KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
26.12.2011–31.12.2011

Gesi Viyadüğü açıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'deki programları çerçevesinde Gesi Viyadüğü açılışına
katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'deki programları çerçevesinde Gesi Viyadüğü
açılışına katıldı.
Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen açılışa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Kayseri Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ve AK parti Kayseri Milletvekilleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, viyadüğü daha önce başka kişilerin yapmak istediğini
ancak kendilerine kısmet olduğu için mutlu olduklarını söyledi. Büyükkılıç, " Daha önce değişik
dostlarımız tarafından hayal edilen bu hizmetin hayaldi gerçek oldu anlayışıyla hizmete geçmesi
hepimizi sevindirmiştir. Yolumuzu kısalttırmıştır. Tabi ki olumusuz sonuçları göz ardı etttirmiştir. Biz
burada alt yapısı da dahil olmak üzere her türlü hizmeti yapılmak suretiyle hizmete sunduğumuz bu
viyadük için yaklaşık 6.5 milyon para harcadık. Önemli bir rakam. elbetteki Bunu yapmayı düşünen
arkadaşlar vardı ama aklı yetiyordu gücü yetmiyordu. Đşte Melikgazi'nin farkı" şeklinde konuştu.
Büyükkılıçtan sonra kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise bugüne kadar ki
yaptıkları ulaşım hizmetlerinin bir kısmından söz etti. Yıldız, "Açtığımız viyadükler, kavşaklar , çevre
yolları, raylı sistemler ve kent ulaşımı ve ilçelerle ulaşımı rahatlatan ve hayatımızı kolaylaştıran
hizmetlerdir. Bizden önce sadece 80 kilometre yapılan duble yolların yerine 500 kilometre çevre
yolarla beraber bu hizmeti sağlamış olduk. Bugün gesi viyadüğü ve derin dere yoluyla beraber
hamdolsun gesi ve diğer beldelerle beraber artık bunların Kayseri ile ulaşımını kolaylaştırmış
olacağız. Kayseri'ye dışarıdan gelen misafirlerimiz bunu çok önemli bir gıpta ile beraber bize
bahsediyorlar. Bu kadar çok çalışmayı nasıl bu kadar az zaman içerisine sığdırabiliyorsunuz diye.
Bakın Türkiye Đstatistik Kurumuna göre Kayseri'de bugün 160 bini otomobil olmak üzere 260 bin tane
motorlu araç tarfikte yol alıyor. Türkiye'de son on yılda 8.5 milyon araçtan 16 milyon araca çıktı. Bu
değişimi nasıl yöneteceksiniz? Eski yolarla yaparsanız, bir anda o yollar size tehdit olarak döner" dedi.
Yıldız daha sonra Ak Parti Milletvekilleri ile birlikte vatandaşlara aşure dağıttı. Yıldız Başka bir
programa katılmak üzere tören alanından ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10750
Erişim Tarihi: 27.12.2011

K.Erciyesspor'da sürpriz istifa
Burak Yılmaz'ın babası olan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz ilk yarının bitiminden ardından
görevinden istifa etti
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Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz görevinden istifa etti.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Burak Yılmaz'ın babası olan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Fikret Yılmaz ilk yarının bitiminden ardından görevinden istifa etti. Fikret Yılmaz yaptığı yazılı
açıklamada, kadro oluşturma konusunda fikir ayrılığına düştüğü için görevinden istifa kararı aldığını
belirtti. Transfer edilecek futbolcular ve gönderilecek futbolcularla ilgili yönetimle fikir ayrılığına
düştüklerini belirten Yılmaz, "2011-2012 sezonu 2. devresinin hazırlıklarının başlamasından dolayı
gönderilecek futbolcular ve transfer edilecek futbolcular konusunda yönetim kurulumuzla fikir ayrılığına
düştüğümden ve bu durumdan dolayı önümü göremediğim için çok sevdiğim Kayseri Erciyesspor
kulübündeki teknik direktörlük görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Kayseri Erciyesspor Kulübü'nün
başkanı yöneticileri ve tüm çalışanlarına en ufak bir kırgınlığım olmamıştır. Kayseri Erciyesspor'a
Süper Lig yolunda başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10751
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Silahla oynarken kardeşini vurdu
Hacılar'da, kurusıkı silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız kardeşini yaraladı
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Kayseri'de, kurusıkı silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız kardeşini yaraladı.
