dövdü
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Kayseri'de otomobilleriyle bir aracın önünü kesen
saldırganlar, sürücüyü pompalı tüfek, tabanca ve sopalarla öldüresiye dövdü. Darp edilen sürücü son
anda kaçmayı başarırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ocak Pazartesi günü 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye
Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilleriyle çarparak bir aracı durduran kişiler,
önce ön koltuktaki şahsın elinden pompalı tüfeği aldı. Sonra araç içerisindeki yolcuyu çıkararak
sürücüye yumruklar ve silah dipçiği ile vuran 6 kişi, pompalı tüfekle aracın camlarını kırdı. Kavga

devam ederken araçlarının plakasını söken şahıslardan biri, kaçmadan son hamle olarak tabancayı
sürücüye doğrulttu.
Öldürülesiye dövülen sürücü, saldırganların dalgınlığından yararlanarak otomobiliyle kaçmayı başardı.
Adliye yanında yaşanan olayda, 6 saldırgandan 4'ü polis gelmeden olay yerinden kaçmayı başardı.
Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sırra kadem basan 4 kişi polis
tarafından aranıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10903
Erişim Tarihi: 27.01.2012

Havaambulansı hayat kurtardı
Sarız ilçesine bağlı Damızlık köyünde rahatsızlanan 22 yaşındaki Sinan Ekici'nin rahatsızlandığı öğrenildi
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Kayseri'de, rahatsızlanan ancak yolların yağan kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye
gidemeyen hastanın imdadına hava ambulansı yetişti. Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Damızlık
köyünde rahatsızlanan 22 yaşındaki Sinan Ekici'nin rahatsızlandığı öğrenildi. Ekici'nin yolların yağan
kardan dolayı kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemediğini söyleyen yakınları, 112'yi arayarak
yardım talep ettiklerini ve hava ambulansı ile Ekici'nin şehir merkezine getirildiğini söyledi. Hava
ambulansındaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirilen Sinan Ekici, 112 ambulansına
alınarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10905
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Erciyes Konya'da da yenildi
1.Lig'in 19. haftasında Konyaspor sahasında ağırladığı Kayseri Erciyesspor'u 1-0 mağlup etti
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Bank Asya 1. Lig'in 19. haftasında Konyaspor sahasında ağırladığı Kayseri Erciyesspor'u 1-0 mağlup
etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR
2. dakikada Amit'in sol köşeden kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Cemil'in kafa vuruşu az
farkla üstten auta çıktı.
22. dakikada Tolga'nın ceza sahasının sağ çaprazından kale önüne gönderdiği yerden pası
uzaklaştırmak isteyen Wasswa'nın dokunuşuyla top kaleye yöneldi. Topu kaleci Ferhat güçlükle
kurtardı.
27. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Emrah'ın 30 metreden vurduğu sert şutu kaleci
Pawelek güçlükle kontrol altına aldı.
64. dakikada ceza sahasının sol çaprazından ceza sahası içine giren Ali Dere, kaleci ile karşı karşıya
kaldı. Ali Dere'nin sert şutu az farkla yandan auta çıktı.
69. dakikada Robak'ın ceza sahasının sağ çaprazından kale çizgisi önüne kullandığı pasta topu iyi
takip eden Ali Dere topa iyi vuramadı. Defanstan seken topu iyi takip eden Serkan'ın gelişine şutu
ağlarla buluştu. 1-0
STAT: Konya Atatürk
HAKEMLER: Murat Türker xx, Birol Güldane xx, Emre Suna xx
KONYASPOR: Pawelek xxx, Abdullah xx, Erdinç xx, Selim xx, Gökhan Emreciksin xx, Robak xx,
Tolga xx, Recep xx, Perez xx, Ali xx (Abdülkerim Bardakçı dk. 90+3 ?), Serkan xxx
YEDEKLER: Onur, Feyyaz, Abdülkerim, Rifat, Can, Serbay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Osman Özdemir
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Emrah xx, Amit xx (Hanni dk. 73 xx), Orhan
xx, Kemal xx (Mehmet Ayaz dk. 63), Zafer xx, Metin xx, Wasswa xx (Recep dk. 90?) Gökhan Kaba xx
YEDEKLER: Ali Türkan, Hakan, Cenk, Gökhan Açıkgöz
TEKNĐK DĐREKTÖR: Kemalettin Şentürk
GOL: Serkan (Konyaspor) (dk. 69)
SARI KARTLAR: Gökhan Kaba, Cemil, Amit (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10906
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Bakan Yıldız Haber spikeri oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, açılışını yaptığı KayTv'de haber spikerliği yaptı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, açılışını yaptığı KayTv'de haber spikerliği yaptı. Bakan
Yıldız, "Bizler konuşma metinlerine bağlı kalmaksızın, dinleyicilerle göz göze gelmeye çalışıyoruz.
