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Kayseri de Yaşanan Asayiş Olayları
Soba ve ilaç zehirlenmesi,Đntihara Teşebbüs,banyoda düşüp vefat etti.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akmescit beldesinde ikamet eden Đ.Z, Y.Z, H.Z. ve A.Z. gece yatarken
yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Olayın ardından Tomarza Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Đ.Z, Y.Z, H.Z. ve A.Z. tedavi altına alındı.Kayseri'nin Tomarza Đlçesi'nde bir kişi
baş ağrısı nedeniyle içtiği ilaçlardan zehirlendi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağyurdu köyünde
ikamet eden C.D, baş ağrı sebebiyle 2 farklı ilaçtan 9 adet içti.Bir süre sonra fenalaşan C.D, yakınları
tarafından Tomarza Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alındı.Kayseri'nin Sarız ilçesinde
bir kişi ilaç içerek intihara teşebbüs etti.Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesinde G.K.'nın psikolojik tedavi
gördüğü ve girdiği bunalımdan dolayı ilaç içerek intihara kalkıştığı öğrenildi.Hayati tehlikesi bulunan
G.K.'nın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi. Kayseri'de, duş almak için banyoya giren bir kişi dengesini yitirerek düştü ve
hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan mahallesi Burak apartmanın 1.
katında yaşanan olayda, duş almak için banyoya giren eczacı F.Ö. dengesini kaybederek düştü.
Düşmenin etkisiyle kafasını zemine çarpan F.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö.'nün duştan
çıkmamasından şüphelenen aile kapıyı açmaya çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan aile banyonun
camını kırarak F.Ö.'ye ulaştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden
F.Ö.'yü otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11831
Erişim Tarihi: 24.12.2012

Kayserispor da Cangele ve Transfer yorumları
Transfer belli değil , Cangele sorunu ise ayrıntı bekliyor
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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, takımlarının sahip olduğu imkanlarla ilk
yarıda elde edemedikleri başarıya ligin ikinci yarısında ulaşacağını açıkladı.
Ortaköylüoğlu, UEFA'nın kriterlerine göre hem maddi hem de tesis bakımında uyan bir kulüp
olduklarını aktararak, "Bu imkanlarla geçmişte de yakaladığımız başarı çıtasının üzerinde bir başarı
elde etmek zorundayız." dedi.
Kulüp Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, futbolda 2012-2013 sezonunun geride kalan ilk yarısı ile ilgili
değerlendirmede bulundu. "Kayserispor olarak son yıllarda başarı çıtasını belli seviyeye çektik" diyen
Ortaköylüoğlu, şu bilgiler verdi: "Kulüp olarak, kulüp tarihinde başarılı sonuçlar aldık. Bu yılki
hedefimizde geçen yıllardaki hedeflerimizden aşağı değildi. Ki geçmişte UEFA kupasına kalma
başarısı gösterdik. Türkiye kupası kazanmıştık. Bu sezonda hedefimiz bu yönde idi. Đyi bir kadro
kurmuştuk. Şuanda da kadromuza güveniyoruz. Teknik heyetimize güveniyoruz. Ancak ligin ilk yarısı
itibarıyla istediğimiz sonucu alamadık. Đyi mücadelelerimize rağmen sahadan başarı ile ayrılamadık."
Oğuz Ortaköylüoğlu, kurumsal olarak da Kayserispor'un belli bir seviyeye ulaştığını anımsatarak,
"UEFA kriterlerine hem maddi hem de tesis olarak uyan bir kulübüz. Çok ciddi bir kurumsallaşma
süreci yaşadık.
Büyük yatırımlarla önemli tesislere sahip olduk. Oturmuş bir yönetim var. Hedefimiz bu kriterleri
dikkate aldığımızda alt seviyeler olamaz. Üst seviyelerde olması gerekir. Ligin ilk yarısında istediğimiz
başarı yakalayamadık. Đkinci yarıda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Taraftara
teşekkür eden Ortaköylüoğlu, ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alınmasına rağmen taraftarın takımına
sahip çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Kayserispor olarak hiçbir umutsuzluğa düşmedik. Biz
kulübümüzün ve değerlerin farkındayız. Đnşallah ikinci yarıda istediğimiz, arzu ettiğimiz yere
Kayserispor'u taşıyacağız. Bu taraftar desteği ile olacak. Ki ligin ilk yarısında iyi sonuçlar
alamamamıza rağmen takımına sahip çıktılar. Đkinci yarıda bu desteği bekliyoruz."
DEVRE ARASINDA ĐYĐ BĐR TRANSFER YAPMAK BÜTÜN KULÜPLER ĐÇĐN ZOR
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, devre arasında iyi bir futbolcu transfer
etmenin sadece kendi kulüpleri için değil bütün kulüpler için çok zor olduğuna dikkat çekti.
Ortaköylüoğlu, şöyle konuştu: "Takımı güçlendirmek isteriz. Fakat herkesin malum olduğu bir konu
var. Devre arasında iyi transfer yapmak çok zor ve güç. Çünkü iyi futbolcu almanız gerekir. Ama bu
zor. Yine de bizim takviyelerimiz olacak. Ama müthiş transferler yapacağız diye bir durumumuz söz
konusu değil. Kulübümüze ve şartlara uyan, kulübe katkı sağlayacağını inandığımız futbolcu transfer
edeceğiz."
CANGELE BĐZĐM SÖZLEŞMELĐ FUTBOLCUMUZ
Oğuz Ortaköylüoğlu, Cangele'nin kulübün sözleşmeli futbolcusu olduğunu ve şuan için yolların
ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. "Cangele uzun yıllar kulübümüze katkı
sağladı" diyen Ortaköylüoğlu, şöyle devam etti: "Ama maalesef ciddi sakatlıklar geçirdi. Kayserispor
olarak biz bu dönemde kendisine sahip çıktı. Sözleşmesini uzattık. Bu yıl hocalarımızın görüşü
itibarıyla kadroda yer alamadı. Halen kendisi kulübümüzün sözleşmeli oyuncusu, sözleşmesinin sona
erdirildiği gibi bir şey yok. Ama kendisi forma bulamadığı için umutsuzluk yaşadı. Đler ki günlerde bu
nasıl şekillenecek göreceğiz. Cangele kulübümüzün sözleşmeli futbolcusu. Takımda hocanın yararlı
olacağı olmayacağını belirtiği oyuncular olabiliyor. Ki burada sözleşme feshetmekte zor. Her iki taraf
içinde. Çünkü kulüp ve oyuncu adına da sözleşme feshetmek zor oluyor. Bunun zararları olabiliyor. O
bakımdan hocamızın raporu doğrultusunda istediği takviye ve çalışıp çalışmak istemediği oyunculara
bakacağız."
HOCAMIZ LĐGĐ TANIMA ĐMKANI BULDU, ĐKĐNCĐ YARI UYUM SORUNU YAŞAMAYACAK
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin kulübü için fedakarlıktan kaçınmadığına işaret
eden Ortaköylüoğlu, teknik direktörle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Teknik direktör bütün futbol
dünyasının tanıdığı birisi. Yabancı bir ülkeye ve şehre geldi. Bazı oyuncuları biliyordu ama birçoğunu
yeni tanıdı. Ki kendisi çalışkan ve iyi niyetli birisidir. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda hiçbir
fedakarlıktan kaçınmıyor. Futbolcu teknik adam olarak kimliğini beğeniyorduk. Şuan kendisine daha
çok ısındık. Ama Türkiye ligini yeni tanıması biraz dezavantajı oldu. Ama son maçlarda takım iyi bir
mücadele ortaya koydu. Sonuçta istenilen skor elde edilemedi. Ligin ikinci yarısında hocamızın
tamamen uyum sorununun ortadan kaldırdığını düşünüyoruz. Ama iyi işte yapsanız da sonuç iyi
olmazsa altında kalabiliyorsunuz."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11832
Erişim Tarihi: 24.12.2012