Edinilen bilgilere göre olay, Hacılar ilçesi Yediağaç Mahallesi'nde gerçekleşti. Đddiaya göre, 12
yaşındaki S.S., kuru sıkı silahla şakalaştığı 6 yaşındaki kız kardeşi M.S.'yi başından yaraladı. Olay
anında dışarıda olan anne ve baba, silah sesini duyunca eve koşarak kızlarının yaralandığını gördü.
Ailesi tarafından otomobille Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen M.S. ilk müdahalenin ardından

Beyin Cerrahi servisinde ameliyata alındı. M.S.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10752
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Bakan YILDIZ Akademiyi ziyaret etti
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Kayseri ABĐGEM bünyesinde kurulan Genç Liderler Akademisini
ziyaret etti.
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Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı, Kayseri ABĐGEM Genel Müdürü, Mete TAŞTAN‘ın
eğitimini üstlendiği Kayseri ABĐGEM GENÇ LĐDERLER AKADEMĐSĐ eğitimlerine son hızla devam
ediyor.
Genç liderler Akademisinin açılışından bu yana konuk liderler, Genç Lider adaylarla, nasihat ve
tecrübelerin paylaşıldığı ‘’ Her Hafta Bir Lider Projesi ‘’kapsamında ise, bu hafta Enerji Ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ve Kayseri Milletvekili Pelin GÜNDEŞ BAKIR konuk olarak katıldı.
Bakan Taner YILDIZ ve Kayseri Milletvekili Pelin GÜNDEŞ BAKIR ile beraberindeki heyet Kayseri
Ticaret Odasını ziyaret etmeden önce GENÇ LĐDERLER AKAKADEMĐSĐNĐ ziyaret ederek,
Akademinin Eğitimi hakkında Genel Müdür Mete TAŞTAN’dan bilgi aldılar. Taner YILDIZ, bu güzel
çalışmasından dolayı Kayseri ABĐGEM Genel Müdürü Mete TAŞTAN’a teşekkür ederek projenin
devamını istedi. Bakan YILDIZ, lider adaylarla da yakından ilgilenerek liderlikle ilgili nasihatlarda
bulundu.
Daha sonra, Taner YILDIZ ve Kayseri Milletvekili Pelin GÜNDEŞ BAKIR ile Akademinin lider
adaylarıyla resim çektirdi.
Haber/Ahmet KARASU

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10753
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Ağlatan yangın
Küçük çocuğun çakmakla oyunu gözyaşları içinde bitti.yangını haber alan baba, çocukları için, çocuklar ise
anneleri için endişelendi
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Kayseri'de, küçük çocuğun çakmakla oyunu gözyaşları içinde bitti. Çıkan yangını haber alan baba,
çocukları için, çocuklar ise anneleri için endişelendi.
Kocasinan ilçesinin Plevne Mahallesi Gayret Sokağında yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye
ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Đtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları
sırasında şoka giren anne Esma Köroğlu'nu komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
Olayı haber alan baba Ethem Köroğlu ise, çocuklarının hayatından endişe ederek gözyaşları içinde
yanan eve doğru koştu. Komşularının uyarısı üzerine karısının yanına giden Ethem Köroğlu,
sakinleştikten sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını izledi.
Ethem Köroğlu'nun okuldan dönen çocukları Yalçın ve Gül ise, sokağa 'anne' çığlıklarıyla girdi. Eve

doğru çığlık atarak gelen çocuklarını sakinleştirmeye çalışan baba Ethem Köroğlu, "Bir şey yok, bir
şey yok' diyerek çocuklarını annelerinin yanına götürdü.
Đtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra yakınlarına gözyaşları içinde yangını haber veren Ethem
Köroğlu, "Ev tamamen yandı ama Allah'a şükür çocuklara bir şey olmamış" diye konuştu.
Yangının evin küçük çocuğunun çakmakla oynadığı sırada çıktığı ileri sürüldü. Yangınla ilgili
soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10754
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Erciyes'te yeni dönem
Erciyesspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Fikret Yılmaz'ın yerine Kemalettin Şentürk getirildi
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Kayseri Erciyesspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Fikret Yılmaz'ın yerine Kemalettin
Şentürk getirildi.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, hafta sonu şok bir karar alarak görevinden istifa
etmişti. Kayseri Erciyesspor yönetimi, bu istifa kararının ardından geçtiğimiz dönem teknik direktör
Ergün Pembe'nin yardımcısı olarak görev yapan Kemalettin Şentürk'ü takımın başına getirdi.
Şentürk, bugün yapılacak imza törenin ardından takımla birlikte kampa gidecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10755
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Aileleriyle matematik öğrendiler
ODTÜ Koleji anasınıfı öğrencileri velileriyle birlikte matematik öğrenimine ilk adımlarını attılar

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:0
: 85
: 27 Aralık 2011 11:49

Kayseri ODTÜ Koleji anasınıfı öğrencileri 'Ailemle Matematik Öğreniyorum' adlı projeyle velileriyle
birlikte matematik öğrenimine ilk adımlarını attılar.

Öğrencilerin matematik konularını kavramak ve pekiştirmek amacıyla somut materyallerle etkinlikler
yaparak kalıcı öğrenmeyi hedefleyen proje kapsamında geometrik şekillerle tişört süsleme,yastık
üzerinde şekil örüntülerinin oluşturulması, boy cetveli hazırlayarak simetrik şekillerin kullanılması,
duvar saati hazırlama gibi etkinliklerle öğrencilerin matematiği kavramaları sağlandı.
Okul Müdür Sayın Çetin Evren Kayseri ODTÜ Koleji tarafından düzenlenen ve gelenekselleşmiş bu
örnek projenin her geçen yıl daha da renklendirilerek, verimli ve nitelikli bir şekilde devam edeceğini
söyledi. Evren gerek okul aile kaynaşmasının güzel bir örneği olan, gerekse birinci kademe
öğrencilerinin matematiğe bakış açılarının renklendirildiği ve somutlaştırıldığı bu projenin sadece
okulları tarafından gerçekleştirilen Kayseri'de bir ilk olduğunu ifade etti. Öğrenci velileri de projeden
memnuniyetlerini dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10756
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Kemalattin imzayı attı
Kayseri Erciyesspor'da Teknik Direktör Fikret Yılmaz'ın yerine Kemalettin Şentürk getirildi
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Transfer konusunda Kayseri Erciyesspor yönetimiyle fikir
ayrılığına girerek görevinden istifa eden Teknik Direktör Fikret Yılmaz'ın yerine Kemalettin Şentürk
getirildi.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayseri Erciyesspor Kulüp Başkanı Ziya
Eren, 2011-2012 Bank Asya 1. Lig'de sezona mütevazı bir kadro ve ekiple geleceğin Kayseri
Erciyesspor'unu oluşturmak adına Teknik Direktör Fikret Yılmaz ile sezona başladıklarını hatırlattı.
Birici devrenin sonuna kadar başarılı dönem geçirdiklerini ve ligin flaş ekipleri arasında yer aldıklarını
söyleyen Eren, Teknik Direktör Fikret Yılmaz ile yollarını ayırma nedenini açıkladı. Eren, "Ligin ilk
devresinde beklenenin üzerinde bir performans sergilendi. Futbolcu transferi konusunda fikir
anlaşmazlığına düştüğümüz Fikret Yılmaz istifasını verdi ve yönetim kurulu olarak kararı onayladık"
dedi.