Ama bu iş rahatlıkla yapılabilir" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, KayTv'nin açılış törenine katıldı. Törene, Vali Mevlüt
Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Yaşar

Karayel, Ahmet Öksüzkaya, Pelin gündeş Bakır, Đsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, törende yaptığı konuşmasında Türkiye'nin büyüdüğünü,
Kayseri'nin ise iki kat daha hızlı büyüdüğünü söyledi. "Bardağın dolu tarafı var, boş tarafı var" diyen
Bakan Yıldız, "Biz eleştirilere her zaman açığız. 10 yıllık bir performans sergiledik ve bu tüm dünya
tarafından dikkat çekti. Ama yapacağımız çok işler var. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız" diye
konuştu.
Đş adamı Saffet Aslan, eğitimde olduğu gibi basın konusunda da destek vermek için çaba sarf
ettiklerini belirterek, "Halkımıza en doğru haberi en kısa sürede sunmak için gayret göstereceğiz" dedi.
KayTv'nin açılışından sonra stüdyoları gezen bakan Taner Yıldız, haber spikerliği yaptı. Kameranın
karşısına geçen Bakan Yıldız, haber metinlerini okumakta zorlanmadı. Haber spikerliğinin rahatlıkla
yapılabileceğini ifade eden Bakan Yıldız, "Bizler yaptığımız konuşmalarda metinlere bağlı kalmaksızın,
bizi dinleyenlerle göz göze gelerek konuşmak durumundayız. Bu nedenle haber spikerliği rahatlıkla
yapılabilir" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10907
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Bünyan-Pınarbaşı ve Kocasinan'da deprem
Bünyan Dağardı Köyü ,Pınarbaşı Yukarı Burandere Köyü ve Kocasinan Çavuşağa Mahallesinde çok hafif 3
deprem oldu
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Dağardı Köyünde 2,6 şiddetinde sarsıntı oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web Sitesinden alınan
bilgiye göre akşam saatlerinde merkez üssü Dağardı Köyü olan çok hafif bir sarsıntı kaydedildi.
Kayıtlara 38.7010 35.7740 enlem-boylam olarak geçen sarsıntı hissedilmezken can ve mal kaybı
olmadı.
Yerin 3,6 Km altında olan sarsıntının Kayseri-Malatya Karayolu yakınındaki köyde olması dikkat
çekerken bölgede uzun zamandır sarsıntı yaşanmamıştı.
Öte yandan Kocasinan Đlçesine bağlı Çavuşağa Mahallesinde bu depremden bir süre sonra saat 16:02
de yerin 6,9 km altında 2,5 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.
Gece sabaha karşı sat 04:22 de ise Pınarbaşı Đlçesine bağlı Yukarı Burandere Köyünde de yerin 5,3
km altında 2,4 şiddetinde çok hafif şiddette bir sarsıntı oldu.
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25 kameramanoner@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10908
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Kartal 45. saniyede düştü
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ın 1-0 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ın 1-0
yendi. Kayserispor'un golü maçın ilk dakikasında Troisi'den gelirken, Beşiktaş'ta Fernandes 43.
dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
1. dakikada gelişen Kayserispor atağında ara pasıyla topa hareketlenen Troisi, ceza alanına girerek
yerden şutu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
3. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakla Simao'nun ceza alanına girerek vurduğu şut ile
meşin yuvarlak yan filelere çarptı.
9. dakikada Sefa'dan aldığı ara pasıyla ceza alanına giren Kujovic'in yaptığı şut kaleci Rüştü'ye çarptı
ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
16. dakikada Abdullah'ın pasıyla ceza alanına giren Kujovic'in sağ kanat çaprazdan şutu, kaleci
Rüştü'nün kontrolünde üstten az farkla auta çıktı.
