KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
24.01.2011–31.01.2011

Veresiye içki cinayeti !
Sarız'da veresiye içki tartışması kanlı noktalandı. Tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
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Kayseri’de veresiye içki tartışması kanlı noktalandı.
Tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesinde meydana gelen olayda, içki sattığı öğrenilen 55 yaşındaki D.T. ile
25 yaşındaki Ö.K. arasında veresiye içki yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi.
Çevredeki vatandaşların müdahale etmesine rağmen, içki satan D.T. ve kardeşi Y.T.’nin, inşaat işçisi
olduğu öğrenilen Ö.K.’ya demir sopa ve bıçakla saldırdığı ileri sürüldü.
D.T.’nin 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Ö.K’nın olay yerinde hayatını kaybettiği D.T. ve
Kardeşi Y.T.’nin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
D.T. ve Y.T.,’nin kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri Ö.K.’ya ders vermek istediklerini ifade ettikleri
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8795
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Mahkemeden CHP'ye tekzip !
Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak CHP'nin tekzip yayınlamasına
karar verdi.
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Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialarla
ilgili CHP'nin internet sitesinin hem de bir gazetenin tekzip metni yayınlamasına karar verdi.
Đlgili mahkemenin kararında "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Aralık 2010 tarihli grup

konuşmasında sarf ettiği sözler ile 27 Aralık 2010 tarihinde bir televizyon kanalındaki programda
vermiş olduğu demeçler ve akabinde sitede yer alan benzer yöndeki yayınlarda ve kamuya hitaben
yapılan konuşmaların içeriğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yolsuzluklara
karıştığı, rüşvet çetesinin bir parçası olduğu, buna ilişkin gerçeklerin üzerinin de organize bir şekilde
kapatıldığı
iddialarına yer verildiği ve bu suretle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kişilik
haklarının, asılsız iftira ve ithamlarla ihlal edildiği ve istenen cevap hakkının yayınlanmadığı" belirtildi.
Kararda, "Söz konusu talebin www.chp.org.tr uzantılı internet sitesindeki yayın içeriğinin haber ve
eleştiri sınırlarını aşacak şekilde suç isnadı ve kişisel haklara saldırı niteliğinde olduğuna karar
verildiğinden talebin kabulüne ve cevap ve düzeltme metninin yayınlanmasına karar verildi" denildi.
Öte yandan bu dönemde yayınladığı haber ve yorumlarla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'ye haksız ithamlarda bulunduğu ileri sürülen bir gazetenin de mahkeme kararıyla iki ayrı
tekzip yayınlamasına hükmedildi.
Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 19.01.2011 tarih ve 2011/53 sayılı kararında, "18.12.2010
tarihinde yayınlanan 'Başkomiser Baba Konuştu' başlıklı yazıda, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'nin şeref ve saygınlığını rencide ve ihlal edecek nitelikte, gerçek dışı uydurma
haberlere yer verildiği ve ayrıca Başkan Özhaseki'yi ve başkanlığını yaptığı belediyeyi zan altına
sokmaya yönelik, asılsız, yalan bir haber yayınlanmış olduğu ve bu habere karşılık cevap hakkı
tanınmadığı belirtilerek söz konusu yazının, haber ve yorum niteliğini aşacak şekilde suç isnadı içeren
ve kişisel haklara saldırı niteliğinde olduğu kanaatine varıldığından talebin kabulüne, cevap ve
düzeltme metninin yayınlanmasına karar verildi" denildi.
Gazeteyle ilgili ikinci tekzip kararı ise 'Đşte Rüşvetin Belgesi' başlıklı yazı ile ilgili olarak alındı. Kayseri
1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 19.01.2011 tarih ve 2011/55 sayılı kararında da, "Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'nin şeref ve saygınlığını rencide ve ihlal edecek nitelikte, gerçek dışı
uydurma haberlere yer verildiği ve ayrıca Başkan Özhaseki'yi ve başkanlığını yaptığı belediyeyi zan
altına sokmaya yönelik, asılsız, yalan bir haber yayınlanmış olduğu ve bu habere karşılık cevap hakkı
tanınmadığı belirtilerek, söz konusu yazının, haber ve yorum niteliğini aşacak şekilde suç isnadı içeren
ve kişisel haklara saldırı niteliğinde olduğu kanaatine varıldığından Talebin Kabulüne ve cevap ve
düzeltme metninin yayınlanmasına karar verildi" denildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8796
Erişim Tarihi: 28.01.2011

2.yarıya 3 puanla başladık
Kayserispor haftanın kapanış maçında Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Bülent Gökçü xx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Amisulashvili xx, Selim xx, Abdullah xx,
Mehmet Eren xx, Hamza x, Furkan xx, Kujovic xx, Amrabat xxx
YEDEKLER: Volkan, Zalayeta, Savaş, Semih, Ömer Hasan, Önder, Karim Ziani
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESOR: Hasagic x, Vinicius x, Đskender x, Ekrem x, Cihan x,

Mahmut x, Holmen x, Robert Kus x, Gökhan x, Serhat xx, Tevfik xx
YEDEKLER: Oğuzhan, Metin, Abdulkadir, Efe, Ali Güzeldal, Rızvan, Gökhan Ünal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Abdullah Mucip Avcı
GOLER: Ekrem (dk.26 K.K.), Amrabat (dk. 34)
SARI KART: Ekrem (Büyükşehir Belediye)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8797
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Kayserispor'da keyifler yerinde
Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı.
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Spor Toto Süper Lig'nde Kayserispor, kendi sahasında
ağırladığı Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, lige iyi
başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Pozisyonları iyi değerlendirdiklerini kaydeden Şota,
"Karşılaşmada kontrol bizdeydi. 3 puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Maç sırasında Gökhan Ünal ile çarpışan kaleci Souleymanou'nun durumu hakkında konuşan Şota,
"Sert bir çarpışma oldu. Yarın sonuçları belli olacak. Đnşallah önemli bir şey yoktur" dedi.
Yeni transferlerin takıma önemli katkıları olduğunu ifade eden Şota, "Henüz ikinci devrenin ilk
karşılaşmasında oyuncular tam olarak kendilerini gösteremez. Daha iyi olacakları kanaatindeyim"
dedi.
Kayserispor'un yeni transferlerinden Emir Kujoviç ise, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
AVCI: "SON ZAMANLARDA OYNADIĞIMIZ EN KÖTÜ MAÇTI"
Đstanbul Büyükşehir Belediye Teknik Direktörü Abdullah Avcı, saha zemininin oyuncuların
kramponlarını kırdığını, amatörce hata yaptıklarını söyledi. Son zamanlarda oynanan en kötü maç
olduğunu belirten Avcı, "Oyuncularımızın istekli olması iki gol atmasını sağladı ancak bu maçtan
çıkarılacak çok ders var. Rakibi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye oyuncusu Gökhan Süzen de saha zemininden yakınarak, "Zeminin azizliğine
uğradık" dedi. Süzen, "Đkinci yarı bir gol bulduğumuz taktirde oyunun çözüleceğini düşünüyorduk.
Oynamak istediğimiz futbolu son yarım saatte bulduk. Mağlup duruma düşmemize karşın mücadeleyi
bırakmadık. Haftaya Beşiktaş maçımız var. Đnşallah bunu Beşiktaş karşılaşmasında telafi edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8798
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Kupa finali Kadir Has'ta !
TFF 49. Ziraat Türkiye Kupası finalinin Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verdi.
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TFF Yönetim Kurulu, Karabük'te bugün yaptığı toplantıda 49. Ziraat Türkiye Kupası finalinin Kayseri
Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verdi. Finalin tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.
2010-2011 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçı, Mart 2009'da hizmete giren Kayseri Kadir Has
Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ilk final olacak. Tüm tribünlerin kapalı olduğu Kadir Has Stadyumu'nda
tribünlerin üst kısmına yerleştirilen radyan ısıtıcılar sayesinde soğuk havalarda seyircilerin üzerine
doğru sıcak hava akımı oluşturuluyor. Estetik yapısıyla dikkat çeken stadyumun alttan ısıtmalı ve
otomatik olarak +4 dereceye sabitlenen zemini karın erimesini sağladığı gibi soğuklarda sahanın
donmasını engelliyor. Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluşmuyor.
Kadir Has Stadı'nın Teknik Özellikleri ise şöyle:
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu 32 bin 864 koltuk kapasiteli.
- Kendisine ait kapalı otoparkı ve özel girişi olan çeşitli kapasitelere sahip 52 adet loca bulunuyor.
Ayrıca kale arkalarında 2 adet sponsor grup locası yer alıyor.
- Stadın etrafındaki 53 bin m² alanda yaklaşık bin 500 araçlık otopark yer alıyor. Kadir Has Stadı'nın
hemen yanından geçen raylı sistem sayesinde şehir merkezinden stadyuma ulaşım imkanı da en kısa
ve hızlı şekilde sağlanmış oluyor.
- Stat 69 m² büyüklüğündeki digital skorboarda sahip.
- Her tribünün arkasında UEFA standartlarına uygun seyirciler için kapalı alanlar bulunuyor. 150
metrekarelik bu alanlar kafe, restoran olarak ve çeşitli toplantılar için kullanılacak.
- 2'si takımlar için (350 m² genişliğinde) olmak üzere toplam 4 adet soyunma odası bulunuyor. Takım
soyunma odalarında havuz ve masaj bölümleri yer alıyor. Ayrıca futbolcuların iç mekanda ısınmasını
sağlamak amacıyla ısınma koridorları bulunuyor.
- Statta 150 kişi kapasiteli basın toplantı salonu bulunuyor. Bunun yansıra çok amaçlı 3 tane basın
çalışma salonu ile birlikte basın tribünü ve basın locaları her türlü teknolojik donanıma sahip.
- Soyunma odaları, koridor boşlukları, basın toplantısı odası vs. gibi tüm birimler UEFA
standartlarında yapıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8799
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Spora Kayseri damgası vuruldu
Türkiye Kupasında futbol ve basketbol finalleri de Kayseri'de oynanacak.
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Türkiye Kupası 8'li
finallerinin 9-13 Şubat tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde
düzenlenmesine karar vermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da Ziraat Türkiye Kupası final
maçının Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
TFF Yönetim Kurulu Karabük'te yaptığı toplantıda 49'uncu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Kayseri
Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verdi. Tarihi ve saati daha sonra belirlenecek olan final maçı
için tercih edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, Türkiye'nin ilk modern stadı olarak
kabul ediliyor.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kayseri'nin sportif tesisleşme yönünden kat ettiği mesafeye ve bu tesislerin getirdiği faydalara dikkat
çekerek, "Bundan birkaç yıl önce başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesinin faydalarını görmeye
devam ediyoruz. Kadir Has Stadı ve Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin yanı sıra olimpik yüzme
havuzu, atletizm pisti, tenis kortları ve değişik kapasitelerdeki spor salonları ile Kayseri, Türk sporunun
merkez üssü haline geldi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, hepimizin de yakından takip ettiği üzere
geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Ondan önce
de yine Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Dörtlü Finaline ve değişik ulusal ve uluslararası spor
organizasyonlarına sahne olmuştu. Burada şimdi 9-13 Şubat tarihleri arasında Basketbol Erkekler
Türkiye Kupası 8'li finalleri yapılacak. Biz bunun heyecanını yaşayıp hazırlıklarını yaparken Türkiye
Futbol Federasyonu da Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Kayseri'ye verdi. Bu da bizim için ayrı bir sevinç
ve gurur kaynağı oldu. Kayseri'ye kazandırmış olduğumuz spor tesislerinin uluslararası standartlarda
olduğu ve büyük organizasyonlar için ilk akla gelen tesisler olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Biz
Kayseri olarak her iki büyük organizasyonu da en güzel şekilde yerine getireceğiz inşallah" dedi.
KAYSERĐ'DEKĐ ORGANĐZASYONLAR
Kayseri'de son yıllarda düzenlenen ulusal ve uluslararası boyuttaki sportif organizasyonlardan
bazıları ise şöyle:
12-14 Nisan 2008 Basketbol Bayanlar Türkiye Kupası 8'li finalleri (Kongre ve Spor Merkezi)
11-12 Temmuz 2009 Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Dörtlü Finali (Kongre ve Spor Merkezi)
28 Ağustos-2 Eylül 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (Kongre ve Spor Merkezi)
21-30 Temmuz 2010 Dünya Satranç Şampiyonası (Kongre ve Spor Merkezi)
3 Haziran 2009 Türkiye-Azerbaycan A Milli Takımlar Karşılaşması (Kadir Has Stadı)
5 Eylül 2009 Türkiye-Estonya Dünya Kupası Eleme Grubu Maçı (Kadir Has Stadı)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8800
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Ali Dağı Yeraltı Şehri
Anadolu&#8217;da bilinen tek sarnıçlı yeraltı şehri olan Ali Dağı Yeraltı Şehri&#8217;ni bugüne kadar ziyaret
edenlerin sayısı 10 bine ulaştı.
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Anadolu’da bilinen tek sarnıçlı yeraltı şehri olan Ali Dağı
Yeraltı Şehri’ni bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 10 bine ulaştı.
Talas Belediyesi tarafından 5 yıllık uzun çalışmanın ardından açılan yeraltı şehrinin 10 bininci
ziyaretçisi olan Ebru Barıldar, gezinin ardından duygularını anlattı. Barıldar, "Çok beğendim,
muhteşem. Talas’ta yaşıyorum ama böyle bir güzelliğin farkında değildim. Đlk defa yeraltında bota
bindim. 10 bininci ziyaretçi olmama da çok sevindim. Nice 10 binlerce ziyaretçi diliyorum. Belediye
başkanımıza burayı ortaya çıkarttığı için teşekkür ediyorum" dedi.
Bir diğer ziyaretçi ise, "Yeraltı şehri çok güzel. Đnsanların bir an önce burayı gezip görmelerini tavsiye
ediyorum. Belediye başkanımız yıllardır bilinmeyen bu yeri turizme kazandırmış, sağ olsun" diye
konuştu.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 5 yıllık büyük bir emeğin sonucu olarak ortaya çıkartılan Ali
Dağı Sarnıçlı Yeraltı Şehri’nde iğne ile kuyu kazarak bugüne geldiklerini belirterek, burasının turizme
kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Yıldırım, "Turizme açıldığı günden
bugüne kadar 5 aylık çok sıra sürede 10 bin kişinin gelmiş olması, şehrimizin ve Talas’ın turizmi
açısından çok önemli bir gelişme. Anadolu’da bilinen sarnıçlı tek yeraltı şehrinin Ali Dağı’nda olması,
değerini daha da artırmıştır. Sarnıçlı yeraltı şehrimiz yurt içi ve yurt dışında tanınarak yerli ve yabancı
turistleri ağırlamaktadır. Talas’taki turizm değerleri, yaptığımız büyük çalışmalarla daha da önem
kazanmaktadır. Şu anda gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarının yanı sıra, ikinci yeraltı şehrinin
temizlik çalışmalarını Kiçiköy mahallemizde sürdürmekteyiz. Ali Saib Paşa Sokak Sağlıklaştırma
Projesi’nin hemen yanı başındaki ikinci yeraltı şehrimizin temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra,
Ali Dağı gibi turizme kapılarını açacağız. Tabiat ve kültür varlıklarıyla zengin Talas’ta çok sayıda yeraltı
yerleşimi bulunuyor. Bunları sırayla gün ışığına çıkartarak, turizm değeri haline getirip, ilçemizi tam bir
turizm cennetine dönüştüreceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8801
Erişim Tarihi: 28.01.2011