Büyük kulüplerin hiçbir zaman hocasız kalma gibi durumun söz konusu olamayacağını belirten Eren,
"Đkinci devre için Kemalettin Şentürk hocamız ile anlaşma sağladık. Devre arası ile dönem sonu
arasında ciddi hedefler vardır. Bizim hedefimiz elbette şampiyonluktur. Hedefe gitme adına yönetim ve
teknik kadro ile el ele vererek elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Teknik direktör değişikliklerinde sürekli yardımcı hocaların tercih edilmesinin nedeninin sorulması
üzerine Eren, "Bülent Korkmaz, Ergün Pembe, Fikret Yılmaz gibi hocalar hep ikinci hocaydı. Kayseri
Erciyesspor Kulübü olarak genç ve dinamik hocaların önünü açma adına bu tercihler yapılmıştı. Bunun
ardına Kayseri Erciyesspor ile yollarını ayırdığımız hocalar hep birinci hoca olarak görevlerini başka
takımda sürdürdüler. Buda Kayseri Erciyesspor'un bereketi olarak görüyoruz" yanıtını verdi.
Sözleşme sonuna kadar takımın teknik direktörlüğü görevini heyeti ile birlikte üstlenen sözleşmeyi
imzalayan Kemaletten Şentürk ise, Kayseri Erciyesspor'un bütün maçlarını seyrettiklerini söyleyerek,
"Takımımızın lider ile 3 puan farkı var. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10757
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Yiyin efendiler yiyin!
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, milletvekili, vekil emeklileri ve vekil danışmanlarının maaşlarına yapılan zamları
eleştirdi
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, milletvekili, vekil emeklileri ve vekil danışmanlarının maaşlarına yapılan
zamları, Şair Tevfik Fikret'in “Yiyin efendiler, yiyin” sözüne atıfta bulunarak eleştirdi.
Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun büyük bir kesimi yoksulluk ve işsizlik sorunu ile mücadele
ederken, vekillerin kendi maaşlarına yaptıkları zamlar konusundaki cömertliklerine karşı çıkılması
gerektiğini söyledi. Gülsoy “Yurttaşlarımız otuz-kırk yıl çalıştıktan sonra emekli olurken,
milletvekillerinin 2 yılda emekli olması bile yeterli olmamış demek ki! Gece yarısı verilen bir önergeyle
bu artışı sağlayan her kim olursa olsun; hangi milletvekili, hangi parti olursa olsun, tümüne karşı
çıkmalıyız. Bu tutum, en hafif deyimiyle fırsatçılıktır. Bir yetkiyi kendi lehine kullanmaktır. AKP
hükümeti emekçilerin karşısında hazineyi savunur görünürken; milletvekili maaşlarını arttırmak söz
konusu olunca mirasyedi gibi davranmaktan vazgeçmelidir.” ifadelerinde bulundu.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, vekil zamlarının eleştirilmesine karşın yaptığı, “Seçmenlerin
düğünlerine altın takıyoruz.” şeklindeki açıklamasının yersiz olduğunu dile getiren Gülsoy “Biz,
milletvekillerinin düğünlerimize taktığı altınları iade edelim; siz de bu zamları geri çekin!” diye yanıt
verdi.
Gülsoy, AK Parti hükümetinin, çokça dillendirdiğini söylediği 'kul hakkı' kavramını gözden geçirmesi
gerektiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10758
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Sahte senetle şantaj iddiası
Hacı Ali Hamurcu'nun avukatı Yusuf Erikel, sahte senetle şantaj yapmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından mahkum olan Hacı Ali Hamurcu'nun
avukatı Yusuf Erikel, sahte senetle şantaj yapmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Av. Erikel'e

ayrıca 62 bin 500 lira da para cezası verildi.
