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Derbi geyikleri rekor kırıyor
Fark arayan Fener gol atamadı ama 3,5 attı...
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Galatasaray'da hafta içinde teknik direktör Frank Rijkaard'ın yerine Hagi ve Tugay'ın gelmesiyle sarıkırmızılıların olağanüstü bir atmosferde çıktığı Fenerbahçe derbisi kimsenin beklemediği bir skorla, 0-0
sona erdi. Maçın golsüz bitmesiyle birlikte internette derbi geyikleri tavan yaptı.
Twitter'da on binlerce tweet atılırken, facebook'ta birçok fotoğraf ve espri paylaşıldı. Derbi aynı
zamanda ekşisözlük tarihinin en çok ilgi gören futbol maçı oldu.
Đnternetteki derbi geyiklerinden seçmeler:
- Taksim'e ilk giden Galatasaraylı'ya Sabri forması hediye:))
- Fark arayan Fener gol atamadı ama 3,5 attı...
- Maçın apaçisi seçilse Colin Kazım seçilirdi herhalde.
- Beraberlikle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası alma ihtimalini aklıma getiren maçtır bir de. Bu oldu,
diğeri de olur mu dersiniz?
- Galatasaray sarı-lacili bir takımdan 4 yeme istihkakını geçen hafta doldurduğu için bu maçta
Fenerden gol yememiştir:))
- "7 atıcaz", "üç sonuç var 3-0, 4-0, 5-0 muhuhua", "varımı yoğumu fener'e yatırdım", "niang ilk gol ha
ha ha" diyenlerin parasını yarın çatırr çatır yememi sağlayacak maç.
- Maçtan sonra Cimbomluların Saracoğlu'nda sevinç turu atmalarını bekledim geçen senelerde
yaptıkları gibi :)))... Neyse bu beraberlik galibiyet gibi 10 sene daha onlara yeter!
- Fenerbahçe taraftarının kendi mabetlerinde yenilmemek için tanrıya buram buram yalvardığı maç
olmuştur.
- Selcuk Şahin'i aradığımız maç, olsaydı kesin saçma bir gol atardı.
- Bu derbide yukarıdaki tarafsızlığını ilan etmiştir. Normal şartlarda Fener'in bu maçlarda hep futbol
şansını da yanında bulurdu. Misal vereyim, Servet'in vurduğu top Aykut'a çarpıp kornere değil kaleye
girerdi. Bir Fenerli olarak oyundan memnum değilim ama skor güzel. Tartışmasız yıldızı Tugay
kerimoğlu olan maçtır. Đngiltere'de ne öğrendiyse harfiyen uygulamıştır bu gece.

- Kimse kazanmamıştır, Fenerbahçe taraftarı sonunda ruhunu kaybetmiştir. Galatasaray'ında yıllardır
bu ruhu geçemediğini düşündüğümüzde evet Fenerbahçe hezimete uğramıştır. Çünkü elindeki tek
mutluluğu, tek başarısı, yıllardan beri Galatasarayı evinde farklı yenmek olan takımın elinde başka
hiçbir şey kalmamıştır. Maçın sonundaki anonslar geçtiğimiz sezon sonundaki 2-2'dekinden daha
trajiktir, çünkü 2000 Galatasaray taraftarı 50.000 Fenerbahçeliyi bastırmıştır.
- "Beraberliğe seviniyor ezikler" diyene sorarım ben de; geçen sene son maç, yanlış anonsla gelen
başka takımın hayali beraberliği üzerine, kim çılgınlar gibi kutlama yaptı?
- Yuh, yüz bin kişi derbiyle ilgili tweet atmış...
- 50 bin Fenerbahçe taraftarının anonsçuya düşme hezimeti paha biçilemez.
- Đddaa'nın bir sezon boyunca kazanana ödediği parayı çıkarmasına sebep olan maçtır.
- 10 yıllık 'Kadıköy cenabetliği'ni sona erdiren bir maçtır, neden sevinmeyelim, manyak mısınız siz?
- Çarşı, Fenerbahçe-Galatasaray maçına karşı.
- Pek şaşırmadım bugün çıkan sonuca. Bir nevi biz Fenerbahçeliler, medya elbirliğiyle ortada hiçbir
şey yokken Galatasaray'ı motive ettik
- Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Galatasaray maçları için 11 yıllık namağlup ünvanını 12 yıla çıkardığı
maç olmuştur.
- 103 yıllık bir kulüp var ortada, güya Türkiye'nin en iyisi. Tanımlanamayan bir sevgisi var... ne kupa
sevgisi, ne şampiyonluk... Tek endeksi yılda bir kendi evinde oynadığı Galatasaray maçı, zira kupa
yok, şampiyonluk.. işte ite kaka, Avrupa'da bir başarı yok, eh şimdi Galatasaray galibiyeti de yok.
Taraftarı boşluğa düşüyor tabi...
- Her şeyi anladım da bir teknik direktöre neden lazer tutulur hala anlayamıyorum.
- Galatasarayın UEFA Kupası'ndan bile daha fantastik bir destana imza attiği tarihi bir geceydi. Artık
Cimbomluların torunlarına anlatacakları inanılmaz anıları var. Her ne kadar torunların "Atma dede, bak
internetten araştırırım" diye itiraz edecekleri bir olay olsa da...
- Beraberlik ya da galibiyet sevindiremezdi beni, devre arasında gördüğüm dua eden Fenerbahçe
taraftarının sevindirdiği kadar.
- Maçtan önce '1-0 yenilsek iyidir ya da maça çıkmayalım 3-0 hükmen bitsin' diyen taraftarların, maç
sonunda 'Noldu len 6-7 atıyodunuz?' şeklinde konuştuğu ilginç ebedi rezalet karşılaşması.
- Bir Fenerbahçeli olarak sonucuna üzülmediğim maçtır. Galatasaray'ı yenip avunma dönemimiz son
bulabilir, takımımız daha bir "takım gibi" olabilir.
- 2 takımın da kazanamadığı, bahisçilerin kaybettiği, bahis bürolarının yüzünü güldüren maç.
- Tabii ki bizim için olağan sonuç galibiyetti, başkası düşünülemezdi.. Mağlup olduk, karşı taraf
sevinmekte haklı...
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8269
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Römork üzerinden geçti!
Kayseri'de, traktör römorkunun tekerinin altında kalan bir çocuk yaralandı.
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Kayseri'de, traktör römorkunun tekerinin altında kalan bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay Merkez Kocasinan Đlçesi Yemliha Kasabası'nda meydana geldi. Kardeşiyle
park halinde olan traktör römorkunun yanında oyun oynayan 1 yaşındaki Rana A., kardeşinin römork
tekerinin önündeki taşı çekmesiyle römorkun tekerinin altında kaldı.
Olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına
alınan küçük Rana'nın sağ bacağında kırık tespit edildiği bildirildi. Küçük Rana'nın tedavisinin sürdüğü
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8270
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kartal avcısı !
Beşiktaş galibiyetiyle puanını 20'ye çıkaran Kayserispor Süper Ligde averajla 3. sırada yer alıyor.
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Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu
golle 1-0 yendi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
57. dakikada Moritz'in ara pasıyla ceza sahasının içerisine giren Mehmet Eren ayağından topu
açınca kaleci Rüştü topu kornere çeldi. Selim Teber'in kullandığı korner atışında müsait pozisyondaki
Hamza Çakır topu auta gönderdi.
74. dakikada Moritz'in kullandığı köşe atışında Serdar Kesimal'ın kafası üst direkten geri döndü.

Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
78. dakikada Guti'nin kullandığı köşe atışında defans topu uzaklaştıramadı. Son olarak Fatih
Tekke'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
90+1'de Abdullah'ın ceza sahasına gönderdiği derin pası kontrol eden Furkan, topu kaleci Rüştü'nün
yanından filelere gönderdi. 1-0
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx, Volkan Narinç xx
KAYSERĐSPOR: Souleymano xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Amisulashvili xx, Ufuk xx, Mehmet Eren
xxx, Santana xx (Abdullah dk. 79 xx), Moritz xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Ali Bilgin dk. 75 xx), Furkan xxx,
Önder xx (Hamza Çakır dk. 51 xx)
YEDEKLER: Volkan, Eren, Abdulkadir, Savaş
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
BEŞĐKTAŞ: Rüştü xx, Fink xx (Holosko dk. 89 ?), Nihat xx (Fatih Tekke dk. 68 x), Hilbert xx, Bobo
xx, Necip xx, Đbrahim Üzülmez x, Đbrahim Toraman xx, Onur xx (Guti dk. 68 x), Ernst x, Zapotocny xx
YEDEKLER: Cenk, Đsmail, Ersan, Yusuf
TEKNĐK DĐREKTÖR: Bernd Schuster
GOL: Furkan (dk. 90+1)
SARI KARTLAR: Santana (Kayserispor), Hilbert, Guti (Beşiktaş)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8271
Erişim Tarihi: 28.10.2010

En sevdiğim skor 1-0'dır !
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze: Hak ettiğimiz bir üç puan aldık.
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Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında
Kayserispor, Beşiktaş karşısında aldığı 3 puanla taraftarı sevince boğdu.
ŞOTA: "HAK ETTĐĞĐMĐZ BĐR ÜÇ PUAN ALDIK"
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota
Arveladze, "Maç boyunca sabırlı olduk. Karşı takım top oynayan kaliteli bir takım. Gerçekten
oyuncularımı çok tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Tam anlamıyla takım olmak istiyoruz
bunun içinde her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Kayserisporlu futbolcu Moritz de "Her maçı final gibi oynuyoruz. Ben Kayserispor ve şampiyonluk
için geldim. Boş geçmek istemiyorum. Tüm futbolcularımızı ve takımızı tebrik ediyorum" dedi.
BEŞĐKTAŞ CEPHESĐ
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd
Schuster, sezonun en deneyimli kadrosunun sahada mücadele gösterdiğini ancak malubiyeti hak
etmediklerini belirtti. "Biz takım olarak maçı kaybettik" diyen Schuster, Nihat'ı tek başına suçlu
göstermenin doğru olmadığını söyledi. Schuster, "Bugün maçın zaten zor geçeceğini biliyorduk.
Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Đkinci yarı oyuna giren oyuncularımızla galibiyeti istediğimizi
gösterdik. Malubiyeti hak etmedik. Son dakikalarda gelen gol bizi üzdü. Maç eşit pozisyon ve
şanslarla geçti. Biz buradan galibiyet almak istiyorduk" dedi.
Tecrübeli takımın sahada iyi mücadele gösterdiğini vurgulayan Schuster, "Aslına baktığımız zaman