AKP'de hedef 9'da 9 yapmak !
AK Parti Tomarza Đlçe Danışma Meclisi toplantısı ilçe teşkilat binasında yapıldı.
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AK Parti Tomarza Đlçe Danışma Meclisi toplantısı ilçe teşkilat binasında yapıldı. AK Parti Đl Başkanı
Ömer Dengiz, hedeflerinin genel seçimlerde Kayseri'den 9 milletvekili çıkarmak olduğunu söyledi.
Tomarza Đlçe teşkilat binasında yapılan AK Parti Đlçe Danışma Meclisi toplantısına TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'in yanı
sıra çok sayıda partili katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Đl Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti ilçe teşkilatlarının her geçen
daha da canlandığını belirterek, meydana gelen sinerjinin devam etmesini istediğini belirtti. Dengiz,
"Gittikçe çoğalan, hareketlenen, birbirine destek veren bir teşkilat oluyoruz. Bu birlikteliğin neticelerini
inşallah 12 Haziran seçimlerinde alacağız. Bu birlik ve beraberliğimizin neticesi de inşallah 9-0 olacak.
Bizim hedefimiz Kayseri'de dokuz milletvekili çıkarmak. Biz çalıştıktan sonra ve bu yolda emeğimizi ve
fedakarlığımızı esirgemedikten sonra Allah'ın izni ile başarılmayacak hiç bir şey yok. Tüm teşkilat
olarak biz buna inanıyoruz. Đnandıklarımızı, doğru olarak tüm vatandaşlarımıza anlatabilirsek
başarımız kaçınılmaz olacaktır. Yeter ki bunu gönülden isteyelim ve çalışalım. Biz çalışırsak ve
istersek, bu inanmış topluluğun önünde hiç kimse duramaz. Bunu biliyoruz ve hep beraber yaşıyoruz,
Đnşallah tüm Türkiye'ye kanıtlayacağız" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise yaklaşık 50 senelik bir ilçe olan Tomarza'ya yapılan
hizmetlerle AK Parti hükümeti zamanında yapılan yatırımların değerlendirmesini yaptı. Tomarza'nın
AK Parti iktidarı zamanında yapılan hizmetlerle çehresinin değiştiğini ve bir şehir halini aldığını belirten
Karayel, "Tomarza AK Parti'ye büyük oranda destek vermiştir ve bununda karşılığını tüm yurtta olduğu
gibi hizmet olarak almaktadır. Tüm gayretimiz halkımızın daha iyi imkanlarda yaşaması" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8802
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Evsizlere 5 yıldız konforu
Kış mevsiminin etkisini gösterdiği Kayseri&#8217;de sokakta kalan vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda olan
huzurevinde misafir ediliyor.
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Kış mevsiminin etkisini gösterdiği Kayseri’de sokakta kalan vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda olan
huzurevinde misafir ediliyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, soğuk
havalarda sokakta kalan, tren garı veya şehirlerarası otobüs terminalinde kalan vatandaşların,
huzurevinde misafir edildiği öğrenildi. Sokakta kalanların, vatandaşların ihbarı, zabıta görevlileri ile
polis ekiplerinin devriyesi sonrasında bulunarak huzurevine getirildiği bildirildi.Terminal veya tren
garında bekleyenlerin gidecekleri güne kadar 5 yıldızlı otel konforunda misafir edildiğini kaydeden
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Evsiz olan vatandaşlarımızın da kış mevsimi geçene kadar misafir
edilmeleri sağlanıyor. Bu süre içinde giyim, banyo, yemek, traş ve sağlık kontrolleri yine huzurevi
yetkilileri tarafından yapılıyor. Türk hamamı ile oldukça konforlu olan huzurevimizde, 2 doktor, 4
hemşire ve 4 sağlık memuru ile sağlık hizmeti verilmektedir. Sosyal servisimizde ise 1 sosyolog, 2
Sosyal Hizmet Uzmanı ile psikolojik sorunları olanlara yardımcı oluyoruz” dedi.Huzurevinde 2010 yılı
içinde kimsesiz veya geçici olarak 78 bayan, 147 erkeğin misafir edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8803
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Dilencilere ceza yağdı
Zabıta ekipleri tarafından dilencilere karşı sürdürülen operasyonlarda 6 bin 677 TL para cezası kesildiği bildirildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından
dilencilere karşı sürdürülen operasyonlarda 6 bin 677 TL para cezası kesildiği bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehirde vatandaşların dini duygularını
istismar eden dilencilere yönelik sürdürülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.
Yetkililer, yakalanan dilencilerin birçoğunun dilenmeyi meslek haline getirdiğini belirterek, “Bize
kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli yaptırımları yapıyoruz. Yakaladığımız dilencilerin
paralarını alarak ceza kesiyoruz. Paralar kamuya aktarılıyor. Yakalanan dilenciler şehir merkezinden
uzak bir yere bırakılıyor” dedi.
Şehir dışından gelen dilencilerin yapılan sık operasyonlar sonrasında Kayseri'de barınamadığını
bildiren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 2010 yılı içinde yapılan operasyonlarda 300 dilencinin
yakalandığını ve bunlara 6 bin 677 TL para cezası yazıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8804
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Zile bebekleri simge oluyor
Zile Kaftan entari modeli Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurs ile Zile bebekleri olarak üretiliyor.
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Develi ilçesi Zile Kasabasındaki mahalli kıyafetlerden olan Zile Kaftan entari modeli Develi Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurs ile Zile bebekleri olarak üretiliyor.
Zile bebeklerinin istihdama yönelik kurslar statüsünde ilçeye ekonomik katkı sağladığını, unutulmaya
yönelik el sanatları ve kültürel değerlerin de bu vesile ile korunmaya alınmasına katkı sağlanacağını
söyleyen Hüseyin Gündüz, “Kaftan Entari, Develi Zile kasabasının hanımlarının bir asırdan fazla
geçmişe dayanan giyim kültürüdür. Türkiye'de birçok yörelerde bindallı, dökümlü adı altında giyimler
vardır. Hiç birisi Kaftan Entarinin ağırlığını ve zenginliğini tutamaz. Kaftan Entari ayrı bir incelik göz

nuru ve sanat değerindedir. Zile hanımları kaftan entarinin işlemesini daha gaz yağı, elektrik gibi
aydınlanma araçları olmadan idare ışıklarında işlenmiştir” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8805
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Kar yağışı etkili oluyor !
Kayseri'de başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini göstermeye başlarken, 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Kayseri'de başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini
göstermeye başlarken, 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de de kendisini göstermeye başladı. Bir süredir
yaşanan kuraklığın ardından bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğinden edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipiden dolayı ilçelerden
Develi'de 4 köy, Pınarbaşı'nda 3 köy, Sarız'da 10 köy, Yahyalı'da 3 köy olmak üzere toplam 20 köy
yolunun ulaşıma kapalı olduğu, 7 ayrı ekiple yol açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Erciyes Dağı'nda ise yağışla birlikte kar kalınlığı 148 santimetreye yükseldi. Yapılan çalışmalarla
birlikte yolun trafiğe açık olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8806
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Organizede kaza : 5 yaralı
Bir kamyonetin kavşaktan dönmek için bekleyen kamyona çarpmasıyla yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
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Kayseri'de bir kamyonetin kavşaktan dönmek için bekleyen kamyona çarpmasıyla yaşanan kazada 5
kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde üzerinde yaşandı. Ömer K. idaresindeki
38 ZT 566 plakalı kamyon dönmek için kavşakta beklerken, arkasından gelen Barış K. yönetimindeki

38 RL 658 plakalı kamyonet çarptı.
Kaza sonrası her iki sürücü ile 38 RL 658 plakalı kamyonette bulunan Seyit G., Muhammet B., Nurettin
N. yaralandı. Olay yerine gelen amsulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan
yaralılar, tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan her iki araç, çekici
yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8807
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Đşte MHP'nin yeni il yönetimi
MHP Đl Başkanı Mete Eke, 18 kişiden oluşan Başkanlık Divanını oluşturdu.
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MHP Đl Başkanı Mete Eke, 18 kişiden oluşan Başkanlık Divanını oluşturdu.
Başkanlığı atandıktan sonra 65 kişilik yönetimini belirleyen Mete Eke, geçtiğimiz Cumartesi günü ilk
toplantıda yönetim kurulunun oluşturma yetkisi aldıktan sonra titiz bir çalışma sonucunda görev
dağılımını tamamladı. Başkan Eke, 65 kişilik yönetimden 18 kişiyi Divan Başkanlığı'na seçerek,
görevlendirdi. 18 kişilik divan başkanlığı listesinde geçtiğimiz yıllarda MHP Melikgazi Belediye Başkan
adayı olan Đrfan Çalışkan'ın rekor oy almasında büyük katkısı olan ve o dönemin MHP Melikgazi Đlçe
Başkanı olan Hüseyin Tekin, Đl Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Süleyman Korkmaz'ın aday gösterdiği
Resul Şahin Đl Sekreterliği görevine atandı.
Đşadamı ve Ticaret Odası Meclis Üyesi Rahmi Yağmur ise, MHP Đl Başkanlığı'nın muhasipliğine
görevlendirildi. Eke, başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle 2011 seçimlerinde MHP'nin tek
başına iktidar olma hedefine ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Eke, “65 kişilik yönetim listemizden
18 kişiyi görevlendirdik. Arkadaşlarımızla beraber, 2011 seçimlerinde başarılı olmak için çalışacağız.
MHP'nin Kayseri'de en yüksek oy oranına ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Bu saatten
sonra artık seçime yoğunlaşacağız” açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8808
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Boğazını keserek ölmek istedi !
Eşinin ölümüne dayanamayan 77 yaşındaki şahıs, boğazını keserek intihara kalkıştı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 142
: 26 Ocak 2011 11:53

Kayseri'de 1 yıl önce kanser hastalığına yenik düşen eşinin ölümüne dayanamayan 77 yaşındaki
şahıs, boğazını keserek intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Sitesi'nde ikamet eden 77
yaşındaki Keyfo Ç., kanser hastalığına yakalanan eşi Zarife'yi 1 yıl önce kaybetti. Çok sevdiği eşinin
ölümünün ardından içine kapanan yaşlı adam, bunalıma girerek bıçakla boğazını kesti. Karşı binada
sofra bezi çırpan komşunun olayı görüp durumu polise bildirmesiyle ekipler kısa sürede eve geldi.
Kapıyı kırıp içeri giren polis, Keyfo Ç.'yi hareketsiz şekilde yerde yatar halde buldu. Ambulansla
Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan Keyfo Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini
koruduğu öğrenildi. Komşuları, çocukları yurt dışında yaşayan yaşlı adamın eşinin ölümüyle yalnız
kalınca bunalıma girdiğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8809
Erişim Tarihi: 28.01.2011