20. dakikada ceza alanındaki Simao, müsait durumdaki Mustafa'ya pas verdi. Mustafa'nın şutunu
Navarro çeldi ve ceza alanı içindeki defans meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan Simao'nun yerden pasıyla ceza alanındaki
Necip'in vuruşu ile meşin yuvarlak, kaleci Navarro'nun ayaklarından kornere çıktı.
33. dakikada Troisi'nin soldan yaptığı ortasına Furkan gelişine vurdu ve meşin yuvarlak farkla üstten
auta çıktı.
35. dakikada Quaresma'nin topuk pasıyla ceza alanındaki Mustafa, meşin yuvarlağı müsait durumdaki
Simao'ya verdi. Simao'nun şutu yandan az farkla auta çıktı.
43. dakikada Eren'e faul yapan Fernandes, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
63. dakikada Troisi'nin topuk pasıyla ceza alanı çizgisindeki Kujıovic'in yerden şutu ile meşin yuvarlak
yandan auta çıktı.
65. dakikada ceza alanı çaprazdan sert vuran Hasan Ali'nin şutunu Sivok ayağını koyarak meşin
yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
68. dakikada Furkan'ın orta alandan pasıyla ceza alanı çaprazda topla buluşan Troisi'nin yaptığı sert
şutunu, kaleci Rüştü uzaklaştırdı.
70. dakikada Beşiktaş defansında oluşan karambolde topu önünde bulan Furkan'ın sert şutu, auta
çıktı.
72. dakikada Kujovic'in derinlemesine pasıyla ceza alanında hareketlenen Furkan, kaleci Rüştü'nün
erken çıkmasıyla topa yetişemedi.
74. dakikada Holosko'nun sol kanattan ortasına Edu gelişine vurdu ve meşin yuvarlak farkla üstten
auta çıktı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx, Selçuk Kaya xx
KAYSERĐSPOR: Navarro xxx, Hasan Ali xxx, Đlhan xx, Eren xx, Troisi xx (Semih dk. 90 ?), Abdullah
xxx, Kujovic xxx, Sefa xx, Furkan xx, Okay xx (Umut dk. 82 x), Pekarik x

YEDEKLER: Gökhan, Okan, Gökhan Ünal, Engin, Berkay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
BEŞĐKTAŞ: Rüştü xx, Ekrem x, Sivok xx, Egemen xx, Đsmail x, Fernandes x, Ernst xx, Necip x, Simao
xx, Quaresma xx (Holosko dk. 58 x), Mustafa xx (Edu dk. 70 xx)
YEDEKLER: Cenk, Đbrahim Toraman, Alves, Tanju, Muhammet
TEKNĐK DĐREKTÖR: Carlos Carvalhal
GOL: Troisi (dk. 1) (Kayserispor)
KIRMIZI KART: Fernandes (dk. 43) (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Fernandes, Ernst, Sivok (Beşiktaş), Pekarik (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10909
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Kazandık mutlluyuz!
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, haftayı 3
puanla kapattı. Beşiktaş, lider Galatasaray'ın yenildiği haftada puan farkını kapatma şansını
değerlendiremedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü
Carlos Carvalhal, erken yedikleri golün oyunlarını etkilediğini söyledi. Carvalhal ve erken gol ve
sonrasında kırmızı kartın kendileri için olumsuz olduğunu belirterek, "Đkinci yarı oyunu çevirecek
fırsatları da yakaladık ancak iyi değerlendiremedik ve maçı kaybettik. Yenilgi için üzgünüz.
Kayserispor'u kazandığı için tebrik ediyorum. Bu maçı bitirdik ve her maçı tek tek değerlendiriyoruz.
Şampiyonluğa oynayan
her takımın düşüncesi budur. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki Mersin Đdman Yurdu maçı. Bu maçta
da taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise, "Takımım, eksikliklerine ve çok genç olmalarına
rağmen, çok iyi mücadele etti. Alınan 3 puan için mutluyuz. Sahanın zemini kötü hava şartlarına
rağmen iyiydi. Gerçekten zorlu kış şartlarına göre saha çok güzeldi. Emeği geçen herkesi kutluyorum.
Son iki maçta takımımın gösterdiği performanstan memnunum. Takımım, eksikliklerine ve çok genç
olmalarına rağmen, çok iyi mücadele ediyor. Bugün Beşiktaş gibi çok iyi bir takımı yendik.
Oyuncularımı tebrik ediyorum"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10910
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Yeni yargı paketi teröristlere yarayacak!