Hacı Ali Hamurcu olayının en önemli ayrıntılarından birisi olan 'sahte senet' davasında Kayseri 2. Ağır
Ceza Mahmekemesi, Av. Yusuf Erikel'i sahte senetle şantaj yapmaktan suçlu bularak 2 yıl 1 ay hapis
ve 62 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.
Hacı Ali Hamurcu'nun avukatı Yusuf Erikel’in 2007 yılı Genel Seçimleri öncesinde Başkan Özhaseki'yi
arayarak elinde, borçlusu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Genel Sekreter Mustafa
Yalçın olarak görünen 10 bin liralık bir senet olduğunu belirtmiş ve bu senedin ödenmemesi halinde
2007 Genel Seçimleri öncesinde sansasyon oluşturacaklarını ve bunun da seçimlerde olumsuz etki
meydana getireceğini söylemiş ve şantajda bulunduğu ileri sürülmüş ve 17.07.2007 tarihinde Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve dava
açılmıştı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda bugün Av. Yusuf Erikel'e
2 yıl 1 ay hapis ve 62 bin 500 lira para cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26.12.2011 tarih ve 2010/182 esas sayılı kararına göre Başkan
Özhaseki ve Genel Sekreter Yalçın'ın imzaları taklit edilerek sahte senet hazırlandığı ve bu senetle
şantaj yapıldığı bir kez daha ispatlanmış oldu. Daha önce de senet üzerinde 3 kez yapılan kriminal
incelemede imzaların ve kaşelerin sahte olduğu belirlenmişti.
Hacı Ali Hamurcu olayını gündeme getirerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne sayısız itham ve
iftiralarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da senetle ilgili olarak 'Bu olayla ilişkileri yok da
senedi niye ödediler' şeklinde suçlamalarda bulunmuştu. Senedin sahte olduğu ve bu senetle şantaj
yapıldığı, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Av. Yusuf Erikel'e verdiği mahkumiyet kararı ile bir kez
daha ispatlanmış oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10759
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Kız arkadaşını korumak isterken bıçakladı
Đddiaya göre bir kişi kız arkadaşına sarkıntılık yapan kişileri bıçakla korkutmak isterken yanlışlıkla
kız arkadaşını bıçakladı
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Kayseri'de, iddiaya göre bir kişi kız arkadaşına sarkıntılık yapan kişileri bıçakla korkutmak isterken
yanlışlıkla kız arkadaşını bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesi Hacı Saki mahallesinde yaşandı. Đddiaya göre 18 yaşındaki
S.Y.'ye kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaklaşık iki haftadır sarkıntılık yaptığı ve S.Y.'ye çıkma
teklifi ettikleri öğrenildi. S.Y.'nin çıkma teklifini reddetmesine rağmen kimliği henüz belirlenemeyen
şahıslar S.Y.'nin peşini bırakmadı.
Olayın yaşandığı gün S.Y. kız kardeşi ve erkek arkadaşı A.A.(20) ile iş çıkışında kimliği
belirlenemeyen şahıslarla karşılaştı. Çıkan tartışmada A.A. şahısları korkutmak için cebindeki bıçağı
çıkardı. Yaşanan arbedede A.A. yanlışlıkla kız arkadaşı S.Y.'yi sol bacağından bıçakladı.
Arkadaşları tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Y.'nin yapılan ilk
müdahalesinde sol arter damarının koptuğu belirlendi. Kalp Datmar Cerrahi Servisi'nde tedavi altına
alınan S.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, A.A. gözaltına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10762
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Đncesu'da vahşi cinayet
Kayseri'de bir kişi, evine gelip kendisiyle tartışan şahıslar tarafından 15 yerinden vurularak öldürüldü
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Kayseri'de bir kişi, evine gelip kendisiyle tartışan şahıslar tarafından 15 yerinden vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki M.T.'nin Đncesu ilçesi Yeni Cami Mahallesi Đstiklal Caddesi'nde
kaldığı eve gelen kimliği belirsiz kişiler, çıkan tartışmada şahsı tabancayla 15 yerinden kurşunlayarak
öldürdü.