bugün sezonun en deneyimli kadrosunu çıkarttık. Bu kadroyu kurarken sakatlıkları gözden geçirmek
gerekir. Özellikle bizimle birlikte olamayan Nobre ve Quaresma'nın eksikliği var. Nihat maçı tek başına
kaybetmedi. Biz takım olarak kaybettik. Sadece bugün için değiş hakemler bizim çok canımızı yaktı"
ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı yıldız oyuncu Guti ise, maçın başından sonuna kadar eşit geçtiğini olması gereken skorun
beraberlik olduğunu belirterek, "Kayserispor'un galibiyet için hakeme tebrik etmesi gerekiyor. Maçın
kazanımında hakemin büyük payı var. Tek düşüncemiz sakat olan oyuncularımızın bir an önce
toparlanmasını sağlamak. Tabii Beşiktaş gibi büyük takımların üst üste maç kaybetmeye lüksü yok"
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8272
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı
Pınarbaşı'da öğrenci taşıyan minibüs, ağaca çarptı. Kazada yaralanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde öğrenci taşıyan minibüs, ağaca çarptı. Kazada yaralanan 5 öğrenci
hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kılıç Mehmet köyünden Pınarbaşı ilçesine öğrenci taşıyan M.K. yönetimindeki 38
E 1710 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki
kavak ağacına çarptı. Kaza sonrası yaralanan Y.Ü., Ö.C.K., O.K., ve H.B., ile Y.Ü. isimli öğrenciler
olay yerine gelen ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8273
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Đncesu yolunda kaza : 1 ölü
Kayseri'den Đncesu'ya giden M.K. yönetimindeki otomobil, Saraycık'ta yolun karşısına geçmek isteyen C.K.'ya çarptı.
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Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin
çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Đncesu ilçesine giden M.K.

yönetimindeki 38 UF 755 plakalı otomobil, Saraycık köyünde yolun karşısına geçmek isteyen C.K.'ya
çarptı. C.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza anında korkarak 2 kilometre uzaklıktaki petrol
istasyonuna giden sürücü, polisi arayarak teslim oldu.
Đfadesinin ardından adliyeye çıkarılan sürücü M.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8274
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kürtçe marşa saygı duruşu !
HAKPAR Kongresine katılan Kayseri eski milletvekillerinden AKP genel başkan yardımcısı Kapusuz Kürtçe marşa saygı duruşu
yaptı.
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Kürt orjinli Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) Genel Başkanı Bayram Bozyel, Türkiye’nin çoğulcu
yapısına uygun en gerçekçi çözümün federasyon olduğunu belirterek, Kürtçenin eğitim dili olmasını
istedi. Bozyel, PKK’yı ise üstü kapalı eleştirerek, örgütün silahlı mücadeleye son vermesini talep etti.
Kongreye Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Salih Kapusuz, Diyarbakır Milletvekilleri Đhsan Arslan ve
Abdurrahman Kurt’ta katıldı. Milletvekilleri, Kürtler’in ortak marşı “Ey Rakib” okunurken saygı
duruşunda bulunan kalabalığa eşlik etti.
HAK-PAR, 4. Olağan Büyük Kongresi Đnşaat Mühendisleri Odası Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi.
450 delegenin katıldığı kongrede salona “Anadilde eğitim vazgeçilemez haktır” pankartı asıldı. Türk
bayrağının asılmadığı kongrede Đstiklal Marşı da okunmaması dikkat çekti. Kongrede Đran, Irak, Suriye
ve Türkiye’deki Kürtler tarafından “Kürtler’in ortak marşı” kabul edilen ve 1946 yılında Đran’da kurulan,
bir yıl varlığını sürdüren Kürt Mahabad Cumhuriyeti’nin resmi marşı olan
“Ey Rakib” okundu.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da mesaj gönderdiği kongrede Kürt marşı okunurken ön sırada
oturan Kapusuz, Arslan ve Kurt, kalabalığa eşlik ederek ayağa kalktı ve saygı duruşunda bulundu.
Kongrede sık sık “Çözüm federasyon”, “Kürtçe eğitim dili olsun” ve “Her şey özgür Kürdistan için”
sloganları atıldı. Seçimlerde, tek aday Bayram Bozyel, 196 oyla yeniden genel başkan seçildi.
EY RAQĐP (Ey rakip)
Ey düşman, dimdik ayakta Kürt Halkı kendi diliyle,
Yenilmez ve yere düşmez hiç, bu devrin silahlarıyla
Kimse sanmasın Kürtler yok oldu
Kürtler Yaşıyor
Yaşıyor, hiçbir zaman düşmez Kürdün bayrağı
Biz ki devrimin kızıl renkli çocuklarıyız,
Seyret bu yolda döktüğümüz kanları
Kimse sanmasın Kürtler yok oldu,
Kürtler yaşıyor
Yaşıyor, hiçbir zaman düşmez Kürdün bayrağı
Biz ki Medyanın ve Keyhusrevin yiğitleriyiz
Dinimiz de imanımız da hep vatanımız