MUSĐAD'ın Almanya çıkarması!
MÜSĐAD,Almanya'dan gittiği iş gezisinden döndü.
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Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi üyeleri, iş gezisi için gittiği
Almanya’dan döndü.
MÜSĐAD Kayseri Şube Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü ve beraberindeki iş adamları heyeti, 18-22 Ocak
2011 tarihlerinde Almanya’ya düzenlenen Đş Gezisine katıldı. Almanya’nın Münih kentine düzenlenen
gezide, iki yılda bir yapılan, Dünyanın en büyük sektörel yapı fuarı BAU 2011 gezildi, ikili iş
görüşmeleri yapıldı, fabrika ziyaretleri ve şehir turu gerçekleştirildi.
MÜSĐAD’ın beş gün süren Almanya programına katılan 50’ye yakın işadamı, sektörleri hakkında ufuk
genişletici bilgiler edindiklerini belirterek, iş gezisini olumlu olarak değerlendirdiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8810
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Kayseri Emniyeti'ne teşekkür!
Grup38,Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün Ordu maçında görevlendirdiği cevik kuvvet polis memuru için teşekkür
etti.
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Geçen hafta Ordu’da oynanan Orduspor Erciyespor maçı için Kayseri Emniyet Müdürlüğün’den ‘’
Deplasman Polisi ’’ talebinde bulunmuştuk. Ancak mevzuat görevli polis memurunun taraftarlarla aynı
araçlarda seyahat etmesine uygun olmadığından Kayseri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden
‘’Gözlemci Polis’’ olarak görevlendirilen bir memur Ordu’ya gelmiş ve görevini yapmıştır.Bu uygulama
son derece olumlu geçmiş ve deplasman yolculuğumuz sıfır hata ile bitmiştir.
Bize bu imkanı sağlayan Kayseri Emniyeti’ne , Ordu’da bizi güler yüzle karşılayıp son derece
misafirperver davranan Ordu Çevik Kuvvet Müdürlüğüne , bizimle yakından ilgilenen Ordu Akıncılar
Grubu Başkanı Cüneyt GÖZÜKAN ve centilmen Orduspor taraftarlarına ve mavi-siyah renkler uğruna
yüzlerce kilometre seyahati göze alan Erciyesspor taraftarlarına teşekür ederiz.Deplasmana gidecek
tüm takımların taraftarlarına bizim başlatmış olduğumuz bu sistemi uygulamarını tavsiye ediyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8811
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Vatan ve Milliyet'e tekzip !
Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir tekzip kararı daha
verdi.
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Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanmaya devam eden davalarda, son olarak Kayseri 2. Sulh Ceza
Mahkemesi, Vatan ve Milliyet gazeteleri hakkında, "gerçek dışı, uydurma ve asılsız iddiaların yer aldığı
haber ve yazılara yer verdiği ve bu haberlere karşılık cevap hakkı tanımadığı" gerekçesiyle tekzip
metni yayınlamasına karar verdi.
Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 25.01.2011 tarih ve 2011/30 sayılı kararında; Vatan gazetesinin,

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kişilik haklarına saldırır nitelikte yayınlar yaptığını
ve buna karşılık kendilerine gönderilen cevap ve düzeltme yazısını 3 gün içerisinde yayınlamadığını
belirterek, "Vatan gazetesinin, 15.12.2010 ve takip eden günlerde, Mehmet Özhaseki'nin onur, şeref
ve saygınlığını rencide ve ihlal edecek nitelikte, gerçek dışı, uydurma, asılsız ve yalan haberler
yayınladığına ve talep edenin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile cevap hakkının
yayınlanmasına ilişkin talebin kabulü ve cevap metninin aynı sayfalarda ve aynı puntolarda aynen ve
tamamen yayınlanmasına karar verildi" ifadelerine yer verdi.
Vatan gazetesinin yanı sıra aynı konuyla ilgili olarak Milliyet gazetesinin de tekzip yayınlaması
yönünde mahkeme kararı çıktı. Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 25.01.2011 tarih ve 2011/29
sayılı kararında; Milliyet gazetesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kişilik
haklarına saldırır nitelikte yayınlar yaptığını ve buna karşılık kendilerine gönderilen cevap ve düzeltme
yazısını 3 gün içerisinde yayınlamadığı bildirilerek, "Milliyet gazetesinin 15.12.2010 ve takip eden
günlerde, Mehmet Özhaseki'nin onur, şeref ve saygınlığını rencide ve ihlal edecek nitelikte, gerçek
dışı, uydurma, asılsız ve yalan haberler yayınladığına ve talep edenin kişilik haklarının ihlal edildiği
gerekçesi ile cevap hakkının yayınlanmasına ilişkin talebin kabulü ve cevap metninin aynı sayfalarda
ve aynı puntolarda aynen ve tamamen yayınlanmasına karar verildi" denildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Hacı Ali Hamurcu olayı ile ilgili olarak
yalan ve iftiralarla dolu bir karalama kampanyası başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve
Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun iddialarına yer veren Sözcü gazetesi ile CHP'nin kendi
internet sitesinde tekzip metni yayınlamasına kararının ardından, Milliyet ve Vatan gazetelerinin de
tekziple karşı karşıya kalması, ortaya atılan iddiaların ne kadar asılsız ve boş olduğunun da göstergesi
oldu" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8812
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Canlı yayında provokasyon açıklaması
BTP genel başkanı Prof.DR. Haydar Baş Ekoanaliz programında yaşanan provokatif eylemi değerlendirdi.
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Meltem TV’de yayınlanan Ekoanaliz programında yaşanan
provokasyon olayını değerlendiren Prof. Dr. Haydar Baş, “Yüce milletimizin feraseti bu kadar basit
oyunları da elhamdülillah görebilecek noktadadır” dedi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Meltem TV’de yayınlanan
Haftanın Sohbeti programına katıldı. Programa Ekoanaliz programı sunucusu Selim Kotil, Araştırmacı
Yazar Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Strateji Uzmanı Đlhan Gültekin, Hukukçular Oktay Doğan, Hakan
Güler, Đbrahim Berk ve Ahmet Erimhan katıldı. Programda geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Ekoanaliz
programında yaşanan ve bazı medya kuruluşlarının çarpıtarak yayınladığı provokasyon olayı etraflıca
değerlendirildi. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli tezi
üzerine gerçekleştirilen ve her biri dünya çapında ses getiren kongreleri hiç ekranlara getirmeyen bazı
medya kuruluşlarının Ekoanaliz programında yaşanan bu küçük olayı büyük puntolarla manşetlere
taşımaları ve ana haber bültenlerinde çok geniş yer vermelerinin altında yatan gerçekler masaya
yatırıldı.

Bunların yaptığı gazetecilik değil
Programda olay çıkaran seyircinin böyle şeyler yapacak karakterde bir insan olmadığını söyleyen BTP
Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş şöyle konuştu: “Benim hayatım insanlarla diyalogla geçti. Biz
insan sarrafı olduk. O çocuk bu işleri yapacak karakterde değil. Ses tonu bile ben bu değilim diyor.
Bunu birileri doldurdu. Ben de bunu gördüm. ‘Oğlum ben seni ikna edeceğim, merak etme’ dedim. Sırf
bunun için söyledim. O bakımdan ben Oktay Bey’i gönderdim ki yarın Allah korusun bu çocuğa zarar
verirler, başımız kalır belaya. Ondan sonra anlatmaya da anlatamazsın. Ben bunu Kanal D’de hem de
Mehmet Ali Birand gibi adamın programında izledim. Allah Allah sanki biz isyan etmişiz. Bu
provokasyon karşısında ortaya koyduğumuz tavırdan dolayı takdir edilmemiz gerekirken adam
neredeyse bizi suçlu pozisyonuna sokacak. Bu gazetecilik değil. Adamlara üç tane yumurta attılar diye
üniversitede harp ilan ettiler. Esasen bunun rövanşı bu. Haydar Hoca’ya bunu diyelim bakalım ne der.
Biz ne dedik? ‘Oğlum ben seni ikna edeceğim’ dedim. Esasen bu provokatörü buraya gönderenler
öldürtmek için göndermiş olabilirler. Sen kalkıyorsun, ‘dinsiz kafir, şeytana uydun’ diyorsun. Bunun
cevabı fiili bir müdahale olsun bekleniyor. Ama baktılar ki biz, ‘yapmayın, etmeyin, ben onu ikna
ederim’ diyor. Oyun burada.”
Bunlar bir organizmanın parçası
“Bazı caniler eşkıyalık yapar adam öldürür. Ondan sonra da gelir yakınlarıyla birlikte ağlar. Bu işi
organize edenler bu tip adamlar. Bu işi yapanlar bu işin failleri. Şimdi siyasetçisi konuşuyor,
televizyoncusu konuşuyor. Bunlar hep bir organizmanın parçalarıdır. Bunu hiç unutmayın. Bize elbette
böyle oyunlar oynanacak ama Allah bunların oyunlarına kesinlikle müsaade etmez. Yüce milletimizin
de feraseti bu kadar basit oyunları da elhamdülillah görebilecek noktadadır. Bunda da tereddüdümüz
yoktur.”
Basın suçüstü yakalandı
Basının bu olayda gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Haydar Baş şöyle konuştu:
“Basın suçüstü yakalandı. Basın olayı haber vermiyor kurguladığı haberi verdi. Hakarete uğrayan ben
olduğum halde benim hakkım gündeme getirilmiyor. Ona bir fiske vurulduğunu kimse görmemiş. Yani
hukuki manada yüzde bin haklı olmamıza rağmen ve de mağdur olan taraf olmamıza rağmen en usta
gazeteciler bile en büyük cinayeti işliyor. Bugüne kadar bize zerre kadar yer vermeyen 190 internet
sitesi allayarak pullayarak Haydar Hoca’yı tanıtıyorlar. Ama ben burada bir güzellik seziyorum Şimdi
hangi gayeyle olursa olsun bizim adımızı anmaları onların gönlünde bir mutlaka kırıntı oluşturacak,
belki de irşatlarına vesile olacaktır.”
Avukat Oktay Doğan: Medya gerçekleri çarpıttı
Olaydan sonra provokasyon yapan kişiyle görüşen Avukat Oktay Doğan çarpıcı açıklamalarda
bulundu. Prof. Dr. Haydar Baş’ın kendisini arayarak provokasyon yapan kişinin birilerinin maşası
olduğunu, bu çocuğun başına iş getirebileceklerini söyleyerek korumamız yönünde talimat verdiğini
söyledi. Oktay Doğan şunları söyledi: “Kanal D’nin muhabirleri bu provokatörün patronuyla görüştüler.
Silivri’deki hastaneye gittiler çocuğun durumunu gördüler. Ona rağmen haber bülteninde gerçekle
yüzde yüz zıt olan bir bilgi verdiler.”

Hukukçu Hakan Güler: Gazeteciliği katlettiler
Programa katılan Avukat Hakan Güler provokasyon olayının basında yer alma şekline dikkatleri çekti.
Güler şöyle konuştu: “Prof. Dr. Haydar Baş dünya çapında onlarca ödül aldı. Bunları bir kelime bile
vermeyenler bugün mal bulmuş mağribi gibi üzerine atlıyorlar. Kanal D’de Mehmet Ali Birand ve
Haber7.com gibi siteler haber yapıyor. Haberi çarpıtmak ancak bu kadar olabilir ve bence basın yayın
okullarında bu haber ders olarak okutulabilir. Bir haber nasıl 180 derece çarpıtılır, bunun örneğini
ortaya koydular.