Kayseri Baro Başkanı Murat Şirvanlı, düzenlediği basın toplantısı ile Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
TBMM'ye kanun tasarısı olarak sunulan kanun tasarısını eleştirdi
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Kayseri Baro Başkanı Murat Şirvanlı, düzenlediği basın toplantısı ile Adalet Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve TBMM'ye kanun tasarısı olarak sunulan kanun tasarısını eleştirdi.
Tasarıdaki düzenlemelerle ilgili Türk Milletini ve kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini söyleyen
Şirvanlı, 17 madde ile kanundaki sıkıntıları dile getirdi. Şirvanlı, “Bu şekilde ileride yaşanabilecek
büyük sıkıntılardan dönülmesini sağlamayı amaçladık” dedi.
Çek Kanunu'nda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın alacaklıların hakları ve mağduriyetleri
düşünülmeden, sadece çek borçlularına yönelik rahatlama sağladığını ifade eden Şirvanlı, “Ülke
ekonomisinin iyi olduğu izlenimi oluşturmak adına, alternatifler düşünülmeden, alacaklı-borçlu
dengesini korumadan karşılıksız çek sorununun varlığına herhangi bir çözüm getirmeden, popülist
yaklaşımlarla alelacele TBMM'ne sunulmuştur. 2003 yılından beridir çek kanununda ve ceza
kanunlarında yapılan her düzenleme af niteliğinde olup, gerçekte bu tür düzenlemeler yargının iş
yükünü kat be kat artırmaktadır. Adalet Bakanlığı bürokratlarınca hazırlanan tasarı ile karşılıksız çek
suçlarında hapis cezasının kaldırılıyor olması, karşılıksız çeklerde büyük artış yaşatacak. Ülke
ekonomisi ve ticari hayatı felce uğratacaktır” diye konuştu.
Şirvanlı, yeni tasarıdaki sıkıntıları şu şekilde sıraladı:
“Yargının hızlanması ve etkinleştirilmesini sağlamak ve iş yükünü azaltmak amacıyla hazırlandığı iddia
edilen 3. Yargı Paketi Tasarısı da, yine doğrudan Adalet Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanmış
olup, tasarı hazırlanmadan önce Baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin, uzman ve yetkin hukukçuların
görüşleri alınmamıştır. Masa başında ülkenin ve halkın gerçek istek ve ihtiyaçları göz önüne
alınmadan ve özellikle popülist yaklaşımlarla hazırlanan tasarının derhal geri çekilmesi, üzerinde
ayrıntılı olarak çalışılıp belirtilen kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, Hukuk Devleti ve
Hukukun Üstünlüğü ilkelerine hizmet edecek hak, nesafet, adalet ve hakkaniyet ilkelerini
gerçekleştirilecek, gerçekçi ve makul düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü ilkeleri ihlal edilmiş, temel kanunlarda sürekli olarak yapılan
oynama ve değişiklikler ülkedeki uygulama birliğini bozmuş, halkın kanunlara, adalete ve yargıya olan
güven ve inancını temelinden sarsmıştır.
Bu tür düzenleme, tasarı ve taslaklarla, halkın gözünde yargı ve adalet, büyük balıkların geçtiği, küçük
balıkların takıldığı bir ağ olduğu hissine dönüşmüştür. Bu düzenlemenin yargının hızlandırılmasıyla
ilgisi yoktur. Dahası bu düzenleme yargının hızlandırılmasına değil, idari yargıda daha fazla
hukuksuzluğa hizmet edecektir. O nedenle bu düzenlemeden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ülkemizde
fazlasıyla Hukuk Fakültesi mezunu varken, yapılmak istenen düzenleme, Hukuktan ve Hukukçuluktan
kaçmaya yönelik ağır bir girişimdir.
Tasarıdaki bir kısım maddelerle, özel yetkili savcılarca yürütülen soruşturmalarda, şüpheli ve müdafi
dosya erişimini engelleyen gizlilik kararlarının en fazla 3 ayla sınırlandırılmış olması, adil yargılanma
ve savunma hakkını zedeleyici niteliktedir. O nedenle söz konusu düzenlemenin tamamen ortadan
kaldırılması, şüpheli ve müdafiinin dosyaya erişiminin hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan sağlanması
gerekir.