PTT 1.ligde görünüm
Kayseri Erciyesspor 2.sıraya geriledi
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PTT 1. Ligi'nde mücadele eden Kayseri Erciyesspor Kulübünün Başkanı Ziya Eren, ligin geride kalan 17 haftalık
ilk yarısında istedikleri hedefi tutturamadıklarını açıkladı. Eren, maç başı en az 2 puan hedefiyle yola çıktıklarını
hatırlatarak, "17 haftada 34 puan toplamak istiyorduk. Bu hedefimizin 4 puan gerisinde ilk yarıyı tamamladık" dedi.
Kulüp Başkanı Ziya Eren, ligin ilk yarısının son 4 haftasında oynadıkları maçlarda sadece bir galibiyet
alabildiklerini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu yıl hedeflediğimizi Süper Lige çıkma noktasındaki fedakarlığımızda ilk yarıyı 4 puan geri de kapattık. Maç
ortalaması 2 puan düşünüyor ve 34 puan hedefliyorduk. Hedefin 4 puan gerisinde kapattık. 4 maçta 1 galibiyet
aldık. Adanaspor, Karşıyaka Manisaspor ve Şanlıurfaspor ile maçlar oynadık. Şanlıurfaspor maçında büyük
şansızlıklar yaşadık. 5-6 gol bulabileceğimiz maçtı ama olmadı. Bu bizi yıldırmaması gerekir. Ki öyledir. Hedefe
gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Eksiklikleri hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda tamamlayacağız."
Eren, çok transfer yapmak istemediklerini aktararak, "Ama artık şartlar bizi zorluyor. Eksik olan mevkilere
transferler ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyoruz. Nokta transfer yapmak zorundayız. Sezon başı gibi
sözleşmelerin bittiği bir dönem değil. Ki burada aradığınız oyuncular noktasında istediğiniz kriterlerde bulmak zor.
Ama sakatlıklarımız var. Eksiklerimiz var. Finans durumunda kaynaklanan futbolcuların ayrılıkları noktasında olan
oyuncularla görüşüp transfer yapmak istiyoruz. Bir iki alternatifimiz var. Bunları açıklayacağız. Umduğumuz gibi
sonuçlanır." diye konuştu.
"Yollarını ayırdığımız oyuncular var" diyen Ziya Eren, "Kadroda yer bulamayan arkadaşlarımızı mağdur etmeme
ve onların yollarını açmak için kendilerine bu bilgiyi ilettiğimiz oyuncular var. Đkinci yarıda çalışmayı
düşünmediğimiz oyunculardan Mehmet Ayaz, Emre Morgül, Veli Torun kulüp bulmaları konusunda söylemimiz
oldu. Kimisi kulüp bulabilir. Kimisi bulamaz. Bizim arzumuzda kimseye zorluk çıkarmadan önlerini açmak.
Erciyesspor kulübü menfaatlerini düşünmek zorundayız" dedi.
Yeni transferler noktasında da özellikle kaleci transferi düşündüklerini aktaran Eren, "Bunun dışında isim
açıklamamız doğru olmaz. Bu nedenle transfer yapmak istediğimiz mevkiler sol bek, sağ açık ve orta saha ile
stoper transferi düşünüyoruz. Hüseyin Yoğurtçu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı" şeklinde konuştu.
Başkan Ziya Eren, takımının ikinci yarı hazırlıkları için 28 Aralık tarihinde Antalya'da toplanacağını ifade ederek,
14 günlük çalışma olacağını söyledi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11833
Erişim Tarihi: 24.12.2012

Kayseri Şekerspor:3-Beşikdüzüspor:2
Kayseri Şekerspor tarih yazmaya devam ediyor.10 dakikada 3 golle 4.Sıradayız.
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Stat: Atatürk Dış Saha
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (6), Osman Gökhan Bilir (6), Volkan Cindemir (6)
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Erman (7)– Altan (7) (Dk.88 Orhan), Hakan Doğru (6) (Dk.56 Murat
Davutoğlu 6), Eşref (7), Serkan (6), Gencay (6), Volkan, (6) Timur (7), Emre (6), Gökhan (6), Ahmet
(6) (Dk.79 Bilal 4)
BEŞĐKDÜZÜSPOR: Mustafa (5)- Murat (4) (Dk.45 Onur 6), Ceyhun (6), Barış (6), Halit (5), Hakan (6)
(Dk.82 Soner), Mesut (6), Uğur (5), Tolga Kara (7), Ercan (4) (Dk.45 Güven 6), Tolga Değirmenci (7)
10 dakikada 3'ü Şekerspordan 4 gol izledik.
GOL: Dk.19, 76 Timur, Dk.67 Eşref (Kayseri Şekerspor), Dk.73, 77 Tolga Kara (Beşikdüzüspor) SARI
KART: Timur, Gökhan, Serkan, Murat (Kayseri Şekerspor), Tolga Değirmenci, Onur, Barış
(Beşikdüzüspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grubun 17'inci haftasında Kayseri Şekerspor, sahasında konuk ettiği
Beşikdüzüspor'u 3-2 yendi. 19'uncu Şekersporlu Altan, sol kanattan geliştirdiği atakta, topu ceza
sahasına gönderdi topa yükselen Timur, kafayla dokundu. Timur kaleci Mustafa'dan dönen topa ayak
koydu: 1-0. 67'inci dakikada Altan köşe vuruşundan topu ceza sahasına gönderdi.
Karambolde Eşref, topu filelere gönderdi: 2-0. 73'üncü dakikada Ceyhun'un pasıyla topla buluşan
Tolga Kara sert vurdu: 2-1. 76'ıncı dakikada Timur'un uzaktan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:
3-1. 77'inci dakikada Ceyhun sağdan ortaladı, Tolga Kara düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu:
3-2. Karşılaşma Kayseri Şekerspor'un 3-2'lik galibiyeti ile son erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11834
Erişim Tarihi: 24.12.2012

Üniversitede Sucuk Dağıtıldı
Türkiye de ilk kez bir üniversitede belediye öğrencilere sucuk dağıttı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla bu kez Erciyes Üniversitesi Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi'nde bin öğrenciye sucuk dağıttı. Geçtiğimiz günlerde Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen bir söyleşide öğrencilerle deneyimlerini paylaşan
Başkan Özhaseki, öğrencilerden gelen sucuk talebini geri çevirmedi. Öğrencilere verdiği
sözü tutan Başkan Özhaseki, fakültede eğitim alan bin öğrenciye sucuk dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stanttan sucuk alan öğrenciler, Başkan
Özhaseki'nin kendilere verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek teşekkürlerini
ilettiler. Başkan Özhaseki'nin Kayseri'ye çok güzel hizmetler yaptığını belirten öğrenciler,
Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminatla alınan sucuklardan kendilerine de dağıtılmasından
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yurt dışından gelen bazı öğrenciler ise Başkan
Özhaseki sayesinde ilk kez sucuk yiyeceklerini kaydetti. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11835
Erişim Tarihi: 24.12.2012

Kayseri KASKĐ -Tarsus Belediye
MAÇ ÇARŞAMBA AKŞAMI SAAT 18:00 DE OYNANACAK
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2012 - 2013 Sezonu 10. Hafta S Takım O G M A Y ĐçP ĐçA TopA Puan 1. Fenerbahçe 10 10 0 796
597 - - 1,3333 20 2. Galatasaray 10 9 1 742 549 - - 1,3515 19 3. Kayseri KASKĐ 10 8 2 762 697 - 1,0932 18 4. Adana Botaş 10 7 3 704 706 2 - 0,9971 17 5. Tarsus Belediye 10 7 3 736 710 1 - 1,0366
17 6. Ceyhan Belediye 10 5 5 757 702 4 - 1,0783 15 7. Đstanbul Üniv. B.G.D. 10 5 5 714 701 2 1,0185 15 8. Mersin BŞB. 10 5 5 662 713 2 - 0,9284 15 9. Canik Belediye 10 5 5 711 680 1 - 1,0455
15 10. Homend Antakya BLD. 10 4 6 723 683 - - 1,0585 14 11. TED Ankara Kolejliler 10 2 8 674 746
2 - 0,9034 12 12. Samsun Basketbol 10 2 8 609 687 1 - 0,8864 12 13. Edremit BLD. 10 1 9 595 820 - 0,7256 11 14. Beşiktaş 10 0 10 617 811 - - 0,7607 10 2012 - 2013 Sezonu 10. Hafta Beşiktaş 59 83
Mersin BŞB. 22 Aralık 2012 Cumartesi 14:00 Đstanbul, Akatlar Spor Ve Kültür Kompleksi Adana Botaş
72 70 Canik Belediye 22 Aralık 2012 Cumartesi 14:00 Adana, Menderes S.S. Galatasaray 72 70
Homend Antakya BLD. 22 Aralık 2012 Cumartesi 14:30 Đstanbul, Abdi Đpekçi S.S. Đstanbul Üniv.
B.G.D. 85 75 Ceyhan Belediye 22 Aralık 2012 Cumartesi 16:00 Đstanbul, Prof. Dr. Turgay Atasü S.S.
Samsun Basketbol 58 77 Tarsus Belediye 22 Aralık 2012 Cumartesi 16:00 Samsun, Canik Belediye
S.S. Edremit BLD. 59 70 Fenerbahçe 22 Aralık 2012 Cumartesi 16:00 Balıkesir, Edremit S.S. Kayseri
KASKĐ 84 63 TED Ankara Kolejliler 22 Aralık 2012 Cumartesi 16:00 Kayseri, Kadir Has Kongre
Merkezi S.S. TED Ankara Kolejliler - Edremit BLD. 26 Aralık 2012 Çarşamba 13:00 Ankara | TOBB S.
S. Homend Antakya BLD. - Beşiktaş 26 Aralık 2012 Çarşamba 18:00 Hatay | Antakya S.S. Kayseri
KASKĐ - Tarsus Belediye 26 Aralık 2012 Çarşamba 18:00 Kayseri | Kadir Has Kongre Merkezi S.S.
Ceyhan Belediye - Samsun Basketbol 26 Aralık 2012 Çarşamba 18:00 Adana | Ceyhan S.S. Canik
Belediye - Đstanbul Üniv. B.G.D. 26 Aralık 2012 Çarşamba 18:00 Samsun | Canik Belediye S.S. Adana
Botaş - Mersin BŞB. 26 Aralık 2012 Çarşamba 19:00 Adana | Menderes S.S. Fenerbahçe Galatasaray 26 Aralık 2012 Çarşamba 20:30 Đstanbul | Fenerbahçe Ülker Arena EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11836
Erişim Tarihi: 24.12.2012