Hukukçu Ahmet Erimhan: Prof. Baş’ı provoke edemezler
“Prof. Dr. Haydar Baş sonuna kadar şeffaf bir insan. Sonuna kadar açık bir insan ve halkın içinde
yaşayan bir insan” diyen Erimhan ise şöyle konuştu: “Prof. Dr. Haydar Baş, kamera önüyle kamera
arkasında bir santimetre farkı olmayan bir insan. Prof. Dr. Haydar Baş’ın bir önemli özelliği de
söylediği her şeyi zerrelerine kadar hisseden bir insan olmasıdır. Türkiye başta olmak üzere diyalogcu
zihniyetle birlikte Peygamber Efendimize ilgili bir saldırı varsa Prof. Dr. Baş her türlü dünyevi kaygının
çok ötesinde olmak üzere peygamberine yapılan saldırıyı hisseden ve bunu konuşurken de sonuna
kadar yaşayan bir insan. Prof. Dr. Haydar Baş’ın provokasyona açık olduğunu zannedenler çok
yanılıyorlar. Türkiye bu olay vesilesiyle bunu bir kez daha gördü.
Hukukçu Đbrahim Berk: Türkiye farkı gördü
Program katılımcılarından Hukukçu Đbrahim Berk şöyle konuştu: “Türkiye bu olay vesilesiyle çok büyük
bir farkı gördü. Normalde böyle protestolarda bizim insanımız 4–5 bin polisle korunan siyasileri
protesto eden vatandaşların yaka paça götürüldüğü durumları hatırlıyor ya da ananı da al git
manzarasını hatırlıyor. Ama burada Prof. Dr. Haydar Baş, bir müslümana, hele toplumun önünde
olana yapılabilecek en büyük hakarete son derece sakin ve vakarlı bir şekilde bir tavır ortaya
koymuştur. Bu örnek alınacak bir davranıştır. Bunu her insan yapamaz her lider yapamaz.”
Ekoanaliz yapımcısı Selim Kotil: Mehmet Ali Birand bize sormadı
“Bu olayın hemen ardında önce Kanal 7 Haber veriyor. Ondan sonra Samanyolu veriyor. Sonra
Samanyolu grubundan giden bir genel yayın yönetmeninin idaresindeki Radikal Gazetesi ve Kanal D
ve Milliyet. Bu arada Meltem TV’ye kimse bir şey sormuyor. Şahsına en büyük hakaret edilen Prof. Dr.
Haydar Baş’a hiç kimse bir şey sormuyor. Mehmet Ali Birind’a sesleniyorum, ‘Sen gazeteciyim diye
ekranlarda geziyorsun. Gazeteciliğin en temel kuralı bir haber olduğunda iki tarafı da dinlemektir. Ne
olup bittiğini sormaktır. Bilgi almak için Silivri’ye kadar adam yolluyorsun da neden gelip bana
sormuyorsun? Korktun mu benden. Ben anlatayım sana. Ben bu olayın canlı şahidiyim. Çağır beni
yarın Kanal D’ye ben sana olayı anlatayım. Ama belki de bu olay olmadan önce sen bu olayın ne
olduğunu zaten biliyordun.”
Strateji Uzmanı Đlhan Gültekin: Hedef milli bütünlüğü bozmak
“Stüdyoda sürekli bağırmak için talimat almış bir provokatör var. Bir de hiç durmadan saldırmak üzere
emir almış birileri var. Tanınmayan, dışarıdan gelen kimsenin tanımadığı insanlar bu olayı tertip
ediyorlar. Burada münferit olay esnasında bu delikanlının ‘siz Peygamberimize salâvat getirmediniz’
iddiası var. Prof. Dr. Haydar Baş, peygamberimiz görmezden geliniyor, yok sayılıyor. Yok mu
Peygamberimize sahip çıkacak insan, diye ararken peygambere saygı göstermemekle itham ediliyor.
Devamında Prof. Dr. Haydar Baş’a karşı kim saf tutuyor? Türkiye’de dinini yok pahasına satan, dine,
kültüre ve bütün manevi değerlere savaş açanlar var. Yani olayın milli bütünlüğümüz ve
menfaatlerimiz üzerine olduğunu görüyoruz.”
Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi: BOP hizmetçileri rahatsız
“BOP ekseninde hizmet edenler Prof. Dr. Haydar Baş’ın çalışmalarından rahatsız oluyorlar. Bu
projelerin önünde Prof. Dr. Haydar Baş duruyor. Bundan rahatsız olanlar işte böyle ucuz oyunlara
başvuruyorlar. Bu olaylar Prof. Dr. Haydar Baş’ın büyüklüğünün ve güzelliklerini ortaya çıkmasına
sebep olacaktır.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8813
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Kayseri yerli uçak yapımına talip !
Türk Harb-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Vekli: Uçak yapabilecek tecrübemiz ve alt yapımız var
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın savunma sanayi
konusundaki girişimlerini desteklediklerini bildiren Türk Harb-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Vekli, “Uçak yapabilecek tecrübemiz ve alt yapımız var” dedi.
Kayseri'de Ana Tamir fabrikasının 1926 yılında kurulduğuna dikkat çeken Vekli, “Kayseri o yıldan bu
yana uçak sanayinde büyük bir tecrübe kazanmış bir ildir” diye konuştu. Ana tamir fabrikasının yıllardır
bir okul niteliğinde insan yetiştirdiğini ve yetişen insanların, emekli olduktan sonra Kayseri'deki
sanayinin kurulmasında büyük rol oynadığını anlatan Vekli, “Kayseri'de, birikmiş tecrübenin imalat
safhasına geçirilmesini önemsiyoruz. Kayseri'nin bilgisi ve coğrafi konumu, uçak üretimine elverişli.
Uçak üretimi ve tamiri konusunda kendisini ispatlamış arkadaşlarımız bulunuyor” dedi.
Kayseri'de, uçağın nasıl yapılacağı, motorunun nasıl söküleceği, malzemelerinin nasıl monte edileceği
konusunda deneyimli insanların bulunduğunun altını çizen Vekli, “Bu konu hükümet tarafından da
desteklenmeli. Zemin ve alt yapı ile insan gücü dahil, Kayseri'de uçak üretimi konusunda gereken
bütün alt yapı var” ifadesinde bulundu.
"EMEKLĐ OLAN ÜYELERE ULUSLAR ARASI NORMLARDA GEÇERLĐ SERTĐFĐKA VERĐLMELĐ"
Ana Tamir ve Hava Đkmal Bakım Merkezi'nde çalışarak emekli olan Türk Harb-Đş üyelerinin
tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini dile getiren Şube Başkanı Ahmet Vekli, emekli olan üyelere
uluslar arası normlarda geçerli olan sertifika verilmesi gerektiğini söyledi. Emekli olan insanların,
tecrübelerini cami avlularında, parklarda veya kahvehane köşelerinde anlattıklarına dikkat çekerek,
“Verilecek olan sertifika ile bu arkadaşlarımız tecrübelerini çıraklarına veya çalışacakları yerlerdeki
insanlara aktarabilirler. Bu hem şehir hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8814
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Organize Sanayi Bölgesi Osman Kavuncu Anbar ışıklı kavşakta yaşandı.
A.C. yönetimindeki 59 YN 728 plakalı otomobil, A.S. idaresindeki 10 LF 263 plakalı kamyon ile
çarpıştı. Kaza sonrası 59 YN 728 plakalı otomobil sürücüsü A.C ile M.K ve O.K yaralandı.
Kayseri-Tomarza karayolu Kamber köyü mevkinde ise D.T. yönetimindeki 38 FY 033 plakalı otomobil,
yolda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan C.T. yaralanırken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Kayseri-Malatya karayolu Bahçecik köyü mevkiinde yaşanan son kazada ise B.Ü. yönetimindeki 06
BR 877 plakalı otomobil, sol arka lastiğin patlaması ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kaza yaptı. Yaralanan B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8815
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Güvenlik kamerasını çaldılar
Bir aşevinin güvenliği için takılan kamera, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek çalındı.
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Kayseri'de bir aşevinin güvenliği için takılan kamera, kimliği
belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek çalındı.
Edinilen bilgiye göre Caferbey Mahallesi'nde bulunan Seyyid Burhaneddin Aşevi'nin güvenliği için
takılan güvenlik kamerasının, gece kimliği belirsiz kişilerce çalındığı öğrenildi. Durumu fark eden aşevi
görevlilerinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı.
Hırsızlığı yapanların 16 ile 18 yaşları arasında olduğunu söyleyen aşevi görevlileri, “Olay akşam
saatlerinde gerçekleştirilmiş. Görüntülerde iki kişi oldukları görülüyor ancak yüzleri görünmüyor. Diğer
kameranın yönünü yukarı doğru çevirmişler ve kamerayı da yerinden sökerek götürmüşler” dedi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
(AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8816
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Polisiz dediler maaşını çaldılar
Kayseri'de, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, emekli Yaşar Kaya'nın yeni çektiği maaşını çaldı.
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Kayseri'de, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, emekli Yaşar Kaya'nın yeni çektiği maaşını çaldı.
Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Yaşar Kaya'nın 815
TL emekli maaşını yeni çektiği öğrenildi. Bankamatikten maaşını çektikten sonra kendisini takip eden
iki kişi tarafından, “Biz polisiz, bizimle geleceksin” diyen dolandırıcıların Yaşar Kaya'yı bir binaya
girdirdikleri ve üst araması yaptıkları bildirildi.
Dolandırıcıların, Yaşar Kaya'nın üzerinde bulunan eşine ait kimliğini, banka kartını ve 815 TL emekli
maaşını alarak kayıplara karıştığı öğrenildi.
Durumu polis ekiplerine anlatan Yaşar Kaya, “65 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim” diyerek
dert yandı.
Polis ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çapta soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8817
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Karabük maçına hazırız !
Kayserispor, Karabükspor maçı hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamlayarak deplasmana
hareket etti.
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Kayserispor, Kardemir D.Ç. Karabükspor maçı hazırlıklarını yaptığı son idmanla
tamamlayarak deplasmana hareket etti.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak Büyükşehir
Belediyespor'u yenen Kayserispor'da moraller yerinde. Kadir Has Tesisleri'nde
deplasmanda oynayacağı Kardemir D.Ç. Karabükspor karşılaşması için son idmanını
yapan Kayserispor, eksik oyunculara rağmen deplasmandan galibiyetle ayrılmayı

amaçlıyor.
35 puanla 4. sırada bulunan Kayserispor ile 24 puanla 10. sırada bulunan Kardemir D.Ç.
Karabükspor arasında oynanacak 19. hafta karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8818
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Adliye önünde korkutan kavga
Đki grup birbirine girdi. Kavgada bıçak ve silah kullanılırken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.
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Kayseri Adliyesi önünde meydana gelen olayda, mahkemeden çıkan iki grup arasında kavga çıktığı
öğrenildi. Kavgada taraflardan birinin tüfek ile havaya ateş açması sonrasında çevredeki vatandaşlar
da büyük korku yaşadı. Silah sesini duyan birçok vatandaş, park etmiş otomobillerin arkasına
saklandı.
Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, kavgaya karışan taraflarda kaçarak uzaklaştı. Polis
ekipleri olayla ilgili olarak bir çok kişinin gözaltına alındığını, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8819
Erişim Tarihi: 28.01.2011

Karnede teknolojik sahtekarlık !
Öğrenciler karne aldı. Karne sahtekarlığı da matbaalar yerine artık teknolojik imkanlar kullanılarak
uygulanıyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 133
: 28 Ocak 2011 11:27

Türkiye'de 16 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline girerken, karne sahtekarlığı da matbaalar yerine
artık teknolojik imkanlar kullanılarak uygulanıyor.
Bazı öğrenciler, eğitim süresince gösterdiği başarının sonunda takdir veya teşekkür belgeleri ile birlikte
karnelerini alarak mutluluklarını yaşarken, aynı sevinci yaşayamayan öğrenciler ise sahteciliği tercih
ediyor.
Yarı yıl tatili öncesi karne alan öğrenciler, ailelerinden korktuğu için karnedeki zayıfların düzeltilmesi ve
takdir ile teşekkür belgesi hazırlatmak için eskiden gittiği matbaacılar yerine artık teknolojik imkanları
kullanarak internette sahteciliği kullanıyor.
Sahte karne yapım programları öğrencileri tüm kolaylığı sağlarken, istenilen boyutta ve renkte karne
çıkartılması mümkün oluyor.
Öğrencileri sahteciliğe teşvik eden karne yapım sitelerine ise bugüne kadar herhangi bir yasak
getirilmedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8820
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Kayseri evleri restore ediliyor !
Özhaseki:Aslı ile Kerem'in yaşadığı semtte heykelleri, mahalle meydanına dikilecek.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, restorasyon çalışmaları süren Kayseri Evleri'yle
tarihin yeniden canlanacağını söyleyerek, "Aslı ile Kerem'in yaşadığı semtte heykelleri, mahalle
meydanına dikilecek" dedi.
Özhaseki, Tavukçu Mahallesi'nde restorasyon çalışmaları yapılan Kayseri Evleri ile ilgili olarak görsel
bir brifing düzenledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Tavukçu mahallesinde
büyük bir çalışma başlattıklarını belirterek, eski evlerin restore edildiğini kaydetti.
Özhaseki, "Burada bir Kayseri mahallesi doğuyor. 80 -100 yıl önce Kayseri mahallesi nasıl ise aynısı
olacak. Tarihi hamam, çeşme gibi eski Kayseri mahallesinde ne varsa onların restorasyonu yapılacak.
Kayseri'ye gelip doğal zenginliklerini tarihini gezmek isteyenler, Kayseri'de insanların sosyal yaşamları
hakkında bilgi almak için buraya gelecek. Bu yazın sonuna doğru kaldığımız yerden inşaatlara devam
etmeyi düşünüyoruz. Sonucunda Kayseri mahallesi dediğimiz mahalle ortaya çıkacak" dedi.
"ASLI ĐLE KEREM'ĐN HEYKELLERĐ MAHALLE MEYDANINA DĐKĐLECEK"
Özhaseki, Kayseri'de Tavukçu mahallesinde yaşadığı söylenen Aslı ile Kerem'in heykellerinin mahalle
meydanında dikileceğini ifade ederek, "Mahalleye bir anlam katmak adına Aslı ile Kerem'in heykellerini
yaptırmayı uygun gördük. Proje, istimlak ve restorasyon çalışmalarıyla 10 milyon liraya mal olacak.
Burada önemli olan geçmişimizi unutmamaktı" diye konuştu.
Restorasyonu tamamlanan Tarihi Kayseri evlerinde ise AB destekli 'Kadın istihdamının
Desteklenmesi' projeleri kapsamında oluşturulan merkezlerde kadınlara istihdam amaçlı eğitimler
veriliyor. Konu hakkında konuşan Özhaseki, "Bugün kadar AB tarafından milyonlarca liralık hibe aldık.
Bugün 3 projenin tanıtımı var. Bir taraftan mesleği olmayan ev hanımlarına hasta bakımı ile ilgili bilgiler