Dinimiz de imanımız da hep Kürt ve Kürdistan
Kimse sanmasın Kürtler yok oldu,
Kürtler yaşıyor
Yaşıyor, hiçbir zaman düşmez Kürdün bayrağı
Aslanlar gibi ayağa kalkmış Kürt gençleri
Süslemek için yaşam taçlarını kanlarıyla
Kimse sanmasın Kürtler yok oldu,
Kürtler yaşıyor
Yaşıyor, hiçbir zaman düşmez Kürdün bayrağı
Kürt gençleri hep hazır ve amadeler
Uğruna canlarını feda etmeye, uğruna canlarını.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8275
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Meğer Petrol denizi üstündeymişiz !
MTA Đç Anadolu Bölgesinde 8 milyar ton petrollü şeyl (petrol üretebilen kaya) potansiyel kaynak rezervi buldu.
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Türkiye petrol zengini çıktı
Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, Konya-Ereğli
ve Niğde-Bor havzasında, 8 milyar ton petrollü şeyl (petrol üretebilen kaya) potansiyel kaynak rezervi
tespit edildi. Isıtıldığında petrol ve doğal gaz üretilebilen söz konusu kayalardan 2,6 milyar varil ile 8,3
milyar varil arasında petrol çıkarılabileceği hesaplanıyor. Buna göre, bölgedeki petrolün potansiyel
değerinin 218 milyar dolar ile 687 milyar dolar arasında olabileceği belirtiliyor.
Şeyl'de en zengin ABD
MTA’nın Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni’nde verilen bilgilere göre, enerji krizi dönemlerinde
doğal ham petrolün yerine geçebilecek alternatif enerji kaynaklarından birisi de petrollü şeyllerden
üretilen şeyl petrolü. Dünyada yakın zamanda yaşanması muhtemel petrol krizi nedeniyle şeyl
petrollerinin, hidrojen ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte köprü olacağı belirtiliyor. Dünyanın en
büyük petrollü şeyl yatakları ABD’de (Wyoming) bulunuyor. Tüm dünya rezervinin 3’te 2’sine sahip
ABD’de, 1 ton petrollü şeyl kayasından 60 litre petrol elde edilebileceği ifade ediliyor.
1935 yılından beri araştırılıyor
Türkiye’de MTA’nın kurulmasıyla 1935 yılında başlayan petrollü şeyl araştırmaları kapsamında
Beypazarı (Ankara), Seyitömer (Kütahya), Hatıldağ, Himmetoğlu, Mengen (Bolu), Ulukışla (Niğde),
Bahçecik (Kocaeli), Burhaniye (Balıkesir), Beydili (Ankara), Dodurga (Çorum), Çeltek (Amasya)
sahalarında bugüne kadar 1,64 milyar ton petrollü şeyl rezervi belirlendi. MTA son olarak Orta Anadolu
Endüstriyel Hammadde Arama Projesi çerçevesinde Ereğli-Bor havzasında 2006 yılında başlattığı
çalışmaların meyvelerini almaya başladı. Proje kapsamında yürütülen uzaktan algılama, jeolojik ve

jeofizik etüt çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda havzada araştırma
amaçlı açılan toplam 15 adet sondajdan 10 tanesinde sıvı petrol izleri ve petrollü şeyller tespit edildi.
Đlk olarak 2007 yılında Niğde-Bor-Badak Köyü kuzeyinde açılan 1168 metre derinliğindeki araştırma
kuyusunda, 1035-1168 metreleri arasında sıvı petrol bulgusuna rastlandı. 2008 yılında Konya-EreğliYeniköy ve Acıkuyu köyü çevresinde açılan sekiz kuyuda da sıvı petrol ve petrollü şeyl bulundu. Söz
konusu havzada açılan diğer sondajlarda da ortalama 40 metre kalınlığında petrol türeten kayalar
tespit edildi.
8 milyar ton rezerv var
Ereğli-Bor havzasında gerçekleştirilen sondajlardan elde edilen veriler doğrultusunda petrollü şeyllerin
petrol türettiği de gözlendi. Yapılan analizler sonucunda bölgede 8 milyar ton petrollü şeyl potansiyel
kaynak rezervi tespit belirlendi. Petrol türeten kayaların ne kadar verimli olduğu ile ilgili çalışmalara
başlanırken Ereğli-Bor havzasının ABD-Wyoming havzasına çok benzer özellikler taşıdığı belirlendi.
Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu bölgeden 2 milyar 645 milyon 499 bin 318 ile 8 milyar 334
milyon 643 bin 713 varil arasında petrol elde edilebilecek. Bunun parasal değeri ise 218 milyar 121
milyon 419 bin dolar ile 687 milyar 191 milyon 374 bin dolar arasında değişiyor.
Üretim maliyeti çok uygun
Uzmanlar, Ereğli-Bor havzasındaki bu yeni bulguların netleştirilmesi ile petrollü şeyl rezervinin ve
üretilebilir şeyl petrolü miktarının tam olarak belirlenmesinin, ülke için acil araştırılması gereken bir
konu olduğunu belirtiyor. Bu arada, önceki yıllarda 40 dolar/varili bulan şeyl petrolünün üretim
maliyetinin bugün, 20-25 dolar/varil seviyesine kadar düştüğü, petrol fiyatları yükseldikçe şeyl
petrolünün öneminin de arttığı kaydediliyor.
Acil olarak çalışmalara başlanmalı
Bugün dünyada petrollü şeyller üzerinde şeyl petrolü üreten bir çok ülke bulunuyor. Bu arada, MTA’nın
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni’nde söz konusu rezerve ilişkin şu önerilerde bulunuldu:
"Ülkemizin petrol ve doğalgaz ihtiyacının büyük bir bölümü ithalat yapılarak karşılanmakta, bunun için
önemli miktarda döviz harcanmaktadır. Petrol ve doğalgaz arama ve üretim çalışmalarının hızla
devam ettiği ülkemizde petrol ve doğalgaz krizi henüz çözülmüş değildir. Ereğli-Bor havzasındaki
petrollü şeyllerin kimyasal, mineralojik-petrografik ve teknolojik özellikleri ile beraber, şeyl petrolü
doğalgaz verimliliğinin ve şeyl petrolü-doğalgaz üretilebilecek seviyelerin belirlenmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin petrollü şeyl rezervi, Ereğli-Bor havzasının keşfedilmesiyle birlikte 1,64 milyar tondan 9,64
milyar tona ulaştı.
Şeyl nedir?
Şeyl, dünyanın birçok noktasında bulunan, organik malzeme yönünden zengin tortulu bir kaya. Şeyl'in
doğalgaz kaynağı olarak kullanımı 10 yıl öncesine kadar çok kısıtlıydı, fakat ABD şirketleri kayayı
kırmak için yeni teknikler geliştirdi ve yatay olarak sondajlara başladı. Şimdiye kadar çok az sondaj
yapıldığı için dünya çapında ne kadar şeyl gaz çıkacağı konusunda tam olarak bir tahmin yapılamasa
da ABD'de şu anki kullanım hızıyla 211 yıllık doğalgaz tüketiminin şeyl ile karşılanacağı, iyimser
kesimler ise bunun 690 yıla kadar çıkabileceğini belirtiyor. Avrupa'daki şeyl gazı kaynaklarının ise ön
tahminleri 11,5 trilyon metreküp olarak yapılıyor
Ülkelerin Şeyl Rezervleri
Ülke
(Milyar Ton)
ABD 213,00
AVUSTRALYA 67,00
ÜRDÜN 60,00
ĐSRAĐL 15,36
FAS 12,30
TÜRKĐYE 9,64
BREZĐLYA 9,60