825 Hayvanlı Bakım Evi
Barınakdakilerden 500'ü sahipli, 340 köpek ,170 bakımlı, 70 tanesi sahiplendirildi,
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Büyükşehir Belediyesi Kedi ve Köpek Barınma Evi'nde
bulunan hayvanlara kış mevsiminde de en iyi şekilde

bakılıyor. Kedi ve Köpek Barınma Evi'nde bulunan hayvanların kış aylarında olumsuz hava
koşullarından etkilenmemesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çaba harcanıyor. Hayvanlara
kış şartlarına uygun, protein, karbonhidrat ve enerji yönünden zengin yiyecekler veriliyor. Konu ile ilgili
açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Veteriner Đşleri Müdürü Levent Taflıoğlu, Kedi ve Köpek
Barınma Evi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek "Köpek Barınma Evi'miz 2001 yılından beri hizmet
vermekte. Bu yılın Temmuz ayı içinde de Kedi Barınma Evi'mizi faaliyete geçirdik. Bu merkezlerimizde
güçten düşmüş ve sahipsiz sokak hayvanlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sahip
çıkmaktayız" dedi. Kış mevsiminde hayvanların beslenme alışkanlıklarının değişiklik gösterdiğini
söyleyen Taflıoğlu, "Köpek ve Kedi Barınma Evi'ndeki hayvanları, kış ayları boyunca protein,
karbonhidrat ve enerji bakımından zengin yemler ile besliyoruz" diyerek bu yemler hakkında bilgiler
verdi. Bu yıl içinde Köpek Barınma Evi'nde 825 hayvana hizmet verildiğini ifade eden Taflıoğlu, "Bu
hayvanlardan 500 tanesi sahiplendirildi. Şu anda barınağımızda 340 köpek bulunmaktadır. Yine kedi
barınağımızda 170 hayvana bakılmış, bu hayvanlardan 70 tanesi sahiplendirilmiştir. Aynı zamanda her
iki merkezimizdeki hayvanların aşılamaları, parazit muayeneleri düzenli olarak yapılmaktadır" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11837
Erişim Tarihi: 24.12.2012

Loto talihlisi ne yapacak
Kayseri'deki bayiden kuponunu oynayan, Đzmirli talihlinin pantolonunu annesi yıkamış.
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Süper Loto'nun 9 hafta devrederek 21.7 milyon liraya yükselen ikramiyesini kazandığını ileri sürerek
Milli Piyango Đdaresi'ne başvuran kişinin, dava açarak parayı elde etmesi için 324 bin lira harç ödemek
zorunda olduğu ortaya çıktı. Talihli olduğunu iddia eden kişinin avukatı Şakir Balcı, "Milli Piyango
Đdaresi'nden başvurumuza yönelik cevap gelmedi. Kupon, pamuk ile kağıt arasında. Dört köşe
itibariyle lime lime olmuş. Çok katlı buruşmuş, iç içe girmiş bir belgeden söz ediyoruz. Hukuken kabul
görecek bir belge olması konusunda çalışmalar yapıp, biz de ikna olmalıyız" dedi. 21.7 milyon liranın
kendisine isabet ettiğini, ancak pantolon cebinde unuttuğu kuponun annesi tarafından yıkandığını ileri
sürerek Milli Piyango Đdaresi'ne başvuran kişinin avukatı Manisa Barosu'na kayıtlı Şakir Balcı, Đzmir
Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Olası bir dava açması durumunda dava harcının 324 bin lira
tuttuğunu hesaplatan Balcı, "Hukuki ve teknik çalışmaları bitirmiş değiliz, kendi ikna sürecimizi
tamamlamış değiliz. Sonuçta avukatın önüne her türlü iddia gelebilir. Bunların doğruluğunu,
geçerliliğini kanıtlamak için ciddi çalışma yapması gerekiyor. Mevcut olayda, sağlıklı olmayan kuponu,
Milli Piyango Đdaresi'ne ibraz ettiğimiz taktirde, 'Buyurun gelin ikramiyenizi alın' şeklinde bir yapı yok.
Milli Piyango Đdaresi'nden bizim başvurumuza henüz bir cevap gelmedi, bunu bekliyoruz" dedi.
Đdare'nin vereceği cevabın ardından yol haritalarını belirleyeceklerini dile getiren Balcı, "Đdare, iki
cevap verebilir; 'mümkün' veya 'geçersizdir' diyebilir. Zaten biz geçersiz konusunda çalışıyoruz. Neler
yapılacağıyla ilgili altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bizi ikna eden bir süreçle bu konuyu tamamlamamız
lazım. Ancak bu noktada değiliz. Olası bir yargı yoluna başvurduğumuzda, ilgilinin 324 bin lira dava
harcını yatırması gerekiyor. Olası bir olumsuz cevap karşısında, ortada böyle bir maliyetli dava söz
konusu. Đlginin bunu karşılaması mümkün değil. Adli yargı müessesiyle de görüşeceğiz. Harç
ödemeden ya da küçük masraflarla bu dava nasıl yürütebilir, bunu araştırıyoruz. Bu konuda
müvekkilime de yardım edilebilir" dedi. Kuponu veya Türkiye'de bilirkişiler tarafından elde edilecek
somut bilgileri Avrupa'daki bir laboratuvara da göndermek istediklerini söyleyen Balcı, "Yılbaşından
sonraki ilk hafta, Avrupa'da bir laboratuvara buradan aldığımız sonuçları göndereceğiz. Bir noktaya

varmak istiyoruz. Đdare, bizim ikna olmadığımız bir belgeyi şayet geçersiz derse kurumu kamoyunu ve
bizi zedeler. Đdare'ye yapılacak başvuruda her türlü dökümanımız elimizde olmalı. Acele etmiyoruz"
dedi. Şu an için bir dava açmalarının söz konusu olmadığını söyleyen Balcı, "Hukuken kabul görecek
bir belge olması konusunda çalışmalar yapıp biz de ikna olmalıyız. Hukuki sorumluluk altındayız.
Đdare'nin bağlı olduğu kurallar var. Çekilen sayılar, güvenlik numarası, çekiliş tarihi, bilet seri nosu açık
şekilde görünmek zorunda. Bu kategoriler altında bizim incelemelerimiz de devam ediyor" diye
konuştu. KUPON, 'AĞIR TAHRĐP EDĐLMĐŞ' SINIFINDA Kuponun durumuyla ilgili veren Balcı, "Kupon,
pamuk ile kağıt arasında. Dört köşe itibariyle lime lime olmuş. Çok katlı buruşmuş, iç içe girmiş bir
belgeden söz ediyoruz. Hukuka göre bu evrak ağır tahrip edilmiş sınıfına daha yakın ve evrakın el
değiştirilebilir olması nedeniyle ciddi çekincelerimiz var. Eğer negatif bir ortam oluşursa talihlinin içinde
bulunduğu durum da dikkate alınmalı. Hukuki çalışmalar bittikten sonra daha net şeyler söyleyebiliriz"
dedi. AĐLE PERĐŞAN Yakınlarını ziyaret için gittiği Kayseri'deki bayiden kuponunu oynayan, Đzmir'de
oturan talihlinin pantolonunu yıkayanın eş değil anne olduğunu söyleyen Balcı, "Hem talihlinin hem de
ailesinin ciddi bir sıkıntısı var. Bir yandan onu kendine getirmeye çalışıyoruz, bir yandan da hukuki
çalışmalar yapıyoruz. Talihli neredeyse, 'Bu neden benim başıma geldi?' noktasında. Ama onu hem
iyiye hem kötüye hazırlamak için çalışıyoruz. Aile hiç iyi değil. Bu Milli Piyango tarihinin en ağır vakası"
dedi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11838
Erişim Tarihi: 24.12.2012

Levent Kırca ERÜ de
Ünlü Tiyatrocu Kırca ERÜ de bir söyleşiye katıldı.
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Erciyes Üniversitesi Düşünce ve Tartışma Kulübü ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından Sabancı
Kültür Sitesi'nde düzenlenen söyleşiye ünlü sanatçı Đşçi Partisi Üyesi Levent Kırca, yaklaşık 1 saat
gecikmeyle geldi. Programdan haberi olmadığını ve otelde dinlendiğini söyleyen Kırca, "Bir işgüzar
söz vermiş ama sanırım bana söylemeye de çekinmiş. Haberim olsa koşar gelirdim sizi bekletmezdim.
Benden kaynaklanmasa da beklettiğim için özür dilerim" dedi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kırca,
"Sezen Aksu'yla başlayan döneklik furyası Halil Ergün'le devam etti, sonra Ali Poyrazoğlu girdi
devreye 'Hükümetin yaptıklarını çok beğeniyorum' dedi.
Ben bunlara artık söz söylemiyorum. Gıyaplarında yüzlerine tükürüyorum. Artık bu insanların dönüşü
diye bir şey olamaz. Dönmesi halinde bizim bağrımıza basmamız mümkün değildir. Benim için bunlar
birer vatan hainidir, bunu açıkça söylüyorum" diye konuştu. Kırca, politikacıların dokunulmazlığı
olduğunu, o yüzden korkusu olmadan konuşup, sonra mecliste oturmaya devam ettiğini de
vurgulayarak, "Ama, bana isteyen herkes dokunabilir. Kim isterse dokunsun umrumda değil,
korkmuyorum" dedi
AYKUT KOCAMAN KĐM BĐLMĐYORUM
Bir öğrencinin "Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz. Aykut Kocaman'ın istifasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise Kırca şöyle yanıtladı: "Fanatik bir taraftar değilim. Çocukluğumda
Galatasaray taraftarıydım. Sonra bir arkadaşım seni Fenerbahçeli yapalım dedi peki dedim. O zaman
Fenerbahçe başkanının hapiste olması, özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle destek olmak istedim.
Ama, içerden çıktıktan sonra bir süre daha sürdü, sonra baktım aynı tas aynı hamam. Türkiye
Cumhuriyeti tehdit altındayken, Atatürk'ün aşağılandığı, aydın, gazeteci ve yazarların sırf cumhuriyetçi