veriliyor, diğer yandan turizm ara elemanı yetiştiriliyor, gençlere ise istihdam anlamında bilgiler
aktarılıyor. Bu projelerde yaklaşık 400 civarında hanım istifade edecek. Buraya gelip eğitime katılan
hanımlar 8 avro gibi ücret alıyorlar. Bizim için sevindirici bir durum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8821
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Karne sevincini evinde yaşandı
Kemik erimesi nedeniyle okula gidemeyen ve evde öğretim gören 10 yaşındaki Taylan Çoban'ın karnesini Vali
Mevlüt Bilici verdi.
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Kayseri'de kemik erimesi nedeniyle okula gidemeyen ve
evde öğretim gören 10 yaşındaki Taylan Çoban'ın karnesini Vali Mevlüt Bilici verdi.
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Samur Apartmanı'nda oturan 10 yaşındaki Taylan Çoban, kalça
kemiğinde meydana gelen erime nedeniyle eğitim ve öğrenimini evde sürdürmeye başladı. Hastalığı
nedeniyle yataktan kalkamayan 75. Yıl Mühibe Germirli Đlköğretim Okulu öğrencisi Taylan, eğitim ve
öğretimin ilk yılında sınıf öğretmeni Đbrahim Özgün, Đngilizce öğretmeni Vahide Yasemin Gül ile sosyal
bilgiler ve matematik öğretmeni Emir Özbey'den ders aldı.
Derslerinde başarılı olan Taylan, karne sevincini de evinde yaşadı. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve Đl
Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, Taylan'ı evinde ziyaret ederek hem hediyesini hem de karnesini
verdi.
Đlk 3 sınıfı arkadaşları ile birlikte okuduğunu, 4. sınıfta kemik erimesi hastalığına yakalandığını
belirten Taylan Çoban, "Derslerimden geri kalmak istemiyordum. Arkadaşlarım sınıflarını geçecek, ben
ise kalacaktım. Derslerimi geçmemde bana eve gelerek yardımcı olan öğretmenlerime çok teşekkür
ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8822
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Yarı yıl tatili başladı !
Kayseri'de 2010-2011 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında 262 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.
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Kayseri'de 2010-2011 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında 262 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.
Öğrencilerin karnesini Boztepe Đlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Vali Mevlüt Bilici dağıttı.
Sabah saatlerinde Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ile Boztepe Đlköğretim Okulu'na gelen Vali
Mevlüt Bilici, öğrenciler tarafından karşılandı. Vali Bilici, 1. dönemden çok yılsonunda alınan karnelerin
daha önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda ailelerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çocuklar bizim
geleceğimiz. Bizler de onları motive edebilmek için karne dağıtımına katıldık" dedi.
Vali Mevlüt Bilici, Boztepe Đlköğretim Okuul'nda takdirname alan öğrencilere hediye verdi. Daha sonra
sınıfları dolaşan Vali Bilici, öğrencilerle yakından ilgilendi. Karneleri de tek tek inceleyen Vali Bilici,
öğrencilerin karnelerini de kendisi verdi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ise yaptığı açıklamasında, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılının
sorunsuz tamamlandığını belirterek, "Öğrencilerimiz dönem boyunca okul içerisinde gösterdikleri
eğitim-öğretim faaliyetlerinin sonucu olarak karnelerinde belirtilen notlarla değerlendirilmişlerdir.
Başarısız notlardan dolayı çocuklarımızı yargılamak, akranlarıyla kıyaslamak, sosyal ve duygusal
baskı altına almak özgüvenlerinde yaralar açabilir, kişiliklerinde psikolojik yıkıntılara neden olabilir.
Unutmayalım ki insan hayatında her zaman için başarılı ve başarısız dönemler bulunabilir. Önemli
olan başarısız dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatarak çocuklarımızın dünyalarında dengeli bir kişilik
yapısı oluşturmalarını sağlamak, özgüvenlerini ve kendilerine olan saygılarını en üst seviyeye
çıkarmaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8823
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Kılıçdaroğlu yalan makinası gibi..!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yolsuzluk iddiası tepkisi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin ortaya attığı Kayseri'deki yolsuzluk
iddiaları ve son olarak Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olarak görev yapan Hüseyin
Taşkaraca ile ilgili haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı şikayetlerle ilgili olarak birtakım kişilerin yakalanarak ceza aldığını
hatırlatan Başkan Özhaseki, seçimlerin yaklaşmasıyla CHP'nin içerisine yanlış bilgiler ekleyerek bu
dosyayı tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Özhaseki, "Savcılık CHP'nin elinde yeni bir dosya varsa
getirmesini istemişti. Kayseri'ye gelen CHP milletvekili Atilla Kart, yeni bir dosya vermiş. Baştan sona
eski zanlı olarak yakalanan arkadaşın itirafları yeniden gündeme getirilmiş, ek bilgi olsun diye
yalan bilgiler de eklenmiş. Bir sepetin içine çamurları doldurup teslim etmişler. Bağımsız yargıçlar
araştırma yapacaktır. Doğrusu bu bilgilerin de çok anlamlı olmadığını görüyorum" dedi.
"SEÇĐMLER BĐTTĐĞĐNDE BUNLARIN ÇOĞU BĐTECEKTĐR"
CHP'nin yeni suç duyurusunda, Belediye Đmar Daire Başkanı Hüseyin Taşkaraca ile ilgili ilginç
bilgilerin verildiğini ve bugün gazetelerde de konu hakkında haberlerin bulunduğunu hatırlatan Başkan
Özhaseki, "Đmar Daire Başkanı Taşkaraca'nın eşinin pahalı bir otomobile bindiği, 1.5 milyon avro
değerinde olduğu belirtilen arsasını kat karşılığı verdiği iddia edilmiş. Bu haberler ve suç duyurusu
yanlış bilgiler. Seçimler bittiğinde bunların hepsi bitecektir. Haberlerde daire başkanı arkadaşımızın
hanımına 26 bin metrekare arsa düştüğü yazılıyor. Araştırmalarda sadece 26 metrekare arsası

mirastan ötürü kalmış. Daire başkanının ise bin 400 metrekare arsası var ve bu arsayı bin 800 liradan
almış. Kendisi gazetelerde çıkan haberler hakkında tekzip için suç duyurusunda bulunacak, bunları
söyleyenlere dava açacak. Siyaseten yıpratmak amacıyla çamur atarsanız bunun altında kalırsınız"
diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU, YALAN MAKĐNESĐ ÜZERĐNDE SĐYASET YAPIYOR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevini yürütürken sürekli yalan ve iftiralarda
bulunduğunu savunan Özhaseki, "Eski CHP Genel Başkanı, korkular ve ideolojiler üzerinden siyaset
yapıyordu ve bu çok da ciddiye alınmıyordu. Kemal Bey zamanında ise yalan söyleme, iftira etme,
insanları zan altında bırakma, durmadan yalan makinesi gibi bir huy edinerek siyaset yapma tarzının
klasikleştiğini görüyoruz. Bana göre bu devam etmez elbette. Şu anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve
ekibi böyle bir yol
izliyor. Ben böyle bir sima görmedim dünyada, Türkiye de görmemiştir" dedi.
Seçimlere kadar bu davanın gündemde tutulması için CHP'nin elinden geleni yapacağını belirten
Özhaseki, "Bize düşen hakkımızı mahkemelerde aramak, bu yalanları her seferinde yüzlerine çarpmak
olacak ve sonra da beddua etmek. Günümüzde bazı insanlar adaletten kaçabilir ama kimse ilahi
adaletten kaçamaz ve kaçamayacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8824
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Kayseri'de Hizbullah operasyonu
Bir gazetenin genel yayın yönetmeni soruşturma kapsamında Kayseri'de gözaltına alındı.
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Đstanbul'daki bir gazetenin genel yayın yönetmeninin, Terör örgütü Hizbullah'a yönelik soruşturma
kapsamında Kayseri'de gözaltına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre bir gazetenin genel yayın yönetmeni M.G.'nin, Đstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Hizbullah soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alındığı öğrenildi.
Doğru Haber gazetesinde arama...
Sabah saatlerinde başlayan aramaların hala sürdüğü, söz konusu gazetenin genel yayın yönetmeni
Mehmet Göktaş Kayseri'de, 2 yazarının da Đstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına
alınan yazarların Fikret Gültekin Đle Mehmet Ali Gönül olduğu öğrenildi.
Süren aramada, bilgisayarların hard disklerinin kopyalandığı ve bazı dokümanlara el konulduğu
öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında 21 Ocak 2011 tarihinde Hacı Đnan ile ‘Doğru Haber’ gazetesi
yazarlarından Mehmet Eşin tutuklanmıştı.
http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/01/28/dogru.haber.gazetesinde.arama/604922.0/index.html
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8825
Erişim Tarihi: 31.01.2011

9.kattan yere çakıldı
Kayseri'de 9. katta çalışırken dengesini kaybederek düşen kalıp işçisi yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de 9. katta çalışırken dengesini kaybederek düşen
kalıp işçisi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesi Gökkent mahallesinde bulunan bir inşaatta yaşandı. 9.
kattan çaktığı kalıpla birlikte dengesini kaybederek düşen 38 yaşındaki Yahya K. yaşamını yitirdi. Polis
ekipleri olay yerinde inceleme yaparken işçi arkadaşları yaşamını yitiren Yahya K.'ya bakarak
gözyaşları döktü. Evli olduğu öğrenilen Yahya K.'nın cesedi, ambulansla hastane morguna
kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8826
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Đşte Kayseri Şeker'in yeni yönetimi
Kayyum Heyeti üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildi.
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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantı'da Kayyum Heyeti
üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildi.
28 Ocak Cuma Günü Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı'na şirket ortakları, Kayyum Heyeti üyeleri ve Fabrika yöneticileri katıldı.
Đstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan toplantıda kısa bir sunum konuşması yapan Kayyum Heyeti
Başkanı Hüseyin Akay, 27 Aralık tarihinden itibaren başlayan yeni sürecin, çiftçilerin geleceği ile ilgili
önemli bir dönemeç olduğunu belirterek, “Bizler, yakın bir zamanda bu şirkette gelişen olumsuz
olayların peşinde değiliz. Bizler şuan, çiftçilerimizin bugünü ve yarını ile ilgiliyiz. Yine bizler, Pancar
Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker Fabrikası ve çiftçilerimizin geleceğinin inşası noktasında elimizden
gelen gayreti göstermek için buradayız. Đnşallah kısa bir zaman içerisinde Kayseri'nin bu güzide
kuruluşunu, yeniden Kayserililere ve çiftçilerimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.
Divan için verilen önerge neticesinde, divan Başkanlığı'na Hüseyin Akay, Divan üyeliklerine ise Atilla

Taflıoğlu ve Yavuz Sultan Kansız seçildi. Gündemin üçüncü maddesi olan, 06.12.2010 tarihinde
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Paşa Doğan'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması oy
çokluğu ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçimine geçildi. Bu konuya ilişkin Divana verilen önerge neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Kayyum Heyeti Üyelerinden Hüseyin Akay, Faruk Fıratoğlu, Fevzi Konaç, Hurşit Dede ve Tarım
Bakanlığı Denetleme Birim Başkanı Sinan Soylu seçildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan
Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunda Divana verilen önerge neticesinde ise Đsmet Aksoy,
Mustafa Türkaslan ve Đsmail Köse, yeni Denetim Kurulu Üyeleri oldu.
Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Kayyum Heyeti Başkanı Hüseyin Akay,
bugüne kadar yürüttükleri Kayyum Heyeti görevlerinin, bu genel kurul ile sona erdiğini belirterek şöyle
konuştu:
“Önümüzde Temmuz ayının sonuna kadar yapılması gereken bir Olağan Genel Kurul var. Bu Olağan
Genel Kurul toplantısına kadar bu yönetim görevini sürdürecek. Tabi fabrikanın şuan çok büyük
sorunları var ve bu sorunların aşılması noktasında gereken gayreti göstermemiz gerekiyor. Çünkü
önümüzde 6 aylık, çetin bir dönem var. Fabrikanın başlangıçtaki en büyük sorunu, finansman
sorunudur. Bu konuyla ilgili geçmişte bir takım görüşmeler başlatılmış olup bizde diğer taraftan yeni
görüşmeleri yapmaya başlamış durumdayız. Yakın bir zamanda yeni ekim dönemi başlayacak ve
tohumdan gübreye, sökümden kotaya kadar birçok sorun karşımıza çıkacaktır. Bunları hep birlikte
çözümlemek için büyük gayret göstereceğiz. Personel fazlalığı konusunda her zaman bir söylenti
tarafımıza iletiliyor. Ama bunun tespitini biz yapacak kişiler bizler değiliz. Bunun tespitini, halen
yöneticilik görevini yürüten arkadaşlarımız yapacak ve bize bildirecek. Bizde onların hazırladığı
raporları doğrultusunda kararlar vereceğiz. Bizim kimsenin ekmeği ile bir sorunumuz yok. Aksine biz,
çalışanlarımızın gelirlerini arttırmak ve geleceklerini teminat altına almak için buradayız. Ama bu
işletmenin ayakta kalması için eğer fazlalık varsa, bu fazlalıkların da ortadan kaldırılması lazım. Kimse
adaletli ve hukuka uygun çalışacağımızdan şüphe etmesin.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8827
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Sülale boyu maça davet!
Grup38 Taraftarlar Derneği pazar günü Güngören Belediye maçı için seyircileri sülale boyu maça davet
çağrısında bulundu.