UKRAYNA
ESTONYA

8,80
1,50

Şeyl kaynaklarımıza ABD çöreklendi
Bu yılın nisan ayında TPAO'nun Türkiye'de şeyl sondajları konusunda ABD'den dev bir enerji şirketiyle
el sıkıştığı açıklanmıştı. Açıklmada şunlar kaydedilmişti: "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
Türkiye'de şeyl sondajları konusunda ABD'den dev bir enerji şirketiyle el sıkıştı. TPAO Genel Müdürü
Mehmet Uysal, söz konusu şirketin ismini şu anda açıklamak istemediklerini belirtirken, şirketin
TransAtlantic Petroleum ya da Chevron olduğu sanılıyor."
Kaynaklarımız kıyamete kadar yeter !
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş yıllardır Türkiye'nin çok zengin
yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu ısrarla dile getiriyor. Prof. Dr. Baş bir konuşmasında şunları
söylemişti: “Türkiye’nin tam 3 katrilyon dolarlık bilinen yer altı kaynağı var. Bu bor, toryum, uranyum,
petrol, doğalgaz vesaire çoğaltabilirsiniz bunları. Bu kaynakları topluyorsunuz, tamamı 3 katrilyon dolar
tutuyor. Bizim servetimiz, Türkiye’nin nüfusu 1 milyar olsun, Kıyamete kadar o bir milyar nüfusu
bakacak niteliktedir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8277
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Bazlamalı tavuk dürüm beğenildi
Bazlama hamurundan yapılan tavuk dürüm ve fast-food ürünleri büyük ilgi görüyor.
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Cihan Sivas Caddesi Şubesi’nde bazlama hamurundan yapılan tavuk dürüm ve fast-food ürünleri
büyük ilgi görüyor.
Öğrenciler için özel fiyattan sunulan tavuk dürüm ve fast-food ürünleri her gün 11:00 -23:00 saatleri
arasında müşterilerine sunuluyor.
Erzurumlu döner ustası Đlker Erkuş, tarafından özel olarak hazırlanan tavuk dürüm ve fast food ürünleri
ile müşterilerine sağlıklı ürünler sunmaya çalıştıklarını kaydeden Cihan Sivas Caddesi Đşletme Sahibi
Mustafa Doğan, amaçlarının müşterilerine Cihan kalitesinde sağlıklı ürünler sunmak olduğunu söyledi.
Đstanbul Zeytinburnu’da ‘Tonton Usta’ olarak bilinen Đlker Erkuş’un hünerli elleri ile tavuk dürüm,
gözleme, menemen, kaşarlı- sucuklu tost, sucuklu ve pastırmalı yumurta gibi fast- food ürünlerini
müşterilerine sunduklarının altını çizen Doğan, tavuk dürümde Cihan’a özel bazlama hamurundan
yapılan lavaş kullanıldığını ve bununda tavuk dürümüne çok farklı bir lezzet kattığını ifade etti.
Doğan,” Cihan Sivas Caddesi Şubesi olarak unlu mamul ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tavuk dürüm ve
fast-food gıdaların satışlarına da başladık. Özel baharatlardan yapılan dürümümüzde tamamıyla
tavuğun kendi pirzola etini kullanıyoruz, tavuğun yağlı kısımlarını kullanmıyoruz. Amacımız kendi