oldukları için hapiste oldukları dönemde, ben şahsen bir aydın olarak bunlarla ilgileniyorum. O yüzden
mevzudan haberim yok. Söylediğin adam kim bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım."
Öğrencilerin Odtü'deki eylemle ilgili sorusunu da yanıtlayan Kırca, "Đsyan çok güzel oldu. Başbakan'a
bayılmıyorum, kendisinden hazzetmiyorum. Bugün Türkiye'nin başına gelen olayların sorumlularından
biri olarak görüyorum. Günü geldiğinde hesap vereceğine inanıyorum. Odtü'deki çaba diğer
üniversitelere de örnek olsun" diye konuştu. Türkiye'de gazete ve televizyonların olduğu gibi hukukun
da ele geçirildiğini öne süren Kırca, konuşmasını şöyle noktaladı: "Hitler, Moskova kapılarında telef
oldu.
Napolyon nasıl geberdiyse sonuç bellidir. Merak etmeyin. Cumhuriyetimize bir şey olmaz. Yeter ki
korkmayalım, yeter ki dürüst olalım. Benim için ne şöhret, ne para önemli. Zaten Erdoğan para
kaynaklarımı kesmiştir. TV'ye çıkmam yasaklanmıştır. Ancak hapise de girsem, ölsem de önemli değil.
Doğruları korkmadan söylemeye devam edeceğim." Levent Kırca, gençleri TGB çatısı altında
örgütlenmeye çağırdı.
SÖYLEŞĐ ÖNCESĐ GERGĐNLĐK
Sabancı Kültür Sitesi'ndeki söyleşi öncesi polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kendilerini 'ülkücü'
olarak tanıtan bir grup öğrenci, güvenlik nedeniyle salona alınmadı. Ülkü Ocakları üniversite temsilcisi
Cemil Parlak, "Biz buraya öğrenci kimliklerimizle Levent Kırca'yı dinlemek için geldik. Ancak, güvenlik
güçleri karşıt görüşe olduğumuz gerekçesiyle salona girmemize izin vermedi. Amacımız, Türk örf ve
adetlerine aykırı açıklama yapan Levent Kırca'yı protesto etmek değildi. Ülkü Ocakları Başkanımızın
talimatıyla, salona alınmadığımız için buradan sessizce dağılıyoruz" açıklaması yaptı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11839
Erişim Tarihi: 31.12.2012

6800 tl'ye Kozaklı da tapulu Devremülkler
Kozaklı Đlçesinde 6800 TL ye satılık 10 günlük tapulu termal devremülkler
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Kozaklı da 6800 tl ye SATILIK TAPULU eylül ayı teslimli DEVREMÜLKLER
KOZAKLI DA 6800 TL YE SATILIK 10 günlük TAPULU DEVREMÜLKLER Nevşehir Kozaklı Đlçesinde
yapımı devam eden TERMAL OTELLERDE 10 günlük tatil veya yatırım için TAPULU devremülkler
sizleri bekliyor.
Bilgi için:ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25 2013
eylül ayında açılacak olan termal tatil sitesinde 10 ar günlük TAPULU devremülkler satışı sürüyor. 10
günlüklerden kira veya tatil imkanlarınızda mümkün. Daireler en az 7 yılda kendini amorti
ediyor.Normalde Peşin 7300 tl olan dairelere aylık 240 tl taksitlerle 8500 tl ye 2 yılda sahip olabilirsiniz.
Peşin alımlarda tapu teslimli dairelere peşinatda alınıyor. Herkesin bütçesine göre ayarlanan taksit
imkanları ise cazip. Her yılın Kasım ayında üyelere ulaşılarak bir sonraki yılın dönemine gelip
gelmeyecekleri, Takas isteyip istemedikleri ve kiralama istekleri sorulur. 15 Aralık’a kadar şirkete yazılı
olarak bildirmeleri istenir.
Yazılı istekleri onaylanıp kendilerine bildirilir. Kendi dönemine gelmeyip, istediği başka dönem olursa
bunu belirtir ve istediği dönem ile kendi dönemi arasındaki fark varsa alınır veya verilir. Đşte odanızı
KĐRALAMA imkanları Kişi yerinin peşin olarak kiralanmasını isterse; şirketin belirttiği miktarı kabul eder
ve parasını peşin alır.

Bu bedel her yıl şirket tarafından bildirilir. Veya yerini şirkete bırakır, şirket kaç liradan kiraya verirse
%20’sini komisyon olarak keser geri kalan miktarı üyeye öder. Birde yerinin peşin olarak kiralanmasını
isterse; şirket belirttiği miktarı kabul eder ve parasını peşin alır. Bu bedel her yıl şirket tarafından
bildirilir. Ve en önemlisi yerinin peşin olarak satın alınmasını isterse, şirketin belirlediği miktarı kabul
eder ve parasını peşin alır. Bu miktar her yıl şirket tarafından bildirilir. Bilgi için
DANIŞMAN :ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11840
Erişim Tarihi: 31.12.2012

KASKĐ-TED Ankara'yı da geçti.84-63
Kayseri KASKĐ TED Ankara Koleji'ni kendi evinde 84-63 mağlup ettti.
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Kayseri Kaski’de forma giyen bütün oyuncular skora katkı yaparken Evanthia Maltsi 18 sayıyla
takımının en skorer oyuncusu oldu. Maltsi’nin dışında Pınar Demirok, Nuria Prat ve Esra Ural 10’ar
sayıyla mücadele etti. TED Ankara Kolejliler’de ise Marie Walker 18 sayı, 8 ribaund; Makbulee
Amachree 17 sayı, 6 ribaund ve Ana Dabovic 15 sayıyla oynadı. Karşılıklı sayılarla başlayan
karşılaşmanın ilk yarısında Kayseri Kaski, özellikle savunmadaki performansıyla 20-17 önde
tamamlamayı başardı. Đkinci periyotta da ev sahibi kaçtı TED Ankara Kolejliler kovaladı. Kayseri Kaski
farkı bir ara 12’ye çıkarsa da soyunma odasına 43-34’lük skorla girildi. Đkinci devrede müthiş bir
savunma yapan ve rakibine sadece 12 sayı şansı tanıyan ev sahibi son çeyreğe de 62-46 önde giren
taraf oldu. Final periyotunda da üstünlüğünü sürdüren Kayseri Kaski, TED Ankara Kolejliler’i 84-63
mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini korudu.Öte yandan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL)
ekiplerinden Kayseri KASKĐ, oyuncusu Nazlı Bircan Gökdemir'i, Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi
(TKBL2) takımlarından Altay Konak Belediyespor'a sezon sonuna kadar kiralık verdi. Kayseri KASKĐ
Genel Menajeri Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada, Nazlı Bircan Gökdemir'in gelecek vaat eden genç
bir oyuncu olduğunu belirtti. Oyuncunun daha çok forma şansı bularak maç deneyimini artırması için
Altay Konak Belediyespor'a sezon sonuna kadar kiraya verdiklerini anlatan Bozbey, Gökdemir'in
gelecek yıl yeniden Kayseri KASKĐ forması giyeceğini kaydetti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11841
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Kayseri Valisi Develi ve Tomarza da
Vali Yılmaz beraberindekilerle Develi ve Tomarza Đlçesini ziyeret etti , incelemelerde bulundu.
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Vali Yılmaz, Tomarza Đlçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Vali Şerif Yılmaz Tomarza Đlçesinde
yaptığı incelemeler kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Ziyarette Đl Jandarma Komutan
V. Jan. Binbaşı Đlhan Đba, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Đl Müftü Yardımcısı Lütfi Çetinkaya, Aile
ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Süleyman Karadeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürü Kamil
Akçadırcı, Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Fethi Şahinoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan
Kayacan, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Đl Sağlık Müdür
V. Mustafa Yılmaz, Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreter Yardımcısı
Bayar Özsoy ile Tomarza Đl Genel Meclis Üyeleri de bulundu. Kaymakamlığa gelişinde Kaymakam
Cafer Sönmez ve Đlçe Protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, Kaymakam Cafer Sönmez’den Đlçenin
eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik durum ve KÖYDES çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Yılmaz
burada yaptığı konuşmada,"Bugün Develi ve Tomarza ilçelerimizde, varsa genel sorunlarla ilgili
istişare ve değerlendirme yapma imkanı bulduk. Amacımız sorunları arkadaşlarımızla beraber yerinde
görüp, çözüm yollarını değerlendirmek. Anadolu’nun sıcaklığını ve yakınlığını her ilçemizde
görmekteyiz. Đlçelerimizin alt yapı olarak çok fazla sorunları bulunmamaktadır. Bu iki ilçemiz, daha çok
tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Bunun yanında iki ilçemizde kabak çekirdeği yetiştirilmesine
öncülük edip bölgeye getirenlere teşekkür ediyorum. Bunun yanında bizlerin de yapması gereken
destek ve yardımları yoğunlaştıracağız. Ayrıca, bu bölgede sulama tesislerini kısa sürede
gerçekleştirirsek, gelir artırıcı desteği de yapmış olacağız. Böylece ikinci ürün alınabilecek ve
insanların geliri arttığı için bulunduğu yerde yaşamını idame ettirecek." dedi. Beraberindeki heyet ile
Tomarza Belediyesini ziyaret eden Vali Yılmaz burada da Belediye Başkanı Fahrettin Işık’dan belediye
hizmetleri hakkında bilgi aldı. Belediye ziyareti sonrası ilçeyi gezen Vali Şerif Yılmaz, esnafları ziyaret
ederek bir süre sohbet etti. Ardından Đlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz,
denetleme defterini imzalayıp, Đlçe Jandarma Komutan Vekili J. Kıdemli Başçavuş Şentürk Algen’den
genel asayiş ile ilgili bilgi aldı. Son olarak Vali Şerif Yılmaz ve beraberindekiler Đlçe Emniyet Amirliğini
ziyaret ederek denetleme defterini imzaladı. Đlçe Emniyet Amiri Uğur Bayrak Vali Yılmaz’a Đlçenin
asayişi ile ilgili bilgi verdi.
Develi Đlçesine geçen vali ve beraberindekiler,ilçeye gelişlerinde Kaymakam Enver Ünlü ve Đlçe
Protokolü tarafından karşılandı,Yılmaz daha sonra Kaymakamlık Şeref Defterini imzaladı. Vali Yılmaz
daha sonra Đlçe Kaymakamı Enver Ünlü ile makamında bir süre görüşüp ilçede yürütülen çalışmalar
hakkında brifing aldı. Brifing sonrası açıklama yapan Vali Şerif Yılmaz, "Okullarımızda çocuklarımıza
sağlıklı bir eğitimin verilmesi için birkaç okulun değil, bütün okullarımızın marka okul olmasını
istiyoruz." dedi. Acil durumlarda komşu illerde yol açma çalışması ile ilgili, kaymakamların
koordinesinde birbirlerine yardımcı olacaklarını söyleyen Valimiz Sayın Yılmaz, hayvan üreticilerinin de
belediye sınırları dışına çıkarılması gerektiğini ifade ederek, ilçe stadı ile spor salonunun tadilatı ve
yeni bir semt sahasının yapılacağını söyledi. Kaymakamlık ziyareti sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda
esnafları ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, yaya olarak gezdiği ilçede karşılaştığı vatandaşlar ve
öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Vali Yılmaz ve beraberindekiler Đlçe Emniyet Müdürlüğünü
ziyaret etti. Đlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert’ten Đlçenin asayişi ve yürütülen projeler ile ilgili bilgiler
alan Vali Şerif Yılmaz denetleme defterini imzaladı. Ardından Develi Belediye Başkanlığı'nı ziyaret
eden Yılmaz, Belediye Başkanı Recep Özkan’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Saray Halı
Fabrikası ve Saray Çiftliği Tesislerini ziyaret edip incelemelerde bulunan Yılmaz’a Saray Şirketler
Grubu Genel Koordinatörü, Nadir Yürüktümen tarafından brifing verildi.
Vali Şerif Yılmaz, ilçenin tarihi evlerini de gezerek kamulaştırma ve çalışmalar hakkında Belediye
Başkanı Recep Özkan’dan bilgi aldı. Son olarak Đlçe Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Yılmaz
denetleme defterini imzaladı ve Đlçe Jandarma Komutan J. Üsteğmen Erdoğan Mutlu’dan genel asayiş
ile ilgili bilgi aldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11842
Erişim Tarihi: 31.12.2012