Kategori

: Kayserispor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 118

Tarih

: 28 Ocak 2011 20:00

Erciyesspor Pazar günü saat 13.30 da Kadir Has büyük statta Güngören Belediyespor ile çok önemli
bir maça çıkacaktır.
Süper Lig hedefiyle lige başlayan temsilcimiz yönetim yönünden çalkantılı günler geçirmiş ve bugün
itibariyle istikrara kavuşmuştur.Cesur Yürek lakaplı Ziya EREN’in başa gelmesiyle başlayan heyacan
dalgası aynı ümit ve heyecanla devam etmektedir.Başkanımız üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiş,
futbolcuların alacakları ödenmiş ve süper transferler yapılmıştır.Erciyesspor Yönetimi tüm kesimlerle
barışık davranarak herkesin görüşlerine değer vermektedir.Orduspor maçını verilmesi gereken puan
sadakası olarak görüyoruz.Biz inanıyoruz ki Güngören maçı takımımız için bir şahlanışın başlangıcı
olacak ve 5-6 hafta sonra takımımız zirvedeki yerini alacaktır.

Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu şampiyonluğa kesin inanmaktadır.Futbolcularımızın Ordu maçını
affettireceklerine ve bize muhteşem bir futbol seyrettireceklerine inanıyoruz.Şu an ki konuma rağmen
taraftarlarımız da şampiyonluğa inanmaktadır.Bunda en büyük etken Ziya EREN’in
başkanlığıdır.O’nun olduğu yerde iddia vardır, inanç vardır ve başarı vardır.
Tüm hemşehrilerimizi Pazar günü oynanacak olan Erciyesspor-Güngören Belediyespor maçına aile
boyu değil SÜLALE BOYU davet ediyor ve bu galibiyeti birlikte kutlamak istiyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8828
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Hamile kadının şüpheli ölümü
Kayseri'de 2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın, evinde ölü bulundu.
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Kayseri'de 2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Buğdaylı mahallesi Urganlı sokaktaki bir evde yaşandı. Telefonlara cevap
vermeyen Ayten B.'nin durumundan endişelenen eşi, komşularını aradı. Sabah saatlerinde eve gelen
komşuları ise 7 aylık hamile olan Ayten B'nin cansız bedeni ile karşılaştı.Durumun bildirilmesiyle olay
yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheli ölümün incelenmesi için polis ekiplerinden yardım istedi. Olay
yerine gelen ekipler, inceleme yaparken Ayten B.'nin 11 yaşındaki kızı Kader ile 2 yaşındaki Kardelen
olan bitenden habersiz komşularının evine götürüldü. Evin pencerelerinin sadece naylon ile kapatılmış
olması ailenin ekonomik durumunu gözler önüne sererken, olayı il dışında olan eşine yakınları haber
verdi.Gözyaşlarını tutamayan yakınları, Ayten B. ile ilgilenilmediği gerekçesiyle komşularını suçladı. 7
aylık bebeği ile hayata gözlerini yuman Ayten B.'nin, doğuma bağlı hastalıktan ötürü yaşamını yitirdiği
tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.Polis,
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8829
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Karabük'ten gol sesi çıkmadı
Kayserispor deplasmanda Karabüksporla 0-0 berabere kalarak puanını 36'ya çıkardı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 40
: 29 Ocak 2011 15:32

STAT: Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Đspiroğlu xx, Fethi Serkan Koçak xx
KARDEMĐR KARABÜKSPOR: Tomiç x, Kerim xx, Deumi xx, Muhammet Hanifi x, Seric xx, Bülent
Kocabey xx, Hakan Özmert x, Hakan Söyler x, Birol x, Đlhan x, Angelov x
YEDEKLER: Bülent, Fatih, Bülent Bal, Yasin Avcı, Murat, Merter Yüce, Aydın
TEKNĐK DĐREKTÖR: Yücel Đldiz
KAYSERĐSPOR: Volkan x, Serdar Kesimal x, Önder Turacı xx, Amısulashvılı x, Hasan Ali x, Mehmet
Eren x, Selim Teber x, Furkan x, Zıanı x, Kujovic x, Amrabat x
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Abdullah Durak, Marcelo Zaleyata, Hamza, Savaş, Semih Aydilek,
Ömer Hasan Şişmanoğlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arvaladze
SARI KARTLAR: Đlhan Parlak (Karabükspor), Karım Ziani, Ambarat, Önder Turacı (Kayserispor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8830
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Bir de Emenike olsaydı !
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arvaladze Karabükspor beraberliğini değerlendirdi.
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Karabük'te oynanan maçta Kardemir D.Ç Karabükspor ile
Kayserispor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör ve futbolcular maçı değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Karabükspor-Kayserispor maçının ardından teknik
direktör ve futbolcular maçı değerlendirdi. Karabükspor Teknik Direktörü Yücel Đldiz, Kayserispor'un
hata bekler pozisyonda olduğunu söyledi. Đldiz, "Gerçekten zorlu müsabaka oldu. Kayseri ligin en
güçlü ekiplerinden biri. Devre arasından takviyeler yaptılar. Bizde ciddi çalışmalar yaptık. Bir takım
sakatlar ve eksikler vardı. Ben her aman her yerde söyledim. Rakip kim olursa olsun Karabükspor 11
kişi çıkıyorsa her şeyi yapmak için çıkar. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiğimizi
düşünüyorum. Genel olarak Kayseri hata bekler pozisyondaydı. Biz kazanmak için her şeyi yaptık.
Eksiklerin olması mazeret değil. Oyuncularımızı kutluyorum. Sahamızda beraberliklere alışkın değiliz.
Sadece Emineke değil, önemli oyuncularımız eksik. Takım oyunu oynuyoruz. Bugünde takım oyunu
oynadık. Kendi imkanlarımızla kazanma adına her şeyi yaptık. Đzleyenlere zevkli mücadele izlettik.
Problemlerimizden bir tanesi bir takım oyuncularımız aldık ve onlarında maç eksikleri de vardı. O
nedenle zorluk çektik. Eksik olan arkadaşlarımız var. Ama ellerinden geleni yaptılar. Birkaç hafta
içerisinde özlenen takımı herkes sahada görecektir. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz" dedi.
Karabüksporlu Bülent Kocabey de, "Bugün kazanmak için her şeyi yaptık. Maçın ilk yarısı oyunun
kontrolü bizdeydi. Pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik. Maçın genelinde maçın kontrolü
elimizdeydi. Bugünkü maçta tek eksik goldü. Đyi futbol oynadık. Tek eksiğimiz goldü" diye konuştu.
Karabükspor'un başarılı futbolcularından Muhammet Yoldaş da, "Geçen hafta kötü bir malubiyet
aldık, bu hafta kazanmak istiyorduk. Đyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Đlk yarı gölü bulabilirdik.
Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Đyi mücadele ettik. Beşiktaş maçından iyi bir sonuç alabilirsek iyi
olacak" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arvaladze de zor geçeceğini bildiğini belirterek şunları söyledi:
"Zor olacağını biliyorduk. Kolay deplasman değil. Birinci devre top oynasaydık. Kolay olabilirdi. Đkinci
devre değişmeye çalıştık. Bir iki tane gol pozisyonuna girdik. Ama sonuçta beklediğimiz bir maç oldu.
Emenike çok iyi bir oyuncu şuan olsaydı ne olurdu bilemem. Kayserispor'un ilk yarı kötü olmasını
rakibe bağlıyorum. Biz başka türlü hazırlandık. Kaleci ilk maçına çıkıyordu. Uzun oynadı biraz. Đkinci
topu alamadık. Đkinci topu almak kolay değil. Đkinci devre onu biraz yapmaya çalıştık. Ama maalesef
futbol bu."
Kayserisporlu Serdar ise, "Đlk yarı Karabük daha iyi oynadı. Đki pozisyon vardı. Đkinci yarı o baskıyı
kırdık. Daha çok orta saha mücadelesi olarak geçti. Karabükspor gibi bir rakipten bir puan aldığımız
için mutluyuz" diye konuştu.
Kayserisporlu Gökhan da, "Oyunumuzu sahaya yansıtsaydık. Đyi bir sonuç alırdık. Oyunumuzu
sahaya yansıtsaydık, daha iyi bir sonuçla ayrılırdık" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8831
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Kayseri kar hayatı felç etti
Kayseri'de etkisini artıran kar, kent merkezinde etkili olurken kapalı köy yolu sayısı 37'ye yükseldi.
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Kayseri'de etkisini artıran kar, kent merkezinde etkili olurken kapalı köy yolu sayısı 37'ye yükseldi.
Erciyes Dağı kayak merkezinde ise kar kalınlığı 168 santimetreye yükseldiği öğrenildi.
Sabah saatlerinde başlayan kar hayatı felç etti. Kent merkezinde yağan kar yağışı sebebiyle araç
sürücüleri zor anlar yaşarken, yayalar ise yürümekte güçlük çekti. Karla birlikte trafik kazalarında da
artış oldu. Kazalarda yaralananlar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına
alındı. Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden alınan bilgiye göre ise kar yağışı sebebiyle 37 köy
yolunun kapalı olduğu, 7 ekiple yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Erciyes Dağı kayak
merkezinde ise kar kalınlığı 168 santimetreye yükseldi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8832
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Baran yaşam savaşını kaybetti
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Niğde'deki evlerinde

oynarken üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde Selçuk mahallesi Erna sitesindeki evlerinde oynayan 2 yaşındaki Orkun
Baran K.'nin üzerine televizyon devrildi. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Baran, Niğde Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
sevk edilen Baran, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Yaşam mücadelesini kaybeden Baran'ın anne ve babası acı haberle birlikte yıkıldı. Ailesinin feryatları
hastane koridorlarını inletirken, gözyaşları yürekleri dağladı. Baba Azmi K.'nin, acı haberin ardından
kar yağışına aldırmadan hastane önündeki üzgün ve çaresiz duruşu iç sızlattı. Azmi K., "Bana artık
kim baba diyecek?" diye gözyaşlarını tutamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8833
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Tomarza'da çaldılar,Mersin'de yakalandılar
Tomarca ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygunu ile ilgili olarak Mersin'de 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri'nin Tomarca ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygunu ile ilgili olarak Mersin'de 4 kişi
yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Kayseri'nin Tomarza ilesinde meydana gelen ve yaklaşık 400 bin
lira değerinde altının çalındığı kuyumcu soygunu ile ilgili olarak, şüphelilerin Mersin'e gelibeleceği
ihbarını alan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Masası ekipleri, plakası belirlenen araçları
takibe aldı. Önceki gece, merkez Mezitli ilçesinde takip edilen 2 otomobil, Hırsızlık Masası ekiplerince
durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, soyguna karıştığı ileri sürülen M.Ö., S.Đ., G.G. ve F.A.
adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları otomobillerde ise hırsızlık amaçlı
kullanıldığı sanılan malzemeler ile 1 adet altın kolye bulundu.
Yakalanan 4 şüpheli, Kayseri polisine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan, yaklaşık 1 ay önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen altın hırsızlığı olayı ile ilgili olarak
da yine şüphelilerin bazıları çaldıkları altınla birlikte Mersin'de yakalanmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8834
Erişim Tarihi: 31.01.2011