yemediğimiz hiçbir şeyi müşterimize sunmamak. Tavuk dürümü en kaliteli şekilde yaptığımıza
inanıyoruz. Öğrenciler başta olmak üzere, bankacılar, yer altı çarşısı esnafı ve vatandaşlarımız
cafemize yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi günlük 25, hafta sonu ise yaklaşık 35 kilogram tavuk eti
satıyoruz. Hafta içi 24:00’e kadar olan servisimiz hafta sonları ise 01:00’e kadar devam etmektedir”
dedi.
Cihan Sivas Caddesi Şubesinde tavuk dürüm öğrenciler için 1.5 TL den satılırken kısa süre sonra ise
köfte ekmek satışlarına da başlanacağı belirtildi.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8279
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kiracının 'kira' uyanıklılığı
Ev sahipleri ile mahkemelik oluyor ve mahkeme sonuçlanana kadar evde bedava oturuyor.
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Kayseri'de, bir ev sahibi, mahkemelik olduğu kiracısının başka yerlerde de aynı yöntemi uyguladığını
ileri sürerek, "Ev sahipleri ile mahkemelik oluyor ve mahkeme sonuçlanana kadar evde bedava
oturuyor. Biz de aynı durumdayız ve bizi sıkıntıya soktu" dedi.
Fuzuli Caddesi'nde bulunan evini, kendisini bir firmanın sahibi olarak tanıtan Ü.T.'ye Nisan ayında
kiraladığını söyleyen Alaettin Şükrü Hastürk, "Đlk bir ay kirayı zamanında verdi. Daha sonra bina
aidatını benim ödemem gerektiğini yoksa kirayı ödemeyeceğini söyledi. Bu nedenle de ödemeleri
erteleyeceğini söyledi" dedi.
Hastürk, aylarca kirayı ödemeyen Ü.T.'nin telefonlara da cevap vermediğini belirterek, "Ekim ayında
evi boşaltması için dava atçım. Mahkeme 14 Aralık'a kadar kendisine tahliye için gün verdi ancak
evden çıkmamak için direniyor" diye konuştu.
Kiracısından toplam 3 bin 600 TL alacağının bulunduğunu ileri süren Hastürk, "Ü.T.'nin geçmişini
kendi çapımda araştırdım. Geçmişte oturduğu evlerin sahipleri ile konuştum. Ü.T.'nin daha önce de
oturduğu evlerde, ev sahibi ile mahkemelik olduğunu, mahkeme sonuçlanana kadar da evlerden
çıkmadığını öğrendim. Ü.T.'nin bu uyanıklılığı bizi büyük bir sıkıntıya soktu" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8280
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Yahyalı'da deprem !
Dün saat:18.39 sıralarında Yahyalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem Đzleme
Merkezi'den alınan bilgiye göre, dün saat: 18.39 sıralarında Yahyalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde
deprem kaydedildi.
Depremda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8281
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Gündem başörtüsü değil ekonomi
Kilci"Artık ülke gündemi başörtüsü ile meşgul edilmesin. Ülke gündemi ekonomidir" dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı Ekim ayı Meclis
Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kilci, "Artık ülke gündemi başörtüsü ile meşgul
edilmesin. Ülke gündemi ekonomidir" dedi.
Kayseri Ticaret Odası Ekim ayı meclis toplantısını Konferans Salonu'nda yaptı. Gündemin ilk maddesi
olan faaliyet raporunun okunmasının ardından konuşmalarına başlayan Ticaret Odası Başkanı Hasan
Ali Kilci, üyelerin sorunları ve mağduriyetleri karşısında yapılacak her türlü çalışmaların arkasında
olduklarını söyledi.
"ÇOCUKLARINIZ ĐLE BAYRAM KUTLAMALARINA KATILIN"
Geçtiğimiz yıl 29 Ekim kutlamalarında kendisini üzen bir durum olduğunu söyleyen Kilci, milli
bayramlara artık çocukların katılmadığını bu yüzden üzüntü duyduğunu söyledi. 29 Ekim kutlamaları
yaklaşırken ailelere seslenen Kilci, "Çocuklarınızın ellerinden tutun ve bayram kutlamalarına katılın.
Milli bayramlarımız bizim manevi değerlerimizdir. Sizler örnek olun çocuklarımıza. Bu gidişle milli
bayramlarımız yok olacak" dedi.