ATM 'li Taksi Durakları Geliyor
Kayseri de ilk kez para çekilebilen banka atmleri bazı ana caddelerdeki taksi duraklarına konulacak

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 106
: 27 Aralık 2012 22:42

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Sivas Caddesi'nde bulunan taksi
duraklarının daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla bir takım düzenlemeler yapılacak. Bu
kapsamda uygulanacak proje ile bütün taksi durukları tek tip görünüme kavuşurken bankalar ve finans
kurumları için de ATM'ler oluşturulacak.
Taksi duraklarına kurulacak olan toplam 19 ATM için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenleyecek.
Belediye Encümen Salonu'nda 16 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak olan
ihalelerde 19 ATM 10 yıllığına kiraya verilecek. Đhaleyi kazanacak olan özel veya kamu finans
kuruluşları, aynı zamanda taksi duraklarını baştan aşağı yenileyecek. Taksi durakları ise Büyükşehir
Belediyesi'nin denetiminde olmaya devam edecek.
Đhalelerden ilki, Sivas Caddesi güzergahında bulunan 11 adet ATM için yapılacak. Đhalede teklifler 11
ATM'nin tamamı için alınacak. Parça teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak. Sivas Caddesi
güzergahında bulunan 11 adet ATM'nin muhammen bedeli 783 bin 300 TL olacak.
Đkinci ihalede ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 8 adet ATM, yine 10 yıllığına kiraya
verilecek. Belediye Encümen Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak ihalede teklifler 8 ATM'nin tamamı
üzerinden alınacak. Parça teklifler değerlendirme dışı kalacak.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 8 adet ATM'nin muhammen bedeli 576 bin 756 TL olarak
belirlendi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11843
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Loto Kayserili Đşadamına Çıkmış
Bir aydır yalanlarla dolu ''22 milyonluk loto talihlisi kim'' haberleri açığa çıktı
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Talihlinin Kayseri doğumlu bir işadamı olduğu ve hep aynı numaraları oynadığı belirlendi.
Hatırlanacağı üzere baha önce Bir vatandaş, talihlinin kendisi olduğunu ancak kuponun yıkandığı için
okunamadığını iddia etmişti.
Milli Piyango Genel Müdürü Recep Biçer, 266. haftaya ait Süper Loto çekilişinde 21 milyon 763 bin
311 lira tutarındaki büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin dün akşam itibariyle gelerek biletini ibraz
ettiğini, talihlinin ikramiyesinin de bugün itibariyle hesabına yatırıldığını bildirdi.
O VATANDAŞIN ĐDDĐASI ÇÜRÜDÜ
"Biletim pantolunun cebinde yıkandı, tüm rakamlar silindi" diyerek Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne
başvuran ve parasını isteyen vatandaşın yalanı da ortaya çıkmış oldu.
ĐDDĐA SAHĐBĐ AVUKAT BĐLE TUTMUŞTU
Đkramiyenin kendisine çıktığını iddia eden Đzmirli vatandaş bir avukat tutarak mahkemeye bile
başvurmuştu. Öyle ki iddia sahibinin avukatı bile müvekkilinin durumunu anlatırken şu ifadeleri
kullanmıştı:
''Psikolojisinde ciddi bir sıkıntı var. Bir taraftan hukuki süreci değerlendirirken diğer taraftan da bunu
kontrol etmeye çalışıyoruz. Talihli neredeyse kahretmiş bir noktada, 'bu neden benim başıma geldi'
deme noktasında. Ama kendisini hem iyiye hem kötüye hazırlamaya çalışıyoruz.''
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11844
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Kayseri de 2 kaza 1 ÖLÜ 2 YARALI
Tır devrildi 2 kişi yaralandı.Fen Lisesi önündeki kazada 1 kişi öldü.
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi öldü.
Kayseri'den Niğde yönüne giden Adnan Ersönmez'in kullandığı 51 DC 008 plakalı otomobil, Kayseri
Fen Lisesi önünde yolun karşına geçmek isteyen Ahmet Cingi'ye (45) çarptı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cingi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ersönmez'in gözaltına alındığı bildirildi.
Eski Kayseri Otobüsçüler Odası Denetim Kurulu Üyesi olan Cingi'nin, Fen Lisesi'nde öğrenim gören
kızını ziyaret için okula gittiği öğrenildi.
KAZA SONRASI
Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, son 6 ayda okulun önünde yaşanan kazalarda 3 kişinin öldüğünü
belirterek okullarının önüne yaya geçidi yapılmamasını protesto etti.
Fen Lisesi önünde toplanan öğrenciler, Kayseri-Niğde bölünmüş karayolunu yenileme çalışmalarının
tamamlanamadığını ve okulun önünde yaya geçidi bulunmaması nedeniyle son 6 ayda 3 kişinin trafik
kazalarında öldüğünü belirterek yetkilileri eleştirdi.
Öğrencilerden Feride Duman, "Bizim okulumuzun önündeki stabilize yol yaklaşık 1 buçuk senedir
bozuk bir halde. Önce yolun diğer tarafını yaptılar, sonra bu tarafını yaptılar. Aylardır, 'Bütçe yok'
denilen bu yol, tek taraftan çift şeritli kullanılıyor. Ulaşılmayan hiçbir yer kalmadı. Herkesle gidip
görüşüldü. Biz buraya alt geçit veya üst geçit talep ettik. Burası için ölü yatırım deniliyor. 6 ayda 3
ölümlü kaza oldu. Dün en son bir arkadaşımızı ziyarete gelen babası okulun önünde araç çarpması
sonucu hayatını kaybetti. Sanıyorum ölü yatırımdan kasıt da bu oluyor. Okulun büyük bir kısmı ölene
kadar buraya herhalde bir şey yapmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Daha önce okulun önünde geçirdiği trafik kazasında yaralanan öğrencilerden Burcu Yaylagül ise,
"Ellerini biraz vicdanlarına koysunlar. Kazayı ben ucuz atlattım, şanslıydım ama kimse benim kadar
şanslı olmadı. Artık lütfen şu yol yapılsın" dedi.
Son sınıf öğrencisi Alperen Tuğrul Atalay da, "Bizim okulumuza Karayollarından yetkililer geldi ve
incelemede bulundu. Ama bu incelemeyi okul saatinde yaptıkları için o sürede yolu sadece 3 kişi
kullanmış. 3 kişi için de bir üst geçit yapmayı uygun görmemişler. 250 bin TL'nin ölü yatırım olduğunu
söylemişler. Buraya yol yapılması için daha ne yapmamız gerekiyor? Daha kimin ölmesi gerekiyor?
Belki ölüm kadar haber değeri yok ama burada ucuz atlatılan kazalar da meydana gelen kazaların 20
katı kadar olmuştur" şeklinde konuştu.
Öte yandan Đncesu ilçesinde yumurta yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum'dan Irak'a yumurta taşıyan Đsmail Gündaş yönetimindeki 33 BRN 67 plakalı tır, Kayseri-Niğde
karayolu Đncesu ilçesi Subaşı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Yaralanan Đsmail Gündaş (44) ve Yusuf Gündaş (30), Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
tedavi altına alındı.
Bu arada Kayseri'de kamyon içerisinde yatan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve
sağlık ekipleri ilk incelemede şahsın küçük piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği
üzerinde durdu.
Ambar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde park halinde bulunan kamyonda yattığı öğrenilen 43 yaşındaki
M.O. ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde kendisine ulaşılamayan şahsa bakmak için iş yeri
arkadaşları olay yerine geldi. Kamyon içerisinde hareketsiz yatan M.O. için olay yerine 112 Acil Servis
çağrıldı. Polisin de geldiği olay yerinde sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini
belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şahsın, araç içerisindeki piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle
zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. M.O.'nun cesedi otopsi için hastane
morguna kaldırıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11845
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Behram gitti Bilal Aziz döndü
Kayseri Erciyesspor,Atilla ,Numan ve Bilal Aziz ile sözleşme imzalayacak.
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PTT 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, Lübnan asıllı oyuncu Bilal Aziz Özer ile anlaşmaya
vardı.
Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde, "Spor Toto Süper Lig yolunda hocamız
Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda yapılan görüşmeler sonrasında transfer edilen bir başka
isim Lübnan asıllı futbolcu Bilal Aziz Özer oldu" ifadesi yer aldı. Bilal Aziz'in önümüzdeki günlerde
resmi imzayı atacağı duyuruldu.
Schalke 04 altyapısından yetişen Özer, savunmanın ve orta sahanın solunda görev alabiliyor. Schalke
04'ün 2. takımında futbol oynayan Bilal Aziz, 2006 yılında Osnabrück takımına transfer oldu. 20062007 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray tarafından denenen Bilal Aziz, sol kanatta
alternatifleri olmasından dolayı geri gönderildi. Özer, 2008-2009 sezonunda Kayserispor'da da forma
giymişti.