Tasarıda bazı maddelerle sadece bir kısım terör suçlarına ve teröristlere yönelik bir kısım iyileştirmeler
yapılmakta olup, bu durum Türk Milletini derinden yaralayacaktır.
Ceza kanunlarından yapılan bir takim değişikliklerle, temel kanunların sistematiği bozulmakta ve bazı

maddelerde yapılan değişikliklerle toplum suç işlemeye adeta özendirilmektedir. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin kıt'a karargah ve kurumlarında yapılacak arama ve diğer adli işlemlerle ilgili fıkranın
kaldırılması, TSK'nın özellikle iç disiplin, terfi, tayin ve atama işlemleri ile vatan savunmasına aykırıdır.
Yapılan uygulamalarla görüldüğü üzere TSK'nı doğrudan etkilemeye, saygınlığını ve itibarını yok
etmeye, vatan savunmasını zaafa uğratmaya ve TSK komuta kademesini değiştirmeye yönelik
karalama, komplo ve iftira kampanyalarına karşı, TSK'nı bu şekilde savunmasız bırakmak doğru
değildir.
Devletlerin ve milletlerin ömrü adaletle kaimdir. Adalet duygularının zayıfladığı, yok olduğu, yargıya
güvenin kalmadığı bir ortamda devletten, huzurdan ve milletten bahsedilemez. Her şey adaletle
kaimdir. Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak
gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmelidir.
Bu gün ülkemizde yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlerin en başında
yargı ve hukuk güvenilirliğini vatandaşların aleyhine olacak bir biçimde olumsuz yönde etkileyen, aynı
zamanda organını yargılama yapmaktan çıkaran, devlet lehine pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle
etkisizlik ve dengesizlik yaratan, Anayasada birey hak ve özgürlükleriyle ilgili güvenceleri ortadan
kaldıran, bu bağlamda muhalif kişi ve kesimleri susturmayı ve sindirmeyi hedef alan kimi
düzenlemeleri içeren Terörle Mücadele Kanununu yürürlükten kaldırmak gelmektedir.
Sayın Adalet Bakanlığı'ndan, Hükümetten, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerden, TBMM
üyelerinden, Adalet Komisyonundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan, yukarıda belirtilen tüm
konularla ilgili olarak destek, ilgi ve ihtimam bekliyoruz”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10911
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Kayseri'de yoğun kar yağışı
Kar yağışı şehir merkezinde ve ilçelerde etkisini göstermeye başlarken, 4 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kayseri'de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezinde ve ilçelerde etkisini
göstermeye başlarken, 4 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Kar yağışından dolayı şehir merkezinde ulaşım olumsuz etkilenirken, Develi ve Sarız ilçesinde birer
köy yolu, Özvatan'da ise iki köy yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy
yollarında yol açma ve kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kent merkezinde de araç ve
yaya trafiğini etkileyen karların temizlenmesi için belediyeler çalışmalara hız verdi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 14 kritik noktada kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının; 3
tuzlama-kar küreme, 1 tuzlama, 2 kar kürüme, 7 greyder, 13 kepçe ve 23 damperli kamyonla 310
kişilik personel tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10912
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Halaçoğlu:Esnaf kan ağlıyor
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP Đl Başkanı Mete Eke Kazancılar Çarşısı esnafını ziyaret etti
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MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP Đl Başkanı Mete Eke Kazancılar Çarşısı esnafını
ziyaret etti. Esnaf Halaçoğlu ve Eke'ye dert yandı.
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP Đl Başkanı Mete Eke'ye AVM'ler ve vatandaşın alım
gücünün düşmesi konularında dert yanan Kazancılar Çarşısı esnafı 2011 yılının başından bu yana iş
yoğunluğunun hat safhada düştüğünü kaydetti.
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise orta ölçekli tüm işletmelerin sıkıntıda olduğunu vurgulayarak; “Ziyaret
ettiğimiz tüm esnaf kan ağlıyor. Gerçekten ekonomik sıkıntılar var. Aynı zamanda büyük alışveriş
merkezilerinin şehir içine yapılması doğru değil. Küçük esnafı bitiriyor. Yurt dışında bu tür alışveriş
merkezleri hep şehir dışına yapılıyor.” dedi.