Boğazköprü'de kaza : 2 ölü 8 yaralı
Yoldan çıkan bir minibüs, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi
yaralandı.
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Kayseri'de yoldan çıkan bir minibüs, karşı yönden gelen
otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri Đncesu karayolu Boğazköprü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi
istikametine gelen Nazım A. yönetimindeki 38 D 4228 plakalı minibüs, kar yağışı sebebiyle
kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden çıkıp, karşı yönde
Hamza Đ. idaresindeki 38 TE 589 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan
30 yaşındaki Zeynep Gökçealp ile 10 yaşındaki Şeyma Gökçealp hayatını kaybetti, 38 TE 589 plakalı
otomobil içerisindeki 2 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Devrilen minibüs, yolcular yardımıyla otomobil üzerinden kaldırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk
edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bölge trafik ekibinin kontrollü
trafik akışını sağladığı karayolunda kazaya karışan minibüs ile otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu
yerden kaldırıldı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8835
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Erciyes'te kötü gidiş sürüyor !
1.Lig'in 19. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Güngören Belediyespor'a 2-0 mağlup
oldu.
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Bank Asya 1. Lig'in 19. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında ağırladığı Güngören
Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKĐKALAR
6. dakikada Kayseri Erciyesspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Emre Toraman topu önünde
buldu. Toraman'ın ceza sahası içerisinde sert şutu direkten döndü. Emrah'ın dönen topa vuruşu ise
üstten auta gitti.
15. dakikada Emrah'ın ortasına kale önünde müsait durumda olan Köksal'ın yaptığı kafa vuruşu auta
gitti.
16. dakikada Köksal'ın sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Emrah düzgün bir kafa vuruşu
yapamadı ve meşin yuvarlak üstten auta gitti.
24. dakikada Köksal'ın ceza sahası içinde bekleyen Yusuf Şimşek'e topu verdi. Yusuf'un sert şutu,
üst direğe çarparak auta gitti.
36. dakikada Đlkay'ın kullandığı serbest vuruşta Celal'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
68. dakikada Kayseri Erciyesspor defansının arkasına atılan topla buluşan Đsa ceza sahasından
yerden vuruşuyla kalecinin bacak arasından geçen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
70. dakikada oyundan çıkan Yusuf Şimşek, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Daha sonra Yusuf
formasını bırakarak soyunma odasına geçti.
85. dakikada Emre Toraman'ın ortasıyla yükselen Aytek'in kafa vuruşunu kaleci Süleyman
tokatlayarak uzaklaştırdı.
89. dakikada hakem Hüseyin Sabancı, Kayseri Erciyespor'un yardımcı antrenörü Ercümen Şahin'i
yedek kulübesinden tribüne gönderdi.
90+2'de defansın arkasına atılan topla buluşan Đsa ceza sahasına kadar topu sürdü. Đsa, daha müsait
durumda olan Turan'a topu verdi. Turan kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-2
90+3'te Đsa kaleci Yavuz ile çarpıştı. Yavuz çarpışmayla baygınlık geçirdi. Sahaya giren ambulansla
Yavuz hastaneye kaldırıldı. Aytek ise Yavuz'un yerine kaleye geçti
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Hüseyin Sabancı xxx, Mehmet Metin xxx, Birol Güldane xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz x, Fatih Kılıçkaya x (Yusuf Kurtuluş dk. 77 x), Aytek Aşıkoğlu x,
Veli Kızılkaya x, Mahmut Şeker x, Emre Toraman xx, Özgür Yıldırım xxx, Yusuf Şimşek x (Taner Taşçı
dk. 70 x), Emrah Bozkurt xx, Köksal Yedek x (Ümit Tütüncü dk. 61 x), Bikoko x
YEDEKLER: Ali Türkaslan, Kemal Okyay, Đbrahim Yavuz, Mehmet Ayaz
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
GÜNGÖREN BELEDĐYESPOR: Süleyman Küçük xx, Mustafa Ün xx, Đbrahim Arıkan xxx, Babacar
Diallo xxx, Özgür Göktaş x (Ersin Şahin dk. 46 x), Özgür Ergün x (Murat Baytaroğlu dk. 61 xx), Semih
Türer xx (Turan Kuş dk. 79 xxx), Celal Aras xx, Hakan Arslan xx, Đsa Kaytun xxx, Đlkay xx
YEDEKLER: Orhan Altan, Hasan Yiğit, Seçkin Bektaş, Hamza Akaydın
TEKNĐK DĐREKTÖR: Metin Altınay
GOLLER: Đsa (dk.68), Turan (90+2)
SARI KARTLAR: Mustafa Ün (Güngören Belediyespor), Özgür Yıldırım, Aytek Aşıkoğlu, Muhammet
Şeker, Emrah Bızkurt (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8836
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Yusuf Şimşek'e saygısızlık !
Davullu zurnalı karşılanan Yusuf Şimşek, takım kaptanı olarak çıktığı ilk karşılaşmada ıslıklandı.
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Bank Asya 1. Lig'de oynadığı Güngören Belediyespor'a 2-0 yenilen Kayseri Erciyesspor'un teknik
direktörü Levent Devrim, hakemlere ateş püskürerek, "Artık yeter. Verilmeyen penaltıları Metin
Şentürk bile görüyor ama nedense hakemler görmüyor. Burada Başbakan'a bile bir şeyler
söylenebilirken, hakemlere kimse bir şey söylemiyor. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.
Maç sonrası konuşan teknik direktör Levent Devrim, hakem hatalarından yakındı. Verilmeyen penaltı
nedeniyle karşılaşma boyunca yedek kulübesinde çıldıran teknik direktör, basın açıklamasında hakem
hatalarından bıktıklarını söyledi. Teknik direktör Devrim, "Maçın başından sonuna kadar oyunun tek
hakimi bizdik. Futbol takımının yapması gereken her işi yaptık. Sadece gol şansımız yoktu ve ilginç bir
maçtı. Pozisyona girmeden 2 gol yedik. Ama kimsenin şüphesi olmasın, birçok engellere rağmen
Kayseri Erciyesspor takımı layık olduğu yere gelecektir. Ben 13 aydır buradayım özellikle hakemler
tarafından engelleniyoruz. Erciyesspor sahipsiz bir takım görüntüsü var. Birileri hakemlerin kulaklarına
fısıldadığını düşünüyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. Hakem pozisyonlarımıza karşı olumsuz düdük
çalmasına tepkiliyiz. Penaltımızı Metin Şentürk bile gördü ama hakem ne hikmetse görmedi" diye
konuştu.
"YUSUF'A SAYGISIZLIK YAPILDI"
Đkinci devre taraftarlar tarafından havaalanında davullu zurnalı karşılanan Yusuf Şimşek, takım
kaptanı olarak çıktığı ilk karşılaşmada taraftarlar tarafından ıslıklandı. Neden böyle bir saygısızlık
yapıldığına bir anlam veremediğini belirten Devrim, "Yusuf kişisel yapısıyla ve oyunuyla çok iyi ve
profesyonel bir oyuncu. Bana göre Yusuf'a saygısızlık yapıldı. Kaptan olarak sahaya çıkan bir kişiye
yapılan saygısızlığa anlam veremedik" şeklinde konuştu.
"KALECĐ YAVUZ'UN BAŞI YARILDI"
90+2. dakikada rakip oyuncuyla çarpışarak bayılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz'un
durumu hakkındaki soruları da cevaplayan Devrim, "Yavuz rakip oyuncuyla çarpışması sonucu başı
yarıldı. Bilinç kaybı ile ilgili bir sorunu olduğunu öğrendik. Đnşallah çok ciddi bir şey çıkmaz" diye
konuştu.
Kayseri Erciyessporlu Emrah Bozkurt ise, hakemin maçı olumsuz şekilde yönetmesine tepki
göstererek, "11 yıldır bu işi yapıyorum ne böyle bir maç gördüm ne de böyle bir hakem gördüm. Bir
hakem, bir takımın kaderi ile bu kadar oynayabilir. Bugünkü maçı kaybetmemiz kesinlikle hakemden
kaynaklı" dedi.
Çarpışarak bayılan kaleci Yavuz'un durumu hakkında çok üzgün olduğunu söyleyerek sözlerine
başlayan Güngören Belediyespor teknik direktörü Metin Altınay, "Erciyes maçının zor bir deplasman
olduğunu biliyorduk. Đlerleyen dakikalarda istediğimiz gibi gitmeye başladık. 3 puan aldığımız için
mutluyuz. Oyuncularımızı kutluyorum" dedi.
Kayseri'ye gelişleri sırasında şansızlıkların kendilerini bir türlü bırakmadığını ifade eden teknik
direktör Altınay, "Hava şartlarından ötürü Adana'ya inmek durumunda kaldık. Karayolu ile geldiğimiz
Kayseri'de ise maç saatine yakın stada gitmeden otobüsün mazotu bitmiş. Çevik Kuvvet'in aracıyla
stada geldik. Bu şansızlıklarımız sırasında bize yardım eden herkese teşekkür ediyorum" diyerek
sözlerini sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8837
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Kayseri'de 84 köy yolu kapandı
84 köy yolunun ulaşıma kapandığı, Erciyes'te kar kalınlığının ise 1 metre 90 santime yükseldiği öğrenildi.
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Kayseri'de 3 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz
etkilerken, 84 köy yolunun ulaşıma kapandığı, Erciyes'te kar

kalınlığının ise 1 metre 90 santime yükseldiği öğrenildi.
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yükseldi. Belediye
ekipleri, şehir merkezinde tuzlama çalışmaları ile yolları açarken, yaya yollarındaki kar ise kepçe ve
küreklerle temizlendi. Meteoroloji görevlilerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla
Çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk havayla birlikte evlerinde
soba yakan vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken, "Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı
vatandaşlar, soba tamamen sönmeden uyumasın" diye uyarıda bulundu.
Öte yandan, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, 84 köy yolunun ulaşıma
kapalı olduğu bildirildi. Kar yağışı ve tipiden dolayı ilçelerden Bünyan 3 köy, Pınarbaşı 65 köy ve
mezra, Sarız 16 köy ve mezra toplam 84 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Hafta
sonu kapanan 287 köy ve mezranın yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldığı bildirilirken, oluşturulan 7
ayrı ekiple kapalı olan 84 köy ve mezra yolu için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8838
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Kent merkezinde kayak keyfi !
Erciyes'e çıkamayan çılgın gençler, şehir merkezinde kayak ve snowboard yaptı.
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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de de etkisini gösterirken, Erciyes'e çıkamayan çılgın
gençler, şehir merkezinde kayak ve snowboard yaptı. Aynı keyfi yaşayamayan bazı sürücülerin ise
otomobilleri ile spin atması dikkat çekti.
Kar yağışını eğlenceye dönüştüren Kayserililer, kar topu ve kardanadam yaparak stres atarken
bazıları ise Erciyes'e çıkamadıkları için kayak keyfini şehir merkezinde yaşadı. Çılgın Kayserililer,
otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak sokaklarda kayak ve snowboard yaptı. Vatandaşların
şaşkınlığı arasında kayak yapan gençler, hobilerini kent merkezinde yapmanın eğlencesini doyasıya
çıkardı. Aynı heyecanı yaşayamayan bazı sürücülerin ise otomobilleriyle spin atması da dikkat çekti.
Spor yapmanın önemine değinen 30 yaşındaki Hacı Ahmet Söğüt, kayak sporunu çok sevdiğini, bu
sebeple kendisi için söz konusu kayak olunca yer ve mekanın fark etmeyeceğini belirtti. 15 yıldır kayak
yaptığını söyleyen Söğüt, "Erciyes'e çıkamayınca caddelerde kayak yapmaya karar verdik. Bu çok
zevkli. Her kar yağdığında yapıyoruz" diye konuştu.
18 yaşındaki Turgay Yıldız ise kayak sporunu her yerde yapabildiklerini, önümüzdeki günlerde bu
heyecanı ata ip bağlayıp yapacaklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8839
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Yalan ve iftira kampanyası !
Mesaj TV ve BTP genel başkanı Prof.Dr.Haydar Baş'ı hedef alan kampanyanın öncülüğünü TRT yapıyor.
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Mesaj TV ve Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı
Prof.dr. Haydar Baş'a yönelik, karalama ve iftira kampanyası devam ediyor.
Kampanyanın öncülüğünü devletin resmi televizyonu TRT yapıyor.
TRT, Mesaj TV'de ekrana gelen "Ekoanaliz" programında yaşanan provokatif olayı günlerdir aslından
çarpıtarak yayınlıyor.
Đftira ittifakına son olarak Kanaltürk de eklendi.
"Çamur at, izi kalsın" mantığıyla yapılan bu yayınlardaki çarpıtmayı tüm ayrıntılarıyla size aktaracağız,
ama önce kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi açısından o programda yaşananları bir kez daha
tekrarlıyoruz.
ASLINDA NE OLDU !
Geçen Cumartesi yayınlanan Ekoanaliz programına konuk olan Bağımsız Türkiye Partisi genel
başkanı Prof.Dr. Haydar Baş , milli ve dini bütünlüğümüze yönelik tehditleri anlatırken dinlerarası
diyalog projesinden örnek verdi.
VATĐKAN PROJESĐNĐ ANLATMIŞTI !
BTP lideri Vatikan'ın Hristiyanlığı yaymak için uygulamaya koyduğu ve şimdilerde ABD'nin Büyük
Ortadoğu Projesinin en önemli argümanlarından biri olan bu proje kapsamında yüce Allah'ın Kuran-ı
Kerim'de (Şüphesiz Allah katında din Đslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten
sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini
inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Âl-i Đmrân Sûresi -19. ) buyurduğu
Đslam'ın tahrif edilmiş ve Đslamın gelişiyle hükmü kalkmış diğer dinlerle bir tutulmak istendiğini ve
peygamber efendimiz HZ. Muhammed'in de devre dışı bırakılmaya çalışıldığını örnekler vererek
anlatıyordu.
PROVOKASYON !
Bu sırada devreye giren bir seyirci, BTP liderinin alıntı yaparak aktardığı sözlere “sanki kendi
sözleriymiş gibi” tavır koydu, ağır hakaretler savurdu.
Şahsa, yanındaki diğer seyirciler müdahale ederken, BTP Lideri “ona dokunmayın” diyerek
stüdyodakileri yatıştırmaya çalışıp olayların büyümesine engel oldu.
YALAN HABER ĐTTĐFAKI !
Haber7.com , Samanyoluhaber.com , Hürriyet, Milliyet, Kanal D, TRT, Kanaltürk ve Kanal A gibi yayın
organları "bu olaydan yola çıkarak BTP lideri Haydar Baş'ı sanki peygamber efendimize saygızılık
yapmış gibi gösterdi.
Bu çevreler yaptıkları yayınlarla Türk milletini yanıltırken aslında birbirilerinin de yalanlarını ortaya
çıkardılar.
TRT KAMUOYUNU BÖYLE YANILTTI !
BTP lideri programda peygamber efendimize sahip çıkan bir konuşma yapmıştı.
Devletin resmi kanalı TRT ise bu sözlere hiç yer vermeden, üstelik de kendilerine olayla ilgili olarak
bilgi verilmişken, tamamen yanlı ve karalama amaçlı bir bakış açısıyla halkı yanıltma yolunu tercih
etti.
TRT, Haydar Baş'ın bir başkasına ait sözleri olduğu gibi aktarmasına dikkat etmeden, cümlelerinin
başını ve sonunu keserek o sözleri sanki kendisi söylemiş gibi gösterdi.
TRT BTP LĐDERĐNĐN AÇIKLAMALARINI BÖYLE ÇARPITTI
Ve TRT'nin yaptığı bir başka çarpıtma daha.
Programı provoke ederek Prof Baş'a hakaretler yağdıran ve yanındaki seyircilerin müdahalesiyle