Bu arada Kayseri Erciyesspor'un kaleci Atilla Koca ile anlaşmasının ardından 30 yaşındaki kaleci
Behram Zülaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı olarak feshedildi.
Öte yandan PTT 1'inci liginde şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Erciyesspor, Sivasspor'dan
kaleci Atilla ile, Orduspor'dan stoper Numan'ı renklerine bağladı. Basın Sözcüsü Kaan Savruk, orta
sahaya da takviye yapmak için arayışlarının sürdüğünü belirtti.
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, başarılı bir ilk yarı geçirmelerine karşın, son iki
maçta aldıkları şanssız yenilgiler nedeniyle liderliği bıraktıklarını anımsatarak, "Đkinci yarıya
eksiklerimizi giderip yeniden liderliği yakalamak için hazırlanacağız. Teknik direktörümüz Osman
Özköylü'nün raporu doğrultusunda Orduspor'la karşılıklı olarak sözleşmesini fesh eden 28 yaşındaki
defans oyuncusu Numan Çürüksu ve Sivasspor'dan 32 yaşındaki kaleci Atilla Koca'yı renklerimize
bağladık. Yine hocamızın isteği dogğrultusunda orta sahaya da takviye yapacağız" diye konuştu.
ANTALYA KAMPI YARIN BAŞLIYOR
Đkinci yarı için yarın Antalya Lara'da toplanacaklarını ve 12 Ocak'a kadar burada kamp yapacaklarını
da vurgulayan Basın Sözcüsü Savruk, takımdan ayrılacak futbolcuların isimlerinin de yarın
açıklanacağını duyurdu. Kayseri Erciyesspor, ligin ilk yarısını 30 puanla 2'inci sırada tamamlamıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11846
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Kaski Ceyhan'ı da devirdi.75-60
KASKĐ ,75-60 galibiyet ile ligdeki 9. galibiyetine imza attı.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Lig'in 12. haftasında Kayseri Kaskispor, kendi evinde Ceyhan Belediyesini
konuk etti. Rakibi karşısında maç boyunca üstün olan ev sahibi takım karşılaşmadan 75-60 galibiyet
ile ayrılarak Ligdeki 9. galibiyetine imza attı. Kayseri Kaskispor'da doğum günü olan Evanthia Maltsi
attığı 26 sayı ile maçın en skorel ismiydi. Ceyhan Belediyespor'un en skorel ismi ise 19 sayı ile
Swords oldu. Karşılaşmanın dördüncü periyodun da rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde
kalan Martinez'in kaşı açıldı ve karşılaşmaya devam edemedi. SALON: Kadir Has kongre ve Spor
Merkezi HAKEMLER: Uğur Özen xx, Elif Bektaş xx, Serkan Sertxx KAYSERĐ KASKĐSPOR: Pınar xx 8,
Jones xx 8, Aysun x 3, Ayşegül x 5, Begüm x 2, Maltsi xxx 26, Tuğba x 1, Martinez xxx 11, Esra x,
Anosike xxx 11, Melis CEYHAN BELEDĐYE: Ceyra x 3, Asena x 4, Tuğçe x 7, Ferda x, Karklina xx 12,
Aslı x, Hülya xx 6, Melek x, Kayla xx 7, Sevim x, Swords xxx 19, Đvezic x 2 1. PERĐYOT: 15-11
(Kayseri Kaskispor lehine) DEVRE : 39-30 (Kayseri Kaskispor lehine) 3. PERĐYOT: 53-46 (Kayseri
Kaskispor lehine) Skor 75-60 KASKĐ Lehine Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Kayseri
KASKĐ'nin başantrenörü Ayhan Avcı, 75-60 kazandıkları Ceyhan Belediyesi maçına ilişkin, "Đyi bir
oyunun sonucunda kazandık, mutluyuz" dedi. Avcı maçın ardından katıldığı basın toplantısında,
Ceyhan Belediyesi karşılaşmasını kazanarak ligde 12. hafta sonunda 9. galibiyeti almanın sevincini
yaşadıklarını belirtti. Oyuncularının karşılaşmanın genelinde iyi mücadele ettiğini dile getiren Avcı,
"Bugün bir önceki haftada oynadığımız Tarsus Belediye maçına göre daha organizeydik. Daha
mantıklı oynadığımızı düşünüyorum. Đyi bir oyunun sonucunda kazandık, mutluyuz. Oyuncularımı
mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Son periyot hariç iyi müdafaa yaptık. Savunma sertliği olarak
yeterli düzeyde değiliz. Zamanla daha da iyi olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. -Ceyhan