Kilci, son dönemlerde Kayseri'ye gelen uluslar arası ziyaretçilerin bir hayli fazla olduğunu dile
getirirken, sanayi ve ticaret anlamında büyüdükçe ziyaretçilerin daha da fazla olacağının altını çizdi.
"AVRUPA ÜLKELERĐ BĐTMĐŞ DURUMDA"
Avrupa ülkelerinin birçoğunun ekonomik anlamda sıkıntıda olduğunu hatırlatan Kilci, yaşanılan krizin
ülke ihracatında sıkıntı oluşturacağını, bunun içinde Başbakanlığın elinin altından acil eylem planı
bulundurması konusunda dikkatli olmasını istedi.
"TUĐK'ĐN VERMĐŞ OLDUĞU ĐSTATĐSTĐKĐ BĐLGĐLER TAMAMEN YANLIŞ"
Türkiye Đstatistik Kurumu'nun son olarak çıkarmış olduğu istatistiklerin tamamen yanlış olduğunu iddia
eden Kilci, "Türkiye'nin yüzde 8 oranında büyüdüğünü söylüyorlar. Ancak hiçbir zaman doğru istatistik
bilgilerini vermiyorlar. Halbuki ülke yüzde 5 oranında büyüme sağlamıştır. TUĐK, doğru rakamları 2 ya
da 3 ay sonra revize ederek veriyor. Sizlerinde bu bilgiden haber vermek istedim. Kayseri'de şuanda
bir rekabet var. Ancak Kayseri, 2010-2011-2012 yılları arasında büyüme gerçekleştirecek. Bunun
neticesinde de kaliteli rekabette artmış olacak" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde HSYK'ya atanan eski
Baro Başkanı Ali Aydın'ı tebrik eden Kilci, Kayserili bir hukuk adamının kendileri adına gurur verici bir
tablo olduğuna değindi. HSYK seçimleri kapsamında birçok eleştiri ve tartışma konusunu çıkarıldığını
söyleyen Kilci, çıkan sonuçlara saygı duymak gerektiğinin altını çizdi.
"ÜLKENĐN GÜNDEMĐ BAŞÖRTÜSÜ DEĞĐL EKONOMĐDĐR"
Son olarak gündem meşgul eden başka bir konuya değinen Kilci, başörtüsünün Türkiye gündeminden
taşınmasını istedi. Kilci, "Artık ülke gündemi başörtüsü ile doldurulmasın. Bırakın üniversite öğrencisi
kızlarımız rahatça girsin çıksın. Bizim ülkemizin gündemi başörtüsü değildir. Ülkemizin gündemi
ekonomidir. Yaşanan sorunlardır. Hiç kimse, ne iktidar, nede ana muhalefet partileri başörtüsü
üzerinden rant elde etmeye kalkmasın. Birileri hala bu durumu oyuncak olarak kullanmaya devam
ediyor. Samimi olanlar ortaya tavrını koysun. Bu iş bir an önce çözülmeli yoksa inançlarımıza zarar
gelir" diye sitem etti.
Konuşmaların ardından Ekim ayı meclis toplantısı basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8282
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Sünni- Şii meselesi !
Doç. Dr. Cemil Hakyemez: Sünni-Şii ilişkilerindeki ilk uzlaşman Đran Şahı Nadir Şah'ın girişimleri sayesinde oldu.
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Hitit Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Cemil Hakyemez, sünni-şii ilişkilerindeki ilk uzlaşmanın Đran Şahı Nadir Şah'ın girişimleri sayesinde
olduğunu söyledi.
Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi'nde 'Tarihte Sünni-Şii Đlişkileri' konulu konferans verildi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil
Hakyemez, Sünni-Şii ilişkilerinin tarihi başlangıcından bahsetti. Hakyemez, 1736-1747 yılları arasında
Đran şahı olan Nadir Şah'ın Şiilikle Sünniliği Uzlaştırma Girişimleri hakkında bilgiler verdi.
Hakyemez, suni-şii ilişkilerindeki ilk siyasal uzlaşmanın Nadir Şah'la yaşandığını belirterek, Đran
tahtına oturduktan kısa süre sonra kendisini bu makamda isteyenlere, ilk dört halifenin hilafetinin
kendilerince de kabul edilmesi şartını ileri sürdüğünden bahsetti. Bu şarttan sonra Nadir Şah'ın bir
teklif daha sunduğunu belirten Hakyemez, "Şah Đsmail'le birlikte uygulamaya konmuş olan Şii itikadının
Müslümanlar arasında huzursuzluk yarattığını, bunun yerine Ehl-i Sünnet mezhebi olarak kabul edilen
Cafer Sadık Mezhebinin benimsenmesini önermiştir" dedi.