Mete Eke de ise AKP'nin sanal gündemle ülkeyi kaosa sürüklediğini ifade etti ve “Vatandaşlar,
esnaflar ekonomik sıkıntı içinde. Ama buna rağmen iktidar pembe tablolar çiziyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10913
Erişim Tarihi: 01.02.2012

-2'de Kayseri derbisi
A2 ligi Kayseri derbisin de gülen taraf Kayserispor'u 4-1 yenen Kayseri Erciyesspor oldu
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A2 ligi Kayseri derbisin de gülen taraf Kayseri Erciyesspor oldu. Đlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan
Kayseri Erciyesspor, ikinci yarıda ki etkili oyunu ile sahadan 4-1 galip ayrılmasını bildi. Karşılaşmanın
86. dakikasında Kayserispor'un kalecisi Batuhan Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
SAHA: Sümer 1 Nolu
HAKEMLER: Mehmet Gökhan Düz xx, Resul Özdemir x, Ahmet Sabuncu x,

KAYSERĐSPOR: Batuhan x, M.Tahir x, Adem x, Hüdai x, Hasan xx, Mahmut x, M.Can x, Bahtiyar x,
Süleyman xx, Ş.Đbrahim xx, Zekeriya x
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Emdullah xxx, Hakan Doğru xxx, Hakan Albayrak xxx, Gökhan xxx, Fikri
xxx, Adem xx (Dk.55 Mesut xxx), Mehmet xxx, Halil xxx, M.Serkan (Dk.46 Serhat xxx), Tugay xxx
GOLLER: Dk.11 Ş.Đbrahim (Pen) (Kayserispor), Dk.60-80 Emre Dk.86 Serhat Dk.90 Mesut (Kayseri
Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10914
Erişim Tarihi: 01.02.2012

Ankara Her Zaman Geç Uyanır! Çünkü onlar her şeyi
en iyi bilenlerdir !!!
Fransa'da Ermeni genozidle ilgili yasa onaydan geçmiştir! Hadi
bakalım görelim o meydan okuyuş yaptırımlarınızı!
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Yıllardır Ermeni genozid bilinen bir baş ağrısıydı ama hiç bir zaman ciddiye alınmadı ve herkes
kulağının üzerine yattı. Malesef hükümetteki görevliler yeterince ne bilgiye nede bu durumla uğraşacak
kondüsyona sahipler! Onlar sadece çene yaparlar! Ama icraat yok…
Almanya‘dan Paris‘e tam 50.000 kişi gösteri için gitti. Paris sokaklarında Ermeni Genozide karşı
sloganlar atıldı, ama malesef bunların hic biri Paris‘te hükümetin desteği ile onaydan geçen Ermeni
genozidi gerçeğini durduramadı.
Paris te onaydan geçen yasada: ‚‘‘Bundan böyle kim ermeni genozidi (ermeni soykırımını) inkar
ederse 1 yıldan başlayan özgürlük cezasına çarptırılacaktır.“ Vs…
Eee ne oldu şimdi kimse Ankarayı ve oradan göndermeleri dikkate bile almadı!
Hani Türkiye güçlüydü? Hani artık herkes Ankara Hükümetini nazara dikkate alıyordu?
Sanırım bunlar sadece laftan ibaret!
2005 yılında Almanya’da yaptığım 2 belgeselin çalışmalarında Alman Proje ortağım Tarihçi Karl
Höffkes’ le yaptığımız Osmanlı ve Atatürk belgeselinden sonra şu sözleri konuştuk;
“ Bu belgeselleri hazırlarken korkarım ki, ileride Avrupalılar Türkiyenin başını ağrıtacaklar! Sanırım
haklısın arkadaşım Türkiye eğer şimdiden bunun tedbirini almazsa ve özel çalişma ve proje grubu
oluşturmazsa, Almanya gibi Türkiye’ ye bunun bedelini ödetecekler”
Bu sözler üzerine Tarihçi Proje ortağımın Almanya’da basın yoluyla Ankara’ya bir mesaj vermesini rica
ettim.
Bu mesaj 28 Ekim 2005 yılında Almanya’da yerel Türkiye gazetesinde yayınlandı, yani o kadar
göz ardı edildiki bu haberi zahmet edip hiç bir büyük trajlı gazete yayınlamadı…
Bu gazetenin küpürünü burada sunuyorum!
Türkiye bu ermeni yasasi karari daha baslangic, artik daha agir seyler Türkiye’yi bekliyor!!!
Saygılarımla
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10915
Erişim Tarihi: 01.02.2012