Belediyesi cephesi - Ceyhan Belediyesi başantrenörü Atilla Keskin ise Kayseri KASKĐ'yi galibiyetten
dolayı kutlayarak, şunları kaydetti: "Çok kötü bir oyun sergiledik. Çok kötü atışlar yaptık. Böyle iyi
takımlara karşı atamazsanız kolay sayı yersiniz. Biz de bunu bugün beceremedik. Ofansta büyük
hatalar yaptık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Türkiye Kupası'nda yine KASKĐ ile oynayacağız.
Hedefimiz orada rakibimizi yenmek. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Đnşallah orada rakibimizi yeneriz."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11849
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Otomobil kazası .7hafif yaralı
Kazaler Talas ve Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi.
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Kayseri'de, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp ters dönen otomobilde
bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kocasinan Đlçesi Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda
meydana geldi. Belma Korkmaz yönetimindeki 38 RR 430 plakalı otomobil, Benzade Kaya'nın
kullandığı 38 TR 702 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmayla kontrolden çıkan öndeki otomobil
ters döndü. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Benzade Kaya (46) ile Mustafa Altıntaş (46) ve
Melek Altuntaş (8) yaralandı. Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bir başka kazada ise Kayseri'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü.
Otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Talas ilçesi Erenköy mahallesi Đncili sokakta meydana geldi.
Muhammet Đnce yönetimindeki 38 ZY 873 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp 3 metre
derinliğindeki boş su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücü Muhammet Đnce ile yanındaki Büşra
Akpınar, Nursel Şahin ve seçim Karaca yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri
tarafından araçtan çıkarılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11850
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Kayseri Erciyesspor da Transfer Durumu
Gidecek ve gelecek oyuncular netlik kazanıyor
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Kayseri Erciyesspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Hedefini Süper Lig
olarak belirleyen takımımızda hocamız Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda transfer
çalışmaları sürerken buna paralel olarak da bazı oyuncular ile yollar ayrılmaktadır. 20122013 sezonu için kendilerine takım bulmalarını istediğimiz futbolcular, Mehmet Ayaz,
Kemal Okyay, Cihan Özkara, Veli Torun ve Emre Morgil olarak belirlendiği kamuoyuna
duyurulur. ismi geçen futbolcularımıza bugüne kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür
ederiz" denildi. Öte yandan Kayseri Grup 38 Taraftar Derneği, kulüplerin vergi borcunun
affedilmesi önerisine tepki gösterdi, kulüp başkanlarının kendi işyerleri ve şirketlerinde
başarılı, kulüplerine gelince gelir kaynaklarını hovardaca harcayıp borç batağına
sürüklediğine dikkati çekti. Kulüpler Birliği'nin Spor Bakanı Suat Kılıç'la yaptıkları
toplantıda ortak görüş olarak ortaya çıkan, "'Kulüplerin vergi borcu affedilsin"
düşüncesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan derneğin açıklaması şöyle: "Kulüpleri
zarar ettirerek borç batağına sürükleyenlerin böyle bir istekte bulunmaları bu milletle alay
etmek manasındadır. Korkunç derecede artmış olan kulüplerin iyi yönetildikleri takdirde
artıya geçmiş olmaları gerekirken, 'yandık, bittik, borcumuzu ödeyemiyoruz" sözleri
duyuluyor. Verilecek bir taviz ileride fakir ve muhtaçlara yardım fonundaki paraların
kulüplere bölüştürülmesi isteğini de beraberinde getirir. Alt liglerde vade uzatmak,
faizden indirim gibi bir takım kolaylıklar gösterilebilir fakat süper lig için bu şekilde
düşünmek memleketin temeline dinamit koymaktır. Milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıp
vergisini öderken gelir bolluğunda zevk ve sefa sürenlerin vergisini kuruşuna kadar
ödemeleri gereklidir." Bu arada Özel bir otelde düzenlenen düğün törenine TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut, Fenerbahçeli Mehmet Topuz ve Bulut ile Çelebi ailelerinin
yakınları katıldı. Mutlu çiftin nikahını Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım kıydı. Nikah
töreninin ardından düğüne gelen misafirler doyasıya eğlendi. Galatasaray'ın tecrübeli
oyuncusu Umut Bulut, katıldığı düğün töreninde misafirlerin ilgi odağı oldu. Umut Bulut'u
gören misafirler golcü futbolcuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11851
Erişim Tarihi: 31.12.2012

18'lik genç intihar etti
"Size layık bir evlat olamadım. Beni affedin" notu bulundu.
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Kayseri'de ruhi bunalım geçiren bir lise öğrencisi, atkıyla yaşamına son verdi. Develi Đlçesi'nde oturan
açık lise öğrencisi 18 yaşındaki Enes Kılınç, geçirdiği ruhi bunalım sonucu Talas Đlçesi Bahçelievler
Mahallesi Mevlana Caddesi C-1 Blok'ta bir arkadaşına ait evde, doğalgaz borusuna bağladığı atkıyla
intihar etti. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada, Enes Kılıç'ın ailesine yönelik, "Size layık
bir evlat olamadım. Beni affedin" yazılı bir not buldu. Enes Kılıç'ın cesedi otopsi için Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11852
Erişim Tarihi: 31.12.2012