karşılaşan Sıddık Yıldız isimli vatandaşla röprotaj yapan TRT, bu ropörtajı itinayla keserek verdi.
BĐRBĐRLERĐNĐN YALANLARINI ORTAYA ÇIKARDILAR!
Bu röportaj bir gün sonra yine aynı çizgide yayın yapan kanaltürk'e verildi.
Kanalturk'ün yayınladığı görüntülerde TRT'nin usta işçiliği dikkat çekti.
Sıddık Yıldız isimli şahıs Haydar Baş'ın o anda ne konuştuğunu anlamadığını ve HZ.Muhammed
ismi geçtiğinde devreye girdiğini söylüyor.
Oysa TRT kendi yaptığı röportajdaki bu ifadeleri 2 gün boyunda verdiği haberlerinde kullanmadı.
TRT'nin bu tavrından sonra söz konusu şahsa ait açıklamalarda ekrana getirmediği bölümlerde neler
söylediği de merak konusu oldu.
Ve olayla ilgili çok dikkat çekici bir nokta daha.
Btp liderine canlı yayında hakaret ederek provokasyonu gerçekleştiren şahıs programın bitmesine bir
kaç dakika kala devreye girdi.
Şahsın program boyunca ekrana yansıyan görüntüleri de oldukça dikkat çekiciydi.
TELEFONDAN TALĐMAT MI ALDI ?
Sıddık Yıldız'ın sık sık telefonunu kontrol ettiği görülüyor.
Kendi ifadesiyle "ne konuşulduğunu anlamayan" şahıs sunucunun programın bitime kısa bir süre
kaldığını anons etmesinden sonra bir anda devreye giriyor ve provokasyonunu gerçekleştiriyor.
Kaynak: Meltem TV Haber
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8840
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Banyo yaparken sabun yuttu
Annesi tarafından banyo yaptırılan 4 yaşındaki çocuk, yuttuğu şampuandan zehirlendi.
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Kayseri’de annesi tarafından banyo yaptırılan 4 yaşındaki çocuk, yuttuğu şampuandan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ kasabasında meydana gelen olayda, 4 yaşındaki
H.Đ.N.’nin annesi R.N. tarafından banyo yaptırıldığı sırada şampuan yuttuğu öğrenildi. H.Đ.N.’nin
yuttuğu şampuandan zehirlendiği ve Yahyalı devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8841
Erişim Tarihi: 02.02.2011

MÜSĐAD'ın yeni yönetimi belli oldu
Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi, 18.Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.
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Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD)
Kayseri Şubesi, 18.Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.
Türkiye’de reel sektörün en güçlü sivil toplum örgütlerinden olan MÜSĐAD’ın Kayseri Şubesi’nde oy
birliğiyle seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde: Đsmail Ruhlukürkçü başkanlığında tek liste ile
girilen kongrede, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Đsmail Ruhlukürkçü, Nedim Olgunharputlu, Orhan
Gözel, Mevlüt Çakmak, Mehmet Akif Kavafoğlu, Mahmut Arıkan, Şaban Hasnalçacı, Kemal Tekelli,
Đsmail Özen, Şükrü Şenkürtüncü, Osman Hakkoymaz, Kemal Murat Benk, Mehmet Kütahneci, Ahmet
Bahçeciğil, Talat Hakan Erdem, Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise Murat Cahid Cıngı, Ahmet
Çolakbayrakdar ve Ali Lafçı seçildi.
Genel Kurul sonrası konuşan Başkan Ruhlukürkçü, kentin iktisadi ve sosyal hayatına önemli katkılar
yapan, MÜSĐAD Kayseri Şubesi’nin başkanlığına yeniden seçilmekten onur duyduğunu belirterek,
üyelere teşekkür etti.
Ruhlukürkçü, MÜSĐAD'ın kurulduğu günden bu yana ülke sorunlarına akılcı ve doğru çözümler bulma
gayreti taşıdığını ve tüm kurum, kuruluşların bir araya gelerek kentin ve Türkiye'nin ortak hedefleri
doğrultusunda birlik ve beraberlik sağlamak istediklerini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8842
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Çocuklarınızın yediklerini kontrol edin !
Duydu Deniz: Çocukların beslenme çantalarından meyve, süt ve yoğurdu eksik etmeyin.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Duydu Deniz, "Çocukların beslenme çantalarından seyve, süt ve yoğurdu
eksik etmeyin" dedi.
Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi olarak kabul edilen obezite çocukluk çağında da

görülmeye başlandı. Obezitenin hem çocuklukta hem gelecekte yaşam kalitesini düşüren önemli bir
sorun olduğunu kaydeden Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Duydu Deniz, obezitenin iki
önemli nedenleri olduğunu kaydetti.
Deniz, "Çocukların sürekli gidecekleri yerlere araçla gitmeleri, günlük boş zamanlarında tv, bilgisayar
başında vakit geçirmeleri hareketsizliği doğuruyor. Çocuklar bunun sonucunda aldıkları kalorileri
yakacak enerjiyi sarf edemiyorlar. Böylece kilo artışı görülebiliyor. Tekden Hastanesi Beslenme
Polikliğini olarak çocukluk çağı obeziteyi önlemek amaçlı ailelere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu
konuda tavsiyemiz çocukların gün içinde yapabilecekleri bir spor dalına yönlendirilmeleridir. Düzenli
spor yapmaları hem kilo vermelerini sağlayacak hem de ilerde yakalanacağı kronik bir hastalığı
önleyecektir" dedi.
Kilo artışının bir diğer sebebinin ise dengesiz beslenme alışkanlığı olduğunu belirten Özel Tekden
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Duydu Deniz, "Çocukların günlük aldıkları besinlerin kalori
seviyesinin yüksek fakat besin kalitesinin düşük olması çocuklarda kilo alımını hızlandırmakta. Abur
cubur dediğimiz besinler çocuğun kilo almasına neden olacaktır. Bu açıdan ailelerin bilinçli olması ve
doğru beslenme biçimi uygulaması önemli. Çünkü çocuklar aile ile birlikte yemek yedikler için sofrada
besin kaliteli yüksek gıdaların olması gerekir. Çocukların tükettiği cips kola tarzı besinler daha çok yağ
ve karbonhidrat yani şeker grubu yüksek fakat protein vitamin mineral değeri düşük yiyeceklerdir.
Bunları alıp yeterli aktivite yapmadıkları zaman çocuklarda obezite ve kilo artışı görülebilir" diye
konuştu.
Obezite için belirli bir yaş sınırı olmadığını önemle vurgulayan Deniz, “Çocuğun doğumundan itibaren
aylık kilo artışını kontrol ederek bunu değerlendirebiliriz. ilk aylarda ya da bir yaşını doldurduktan sonra
da kilo artışı fazlalaşabilir. Tamamen ailenin çocuğu yönlendirmesi ve beslenme alışkanlıklarını iyi bir
biçimde vermesiyle ilgilidir” ifadelerini kullandı.
Ailelerin çocukları için beslenme çantasını hazırlarken titiz davranmaları tavsiye eden Deniz, şöyle
devam etti; "Çocukların beslenme çantalarına vitamin, mineral ve protein açısından zengin yiyecekler
olması, çocukların ara öğünlerinde, öğle yemeklerinden önce ve sonra besin kalitesi yüksek besinleri
almalarını daha çok tercih ediyoruz. Örneğin çocuk tatlı ihtiyacını meyveden karşılayabilir, yine
proteinden zengin süt, yoğurt gibi yiyeceklerin, beslenme çantasında olması çok önemlidir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8843
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Kayseri Ankaragücü'ne kilitlendi
Ortaköylüoğlu:Kimsenin şüphesi olmasın Kayserispor her geçen gün daha iyi noktalara gelecektir.
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Spor Toto Süper Lig'nde mücadele eden Kayserispor, 0-0 berabere kaldığı Kardemir D.Ç.
Karabükspor karşılaşmasını unutup kendi sahasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü maçına kilitlendi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın Kayserispor her geçen
gün daha iyi noktalara gelecektir" dedi.
Deplasmanda oynadığı Kardemir D.Ç. Karabükspor karşılaşmasından 1 puan ile evine dönen
Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçını düşünüyor. Topladığı 36 puanla 4.
sıradaki yerini koruyan Sarı-kırmızılılar, ligi en iyi yerde bitireceğinin inancını yaşıyor.
Kardemir D.Ç. Karabükspor karşılaşmasını değerlendiren Ortaköylüoğlu, "Galibiyet hedefiyle

gittiğimiz deplasmandan 1 puan ile ayrıldı. Karabükspor'da ligin kuvvetli ekiplerinden bir tanesi. Kendi
sahasında iyi futbol oynayan bir ekip. Gerçekten zorlu bir mücadele oldu. Đki takım da girdiği
pozisyonları değerlendiremeyince sahadan beraberlikle ayrıldık. Artık bu karşılaşmayı unutup
önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.
20. hafta ev sahibi olarak oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasından 3 puan alacaklarına
inandıklarının altını çizen Ortaköylüoğlu, "Ligde puan kayıpları yaşanabiliyor. Ama daha önümüzde
oynayacağımız çok haftalar var. Đyi bir takımımız var. Her geçen gün daha iyi noktaya geliyoruz.
Önümüzdeki hafta zorlu bir maç oynayacağız. Rakimizin de puana ihtiyacı olacak. Artık ligde her takım
her takımı yenebilecek güçte. Sahadan galibiyetle ayrılmak istiyorsak mücadele etmek zorundayız.
Saha ve seyirci avantajını kullanıp takımım gerekli mücadeleyi gösterirse Ankaragücü
karşılaşmasından 3 puan ile ayrılacağımızı düşünüyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Kayserispor
her geçen hafta daha iyi noktaya gelecek ve ligin sonunu en iyi yerde bitirecek" diye konuştu.
Kayserispor'un gözde oyuncusu Cangele'nin birkaç hafta içerisinde Kayseri'ye geleceğini söyleyen
Ortaköylüoğlu, "Cangele, takımla çalışmalara başlayacak. Hocamızın da hazır gördüğü zaman
takımdaki yerini alacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8844
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Cafe'de cinayet !
Bir kafede alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada iki garsondan 1'i bıçaklanarak öldürülürken, diğeri
yaralandı.
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Kayseri'de bir kafede alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada iki garsondan 1'i bıçaklanarak
öldürülürken, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hunat Mahallesi'nde bulunan bir kafede akşam saat 10.00 sıralarında alacak
verecek meselesinden kavga çıktı. Çıkan kavgada V.Ç. (20) ile M.E. (27), garson olarak çalışan
Serkan Ç. (19) ve Vedat T.'yi (35) bıçakladı. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı olayda polis, alarma
geçerek kaçan şahıslara yönelik arama çalışması başlattı.
Göğsünden bıçaklanan Serkan Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamazken, bacağından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Vedat T.'nin ise hastanedeki
tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Zanlılar yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8845
Erişim Tarihi: 02.02.2011

Kayserili gençlerin 'atski' keyfi
Otomobilin arkasına bağladıkları halatla kayak yapan gençlere inat köylü çocuklar atın arkasına bağladığı kızakla
kayak yaptı.
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Kayseri'de hafta sonu otomobilin arkasına bağladıkları halatla kayak yapan gençlere inat köylü
çocuklar atın arkasına bağladığı kızakla kayak yaptı. Erciyes'e çıkma imkanı olmayan köylü gençler,
kendince geliştirdikleri ilkel yöntemle doyasıya eğleniyor.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de de etkisini göstermeye devam ederken, Erciyes'e
hiç çıkamamış köylü gençlerin ilkel yöntemlerle kayak yapmanın eğlencesini yaşıyor. Kayserili çılgın
gençlerin hafta sonu şehir merkezinde otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak sokaklarda
kayak ve snowboard yapmasına inat köylü gençlerin ilkel yöntemle eğlenmesi dikkat çekiyor. Ata
bağladıkları iple kaymanın tadını çıkaran gençler, her kar yağışında köy meydanında toplanarak kayak
eğlencesi yaptıklarını söyledi.
Erciyes'i hiç görmediğini söyleyen Ali Bacak, kendi geliştirdikleri yöntemle köyde eğlenmenin zevkini
yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8846
Erişim Tarihi: 02.02.2011