Bu teklifinin kabul edildiğini ve ardından bir beyanname yayınlatıldığını söyleyen Hakyemez, "Đlk dört
halifeyi kabul ettiklerini onlara beyan ettirdikten sonra, Caferilikle Hanefiliğin benzer mezhepler
olduklarını, Sünnilerle Şiiler arasında fitne çıkaracak davranışlardan kaçınılmasını, ilk üç halifenin
adlarının saygıyla anılmasını istemiş ve ezana eklenen 'Aliyyun veliyullah' ibaresinin okunmaması için
ülkedeki din adamlarına emirnameler göndermiştir. Bunlara uymayanların da cezalandırılacağını ilan
etmiştir" şeklinde konuştu.
Nadir Şah'ın Osmanlı Devleti'nden de istekte bulunduğunu ve en önemli isteğin Caferiliği beşinci hak
mezhep olarak kabul edilmesi olduğunu belirtti. Hakyemez, Osmanlı'nın bu teklifi kabul etmediğini ve
Nadir Şah'ın da 1793'te Sünni-Şii uzlaşması konulu bir konferans vererek uzlaşma adımını attığını
ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8283
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Türkiye'den Avrupa'ya kurban parası
Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki artış, vatandaşları Avrupa ülkelerinde kesimi yönlendirdi.
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Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki artış, vatandaşları Avrupa ülkelerinde kesimi
yönlendirdi.
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşları strese sokan Kurban fiyatları, çareyi Avrupa ülkelerinde
kesime çevirdi. Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Günlerdir
tartışılan kurbanlık fiyatlarındaki artış hakkında çeşitli söylemlerin olduğunu belirten ünlü, Avrupa'da
kurbanlık hayvanların fiyatlarının Türkiye'ye göre daha ucuz olduğunu söyledi.
Đmkanı olan vatandaşların dine uygun olarak Avrupa ülkelerinde kesim yaptırabileceğini söyleyen ünlü,
"Kurban Bayramına kadar beklemenizi tavsiye ederim" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8284
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Cumhuriyet Meydanı'nda kaza!
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Özel Halk Otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Özel Halk Otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kazada 38 AF 404 plakalı otomobil ile 38 AB 377
plakalı Özel Halk Otobüsü'nün çarpıştığı öğrenildi. Kazada maddi, Özel Halk Otobüsü ile otomobilde
maddi hasar meydana geldiğini bildiren yetkililer, soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8285
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Erciyes kupadan elendi !
Türkiye Kupası Play-Off turunda K.Erciyesspor, kendi sahasında Konya Torku Şekerspor'a 3-1 yenilerek elendi.
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Ziraat Türkiye Kupası Play-Off turunda Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Konya Torku
Şekerspor'a 3-1 yenilerek elendi.
MAÇTAN DAKĐKALAR
2. dakikada karşılaşmanın ilk dakikalarında Mehmet Türkmehmet' in kullandığı korner atışında Aytek
kafa ile topu uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
20. dakikada Mehmet Türkmehmet' in kullandığı serbest vuruşu arka direkte kemal kafa ile
tamamlamak istedi. Seken topu Ömer'in vuruşu sonuç getirmedi.
30. dakikada Mehmet Türkmehmet'in kullandığı serbest vuruşta Fatih kafayı vuramayınca top kaleci
Melih'in kucağında kaldı.
35. dakikada Mehmet Türkmehmet soldan ortaladı. Ömer müsait pozisyonda topu kale yerine auta
gönderdi.
59. dakikada Mehmet Türkmehmet ortaladı. Kaleci uzaklaştırmak istedi. Đkinci hamlede defans topu
uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
60. dakikada ani gelişen Konya Torku Şekerspor atağında Samet Maviş çalımlarla ceza sahasına
girdi. Çaprazdan sert vurdu. Kaleci Yavuz'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11
66. dakikada Mehmet Türkmehmet'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Melih topu yumruklayarak
uzaklaştırdı.
74. dakikada Mehmet Türkmehmet'in ortasına Aytek'in sert kafa vuruşuna kaleci Melih geçit vermedi.
77. dakikada Rıdvan'ın orta şut karışımı vuruşunda Kemal Durda ayağından kaçırdı. Erman'ın
şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu kafayla ağlara gönderen Erman tamını öne geçiren golü
kaydetti. 1-2
86. dakikada sağdan gelişen kontratakta ceza sahasına Kadir'in ortasına Đshak dokundu, takımının 3.
golünü kaydetti. 1-3
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, Baki Yiğit xx, Esat Sancaktar xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz Eraydın x, Fatih Kılıçkaya xx, Kemal Dulda xx Mahmut Karıklar x
(Köksal Yedek dk. 58 x), Emrah Bozkurt x, Mehmet Türkmehmet xx, Aytek Aşıkoğlu x, Ömer Yalçın x
(Bikoko dk. 76 xx), Taner Taşçı xx (Sertan dk. 80 xx), Yusuf Kurtuluş xx, Mehmet Ayaz xx
YEDEKLER: Zafer Şahin, Đbrahim Yavuz, Kemal Okyay, Ali Türkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim

KONYA TORKU ŞEKERSPOR: M. Özçelik xx, Kadir Demirel xx, Hasan Fidan xx, Erman Özcan x
(Oğuz dk. 88 xx), Onur Akbay xx, Samed Maviş xx, Turgay Koyuncu xx, Đshak Çakmak xx, Yusuf
Akyel xx (Muhammet dk. 76 xx), Rıdvan Sağlam xx (Anıl dk. 77 xx), Ahmet Önay xx
YEDEKLER: A. Sabri Fener, Mehmet Balban, Süleyman Varlık, Cafercan Aksu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mehmet Altıparmak
GOLLER: Aytek Aşıkoğlu (dk. 2) (Kayseri Erciyesspor), Samet Maviş (dk. 60), Erman (dk. 77) Đshak
(dk. 86) (Konya Torku Şekerspor )
SARI KARTLAR: Samet, Rıdvan, Erman (Konya Torku Şekerspor), Taner Taşçı (Kayseri Erciyesspor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8286
Erişim Tarihi: 28.10.2010

Kayseri'ye Kaf-Kaf şoku: 2-3
Karşıyaka'ya deplasmanda 3-2 yenilen Kayserispor Türkiye Kupasından elendi.
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SÜPER Lig’in flaş takımı Kayseri, Türkiye Kupası’nda Karşıyaka’ya uzatmalarda 3-2
yenilerek elendi. Đlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Bank Asya temsilcisi 70. dakikada
Tiago Bezerra’yla 1-0 öne geçti. Maçın bitimine saniyeler kala Ali Bilgin’in bulduğu gol
maçı uzatmalara taşırken, sarı-kırmızılılar 94’te Zalayeta ile öne geçmesine rağmen
Mehmet Sevgi ve Barış Memiş’a engel olamayınca kupaya veda etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8289
Erişim Tarihi: 01.11.2010