ALLAH (C.C) Şifa Versin
Emekli bakkal Kamber Koç günde 30 tablet ilaç içiyor
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Kayseri'de, 12 yıl önce yakalandığı kolon kanserini yenmesine rağmen bugüne dek peşini bırakmayan
hastalıklar nedeniyle ilaca bağımlı hale gelen emekli bakkal, günde 30 tablet ilacın yanı sıra insülin ve
nefes açıcı sprey kullanıyor. 58 yaşındaki Kamber Koç,2000 yılında kolon kanserine yakalandığını,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla bağırsağını üçte ikisinin alındığını
söyledi. Bu nedenle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde 7 yıl
kemoterapi gördüğünü ifade eden Koç, tümörün iyi huylu çıkması nedeniyle kanseri yendiği kaydetti.
Koç, bu süreçte işlettiği marketi kapatarak malulen emekli olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Kanseri
yendim ama hastalıklar peşimi bırakmadı. Daha sonra ülseratif kolit teşhisi kondu. 2008 yılında bypass ameliyatı oldum, 5 damarım değiştirildi. Astım-bronşit, şeker, hipertansiyon hastasıyım. Her iki
gözümden de katarakt ameliyatı oldum. Son zamanlarda ellerim titremeye başladı. Bunun için de
nöroloji uzmanı ilaç verdi. Günde 30 tablet ilaç içiyorum. Ayrıca şeker hastalığı için insülin, astımbronşit için de nefes açıcı sprey kullanıyorum. Tabi arada sırada baş ağrısı için içtiğim ağrı kesici
ilaçları saymıyorum." Kullandığı ilaçlar nedeniyle 75 kilodan 115 kiloya çıktığını dile getiren Koç, son
dönemde uyguladığı diyet sonrası 105 kiloya kadar düştüğünü anlattı. Koç, kullandığı ilaçları
karıştırmamak için hepsini ayrı ayrı tasnif ederek poşetlediğine dikkati çekerek, "Bazen içtiğim bir ilacı,
unutup tekrar içtiğim oluyor. Ancak, bünyem artık alıştı. Yan etkisini görmüyorum" dedi. Mücadele
ettiği hastalıklar nedeniyle sürekli kontrol altında olması gerektiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:
"Kullandığım bütün ilaçlar için heyet raporu aldım. Bu nedenle katkı payı ödemiyorum. Ancak, kontrol
için her hastaneye gidişimde hasta katılım payı adı altında maaşımdan 10 lira kesiliyor. Emekli
maaşımdan başka gelirim yok. Bazen aylık kesinti 100 lirayı buluyor. Geçinmekte zorlanıyorum." Koç,
2008 yılında değiştirilen 5 kalp damarından üçünde daralma tespit edildiğini belirterek, kalp yetmezliği
nedeniyle de doktorların kalbine pil takmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. -"Sık karşılaşılan bir
durum değil"- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman
Oğuzhan da yaş ilerledikçe hastalık sayısının artığına dikkati çekerek, buna rağmen Kamber Koç'daki
kadar çok sayıda ilaç kullanımının sık karşılaşılan bir durum olmadığını bildirdi. Kardiyoloji alanında
hastaların kullanmak zorunda olduğu birkaç ilacın tek tablette birleştirilmesi konusunda çalışmalar
olduğunu dile getiren Oğuzhan, şunları söyledi: "Örneğin, kalp hastaları kolesterol ve tansiyon ilacı ile
aspirin kullanıyorlar. Bu 3 ilacın tek tablette birleştirilmesi konusunda yurt dışında çeşitli araştırma ve
çalışmalar var. Đlaç uyumunun sağlanması açısından bunun yararlı olacağı düşünülüyor. Çünkü, ilacı
yazıyoruz ama hasta bu ilaçların hepsini düzenli kullanıyor mu bilemiyoruz. Hastalar da ilaçların tek
tablette birleştirilmesine olumlu yaklaşıyor. Ancak, ilaçların birleştirilmesi bize çok fazla doz ayarlama
esnekliği vermiyor. Bu konu üzerinde de çalışılıyor." EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11853
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Kayserililer Kozaklı da
Kayseri ilini kamuda kısmen yönetenler Kozaklı da toplantı yaptı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki yıllarda Kayseri'de 2000'li yılların başı
çok konuşulacak. Çocuklarımız, gelecek nesiller, 'Kayseri kabuğunu 2000'li yılların başında kırdı'
diyecekler" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Ak Parti Grup Başkan
Vekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
metropol ilçe belediye başkanları ile Büyükşehir Belediyesi, KASKĐ ve Elektrik Şirketi'nden üst düzey
yöneticilerin katılımıyla Kozaklı Termalya Otel'de 2012 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda
2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen hizmetler, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Kayseri
Mahallesi, Kale Đçi Kültür Sanat Merkezi, Kültür Yolu, Anadolu Harikalar Diyarı gibi Büyükşehir
Belediyesi'nin hayata geçirdiği devasa projeler değerlendirildi ve ayrıca 2013'ün yatırım programları
ele alındı. Yıllardır her sene başında geride bırakılan yılın değerlendirildiği bir toplantı yaptıklarını
hatırlatan Başkan Özhaseki, "Bugün yine burada daire başkanı arkadaşlarımızın, genel sekreter ve
yardımcılarımızın, genel müdürlerimizin olduğu, sayın vekillerimizin, ilçe belediye başkanlarımızın da
katıldığı uzun toplantılar yaptık. Sabah başladığımız toplantılar gece 12.00'ye kadar sürdü. Yarında
devam edecek. Bu programda 2012 yılı ve bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri
değerlendirdik. Aynı zamanda da gelecek yıl belediyenin faaliyet alanları hususunda yeni açılımlar
olacak, yeni yapacağımız işler var, bütün bunları ele aldığımız önemli bir toplantı oldu" dedi. Olaya
sadece belediye hizmetleri açısından bakmadıklarını vurgulayan Başkan Özhaseki, Kayseri'nin
geleceğini etkileyecek projelere yön vermeye çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Đddia ile şunu
söyleyebilirim. 2000'li yılların başı, Kayseri'de önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak. Yani
çocuklarımız, onların çocukları, gelecek nesiller, 'Kayseri, kabuğunu 2000'li yılların başında kırdı'
diyecekler. Çünkü bu büyük projelerin her birisi, Kayseri'nin geleceğini etkiliyor. Yapılan yatırımlar
elbetteki insanların hayatını kolaylaştıracak. Su, kanal, yol, yeşil alan, temizlik vs. gibi hizmetler
verilecek. Bunlara hiç itirazımız yok. Bu hizmetleri zaten günden güne iyileştirmeye devam ediyoruz.
Ama şehri büyütecek, şehri çevresindeki şehirlerin merkezi konumuna getirecek, burayı bir cazibe
merkezi haline getirecek, önemli projelere imza atıyoruz. Gerek sağlık alanında gerek turizmde,
ticarette, sanayide, sporda, kültür sanatta aklınıza gelebilecek her alanda yapılabilecek ne tür ciddi
faaliyetler varsa onların hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yamula Barajı'nın faydasını ilerde insanlar çok
görecekler, Abdullah Gül Üniversitesi'nin Kayseri'ye neler getireceğini, bir müddet sonra görecekler.
Erciyes'e yapılan projenin Kayseri'ye neler kattığını herkes görecek. Bu projelerin hem maliyetli hem
geleceği etkileyecek projeler olmasından dolayı çok titizleniyoruz. Sadece yakın çalışma
arkadaşlarımızla değil, halkayı büyüterek milletvekillerimizle, Kayseri'nin ileri gelenleri ile sivil toplum
örgütleri ile bu projeleri tek tek tartışıyoruz. Bugün bu açıdan bakıldığı zaman bu toplantılar da çok
verimli geçti." ĐKĐNCĐ GÜN EĞĐTĐM SEMĐNERĐ 2012 değerlendirme toplantısının 2. gününde ise
belediyeden, KASKĐ'den ve Elektrik Şirketi'nden üst düzey yöneticilere 'Çalışma Hayatında Karizmatik
Liderlik' başlıklı bir seminer verildi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Recep Bozlağan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, 'vizyon, ekip, sistem ve başarı' unsurlarıyla
liderlik anlatıldı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11854
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Kayseri Şekerspor'a bravo
Ligi ilk yarıda 4.sırada tamamlayan Şekersporda yüzler gülüyor.
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Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4. sırada bitiren Kayseri Şekerspor'da, yüzler gülüyor.
Kulüp Basın Sözcüsü Uğur Metiner yaptığı açıklamada, ligdeki ilk sezonları olmalarına rağmen, ilk
yarıda başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi. Đkinci yarı daha da iyi olacaklarına inandıklarını ifade
eden Metiner, bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını belirtti. Hedeflerinin ikinci yarıda da aynı başarıyı
tekrarlamak olduğunu dile getiren Metiner, "Takımımızın gidişatından memnunuz. Takım yavaş yavaş
oturmaya başladı. Đlk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik. Đkinci yarı daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz.
Teknik heyet ve oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarımız da bize güvensin, desteğini esirgemesin"
diye konuştu. GenelĐç SahaDış Saha 1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 O G B M A Y AV P 1.DĐYARBAKIR BÜYÜKŞEHĐR
BELEDĐYESPOR 17 14 2 1 32 8 24 44 2.ĐSTANBULSPOR A.Ş. 17 11 3 3 31 13 18 36 3.FATĐH
KARAGÜMRÜK A.Ş. 17 10 4 3 26 13 13 34 4.KAYSERĐ ŞEKERSPOR 17 8 4 5 27 17 10 28
5.PAZARSPOR 17 7 7 3 26 17 9 28 6.ANKARA DEMĐRSPOR 17 8 4 5 25 16 9 28
7.ORHANGAZĐSPOR 17 7 6 4 18 12 6 27 8.TEKĐROVA BELEDĐYESPOR 17 7 5 5 31 28 3 26
9.GÖLCÜKSPOR 17 7 5 5 23 22 1 26 10.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 17 6 5 6 20 16 4 23
11.KIRIKHANSPOR 17 5 6 6 24 22 2 21 12.BELEDĐYE VANSPOR 17 5 5 7 13 18 -5 20
13.SANDIKLISPOR 17 5 5 7 17 25 -8 20 14.KASTAMONUSPOR 17 5 3 9 27 30 -3 18 15.BERGAMA
BELEDĐYESPOR 17 3 6 8 16 27 -11 15 16.SĐĐRTSPOR 17 4 2 11 18 36 -18 14 17.BEŞĐKDÜZÜSPOR
17 2 5 10 15 24 -9 11 18.ÇORUMSPOR 17 0 1 16 10 55 -45 1 EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11855
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Erciyesspor süperlige çıkacak
Başkan Ziya Eren açıklamalarda bulundu
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Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren,"2013 yılında Süper Lig özlemine son vereceğiz" dedi.
Eren,yaptığı açıklamada, kulüp olarak ligin ilk yarısında genel anlamda başarılı bir dönem geçirdiklerini
söyledi. Bu başarılarını devam ettirerek, 2013 yılında Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını
vurgulayan Başkan Eren, şunları kaydetti: "Süper Lig hedefimiz doğrultusunda Teknik Direktörümüz
Osman Özköylü'nün raporunu dikkate alarak ne gerekiyorsa yapacağız. Đkinci yarıda kadroda
düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Yapacağımız nokta transferlerle daha da
güçleneceğiz. Transferi tecrübeli isimlerden yapacağız. Çünkü PTT 1. Lig artık çok zorlu bir lig olmaya
başladı. Aramıza katılan oyuncularımızın katkılarıyla ikinci devre daha da etkili bir Erciyespor olacak.
Ligin ikinci yarısında Süper Lig hedefimize adım adım yürüyeceğimizi düşünüyorum. Buna göre
çalışmalar yapıyoruz. Kaliteli teknik heyet ile futbolculara sahibiz. Đnşallah çalışmalarımızın karşılığını
alarak, 2013 yılında Süper Lig özlemine son vereceğiz." Eren, takımın ikinci yarı hazırlıklarına
Antalya'da başladığını da sözlerine ekledi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11856
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Sarı Kırmızılılar Kampta
Kayserispor için kamp programı belli oldu.
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Kayserispor'un devre arası kamp programı belli oldu. Ligin ilk yarısını 19 puanla 15. sırada
tamamlayan Kayserispor, 12 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak Perşembe günü
başlayacak. Sarı-kırmızılılar, 3 Ocak'ta devre arası kampı için Antalya'da toplanacak. 4 Ocak'ta kampa
girecek olan Kayseri temsilcisi, ikinci yarı hazırlıklarını 18. haftada deplasmanda oynayacağı
Bursaspor maçına kadar burada sürdürecek. Kayserispor, Antalya kampı sırasında 8 Ocak'ta
Kasımpaşa, 12 Ocak'ta ise Gaziantepspor ile hazırlık maçları yapacak. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11857
Erişim Tarihi: 31.12.2012

Pazaryerleri yeraltına alınabilir mi
Kayseri de altı 2 katlı semt pazarı üzeri yeşil alan olan pazar kurulabilirmi
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi
Gazete de yayınlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesine istinaden Semt
Pazar Yerleri Tespit ve Uygunluk Komisyonu oluşturulduğunu söyledi. Melikgazi Belediyesi
belediye çalışmalarında kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile her zaman işbirliği ve
koordinasyon içerisinde yatırım ve hizmetleri gerçekleştirdiklerini bununda hizmetin
kalitesini artırdığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Đlçe sınırları içerisinde her hafta
24 ayrı semtte semt Pazaryeri kurulmaktadır. Semt pazaryerine yoğun bir talip vardır.
Ancak semt Pazaryeri de rastgele, yol ortasında, mahalle arasında olmamalıdır. Semtlerin
ihtiyacı ve ortak alanları belirlenerek, her türlü sosyal donatımları olmalıdır. Bu amaç ile
bu yıl bir yönetmelik yayınlanmış ve bundan öncekilerin ıslahı ve bundan sonra inşa
edilecek semt pazaryerlerinin yer seçimi, oluşumu ve denetimi gibi unsurların bir
komisyon tarafından yapılması istenmektedir. Bu yönetmeliğe istinaden oluşturulan
komisyon üyeleri Belediyemizde toplantı yaparak çalışmalarına başlamıştır" dedi
Komisyonun Melikgazi Belediye Başkanlığın bünyesinde; Melikgazi Zabıta ve Đmar
Müdürleri, Đl Ticaret Müdürlüğü, Đl Gıda ve Tarım Müdürlüğü, Đl Halk Sağlık Müdürlüğü, Đl
Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Odası, Meyve ve Sebzeciler odası ile Tüketicileri Koruma
Dernek temsilcilerinden oluştuğunu ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Yönetmelik
gereği komisyonun mevcut semt pazaryerlerini gezerek incelemelerde bulunduklarını
sözlerine ekledi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11858
Erişim Tarihi: 31.12.2012