Olay yerinden araçlarıyla kaçarak uzaklaşan katil zanlılarını yakalamak için geniş çaplı arama
başlatılırken, M.T.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10763
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Amrabat A2'ye gönderildi!
Kayserispor Galatasaray'a gitmek istediğini açıklayan Faslı futbolcuyu kadro dışı bırakarak A2 takımına gönderdi
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Kayserispor'da Amrabat krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Galatasaray’a gitmek istediğini açıklayan
Faslı futbolcuyu kadro dışı bırakarak A2 takımına gönderdi
Kayserispor'da Galatasaray'ın talip olmasıyla başlayan Nordin Amrabat krizi, faslı futbolcunun kadro
dışı bırakılmasıyla noktalandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Galatasaray'a gitmek istediğini açıklayan Amrabat'ın kadro dışı bırakıldığını ve
A2 takımına gönderildiğini açıkladı.
Kayserispor'un 2010-2011 sezonunun devre arasında PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Amrabat, bu
sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergilemiş ve forma giydiği 15 maçta 3 gol atmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10764
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Zam oldu bittiye getirildi
MHP 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Đl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar
hakkında bilgilendirdi
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MHP 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Đl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, yapılan
çalışmalar hakkında bilgilendirdi.Milliyetçi Hareket Partisi 24. Dönem Kayseri Milletvekili Prof. Dr.
Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Đl Teşkilatı'nı ziyaret ederek Đl Başkanı Mete Eke ve il yönetimini meclis
çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Yusuf Halaçoğlu'nun yoğun bir
çalışma temposu içerisinde olduğunu ve parti ile ilgili görevlerinin yurt dışında fazla kalmasını
gerektirdiğini söyledi. Eke, "Sayın Genel Başkanımızın verdiği görevler nedeniyle yurt dışında başarılı
çalışmalar yapan milletvekillimizi Kayseri'de ağırlamaktan mutluyuz" dedi.Fransa, Çin, Azerbaycan ve
Kırgızistan gibi yurt dışı ziyaretlerinin yoğun geçtiğini anlatan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, il teşkilatı ile
son derece uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek gelişmeler hakkında bilgi vermek için
Kayseri'ye geldiğini söyledi.Halaçoğlu ayrıca, milletvekili emeklilik maaşlarına yapılan zamla ilgili
önemli açıklamalarda bulundu. Halaçoğlu, "Gece yarısına doğru bir teklif okundu. Bu teklif emekli
milletvekillerinin maaş durumlarındaki uygusuzluğun düzenlemesi şeklindeydi. Bu teklife idare amirleri
imza koymuşlardı. Şimdi bize neden itiraz etmediniz diye soruluyor. Yasa direk görüşülürken
konuşma hakkı verilmiyor. Önceden izin aldıysanız konuşabiliyorsunuz. Bunun için konuşma imkanı
bulamadık ve direk oylamaya geçildi. AKP'liler silme evet dedi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden 10
kişiydik ve tamamı hayır oyu kullandı. Kabul etmedik. Niye hayır dedik? Çünkü, konunun bir oldu
bittiye getirilmesi yanlıştı. Kamuoyundan mal kaçırılır gibi oldu. Bize söylenmeyen hususlar vardı ve bu
konuyu farklı boyutlara getiriyordu. Biz bu nedenle hayır dedik. Bunu iyi anlamak gerekli" dedi.
Konunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den veto yiyebileceğini de belirten Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,
"Cumhurbaşkanı son dönemlerde şike yasası dışında herşeyi kabul etti. Bugüne kadar hiçbirşeyi geri
çevirmedi. Ancak, bu konuda kendisine iletilen büyük tepki varmış. Oldukça fazla mail atılıyormuş. Bu
nedenle geri çevirebilir" diye konuştu.MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke ise konunun iyi anlatılması
gerektiğini ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin son derece büyük önem taşıdığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10765
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Minibüs alev alev yandı
Kayseri'de, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi
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Kayseri'de, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere olay, Kocasinan ilçesi Bahçelievler mahallesi Güldere sokakta yaşandı. F.E.'ye ait
olduğu öğrenilen minibüs park halindeyken iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa
sürede büyüyen alevler minibüsü sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. F.E.'nin minibüs
plakasını Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs hattı almak için sattığı öğrenilirken, minibüsün
sadece park alanında durduğu kullanılmadığı belirtildi. Minibüs çıkan yangın sonrasında hurda
yığınına dönerken, yangın sırasında minibüs ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10766
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Uyduda 3. Kayseri kanalı geliyor
Meg Medya Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren E TV Ocak ayının ortalarında yayına geçecek
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Türkiye'nin tamamı, Orta Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Asya ve Çin'e kadar uzanan alanda
izlenebilecek olan E TV 28 Aralık tarihinden itibaren test yayınına başladı.Meg Medya Anonim Şirketi
bünyesinde faaliyet gösteren E TV Ocak ayının ortalarında görüntülü yayına geçecek, Şubat ayı
sonlarına kadar deneme yayınlarını sürdürecek ve Mart ayından itibaren programlı yayın hayatına
başlayacak.E TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eraslan haber ağırlıklı yayın yapacaklarına dikkat
çekti ve “Özel hayata saygılı, dürüst ve ilkeli habercilik yapacak olan kanalımızın olmazsa olmazı
tarafsız yayıncılık ilkesidir. Bunu kısa sürede herkes görecek.” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10767
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Tuba Küçüksarı toprağa veriliyor
Belçika'nın Vilvoorde kentinde çıkan yangında apartmanın ikinci katından kucağındaki bebeği ile atlayarak
hayatını kaybetmişti
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Belçika'nın Vilvoorde kentinde çıkan yangında apartmanın ikinci katından kucağındaki bebeği ile
atlayarak hayatını kaybeden Tuba Küçüksarı son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi kızının tabutuna bakan anne Fatma Küçüksarı,
gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bizi de yaktın Tuba" diye feryat etti.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Tuba'nın ayakta durmakta güçlük çeken babası
Sami Küçüksarı, dedesi Ömer Küçüksarı ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Tuba Küçüksarı'nın cenazesi, törenin ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10768
Erişim Tarihi: 30.12.2011

Đnşatta feci ölüm!
18 yaşındaki üniversite öğrencisi, çalıştığı inşaatın 9'uncu katından asansör boşluğuna düşerek feci şekilde
hayatını kaybetti

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 428
: 29 Aralık 2011 16:28

Kayseri'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi, çalıştığı inşaatın 9'uncu katından asansör boşluğuna
düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Đş arkadaşları ve polis, gencin öldüğünü inşaata gelen babasına
bir türlü söylemedi.
Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Ardıç Sokak'ta bir inşaatta çalışan Erciyes Üniversitesi
Kayseri Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisi C.T., yük asansörü yardımıyla üst kata
tuğla çıkarmak istedi. Đddiaya göre 9. kata geldiğinde asansör halatının kopmasıyla boşluğa düşen
üniversiteli genç, feci şekilde hayatını kaybetti. Düşerken kolu kopan gencin başından da darbe aldığı
görüldü. Đş arkadaşları yaşanan olayın şokunu üzerinden atamazken, polis olay yerine güvenlik şeridi
çekilerek bölgede inceleme yaptı.
Öte yandan inşaat alanına gelen C.T.'nin babası Ahmet T., polis ve iş arkadaşlarının yanına koşarak
ne olduğunu anlamaya çalıştı. Polis ve gencin arkadaşları, oğlunun öldüğünü bir türlü söylemedikleri
Ahmet T.'yi inşaat alanından uzaklaştırmak istedi. Bir süre sonra durumu öğrenen baba sinir krizleri
geçirdi.
Derslerinde başarılı olduğu belirtilen C.T.'nin cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından
hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10769
Erişim Tarihi: 30.12.2011

