KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
05.09.2011–11.09.2011

Çiftlikte çifte cinayet!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde besici ile çoban, kimliği belirsiz kişilerce av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
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: 06 Eylül 2011 12:33

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde besici ile çoban, kimliği belirsiz kişilerce av tüfeği ile vurularak
öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yazır mahallesi Karatepe mevkiinde, besicilik yapan
30 yaşındaki S.Ç., çiftlikte çobanlık yapan A.M. ise evin iç kısmında av tüfeği ile vurulmuş halde
bulundu. Çiftliğin inşaat işinde çalışmak için gelen işçilerin bulduğu cesetler, jandarma ekiplerinin
yaptığı çalışmalar sonrası hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan araştırma ve incelemede
S.Ç.'ye ait adet av tüfeği ve cep telefonu, A.M.'ye ait cep telefonunun olay yerinde olmadığı tespit
edildiği, başka herhangi bir ize rastlanılmadığı bildirildi. Cinayetin neden ve kim tarafından işlendiği
bilinmezken, ekipler geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.
BESĐCĐ ÖĞRETMEN ATAMASINI BEKLĐYORDU
Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan evli ve 3 çocuk babası S.Ç.'nin diğer
yandan da besicilik yaptığı bildirilirken, öğretmen atamasını beklediği öğrenildi. S.Ç.'den geriye ise
amatör ligte oynarken çekindiği fotoğrafları kaldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10264
Erişim Tarihi: 07.09.2011

Kayseri Şeker'de 2. dalga: 30 gözaltı
Kayseri Şeker Fabrikasında geçen aralık ayında 11 kişinin tutuklanmasının ardından 30 kişi daha gözaltına alındı
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KAYSERĐ Şeker Fabrikası’nda ’haksız kazanç elde etmek’, ’aşırı zenginleşmek’ ve ’genel kurulda aday
olacakları sindirmek’ suçlamalarıyla geçen aralık ayında 11 kişinin tutuklanmasının ardından ikinci
dalga operasyon başlatıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de Kasım ayında gözaltına alındıktan sonra Ankara’da özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı
tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanan Yönetim Kurulu eski Başkanı Vedat Ali Özışık ve 10
arkadaşıyla ilgili dava sürecinde dün ve bugün Kayseri’de 30 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve işyerinde araştırma ve inceleme yapıldı.
Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, "Daha önceki operasyonun devamı olarak Ankara özel
yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları ifadeleri
alındıktan sonra savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakılabilir. Kalanları Ankara’ya
göndereceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10265
Erişim Tarihi: 07.09.2011

Dünürünü vurarak öldürdü
Sarıoğlan'da dünürünü çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldüren bir kişi tutuklandı
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Kayseri’de dünürünü çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldüren bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik kasabasında meydana gelen olayda C.Ç.’nin
dünürünün evine gelerek kızını almak istediği ve Y.B. ile tartıştığı öğrenildi.
Çıkan tartışmada Y.B.’nin evinde bulunan av tüfeği ile kızını götürmek isteyen dünürü C.Ç.’yi sağ
göğsünden vurarak ağır yaraladığı kaydedildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan C.Ç.’nin tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadığı olayla ilgili olarak yakalanan Y.B.’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10266
Erişim Tarihi: 07.09.2011

30 Eylül son gün
KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, oda üyelerinin aidat borç ödemelerinin 30 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldığını
belirtti
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Hasan Ali Kilci, oda üyelerinin aidat borç ödemelerinin 30 Eylül
Cuma gününe kadar uzatıldığını belirtti.
KTO Başkanı Kilci, aidat borç ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Oda üyelerinin aidat ödemelerinin 30
Eylül’e kadar uzatıldığını söyleyen Kilci, “Bildiğiniz gibi, 01 Mart 2011 tarihinden beri, üyelerimizin
Odamıza ait aidat borçları asıllarının tamamını ödemeleri halinde, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i alacakları affedilmektedir. 01 Mart 2011 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde odamız üyelerinin
aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde, bu borçlardan doğan gecikme zamları kendilerinden
tahsil edilmeyecek ve tamamen silinmektedir. Üyelerimizin mağdur olmamaları için son ödeme tarihi
30 Eylül 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Odamız, üyelerimize kolaylık sağlamak
açısından kredi kartı ile taksitli ödeme imkanı da sağlamıştır. Böylesine önemli bir fırsatı
kaçırmamalarının ve Odamıza olan aidat borçlarını bir an evvel ödemelerinin, üyelerimizin
menfaatlerine olacağına inanıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10267
Erişim Tarihi: 07.09.2011

Grup38'den taraftar desteği
Cumartesi günü oynanılacak olan,Bucaspor Erciyesspor maçına otobüs temin edildi.
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Grup38 Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan YALDIZLI sitemize yaptığı yazılı açıklamada Cumartesi
günü oynanacak olan Bucaspor-Erciyesspor maçına otobüs temin edildiğini söyleyerek şu
açıklamalarda bulundu; Erciyesspor’un Cumartesi günü Đzmir deplasmanında Bucaspor ile
oynayacağı maç için takımımıza destek vermek üzere dernek üyelerimiz tribünde yerlerini alacak ve
Erciyesspor yalnız bırakılmayacaktır.Bu deplasman için otobüs talebinde bulunduğumuz şehrimizin
tanınmış işadamlarından ve Kayserispor eski yöneticilerinden sayın Hacı Ömer OKUDUCU isteğimize
olumlu cevap vererek maça gidecek taraftarlarımız için 1 adet otobüs tahsis etmiştir. Daha önce de
çeşitli defalar Kayserispor maç bileti ve deplasman otobüsü katkısında bulunan bu Kayseri sevdalısı
değerli işadamımıza tüm taraftarlarımız adına teşekkürü bir borç biliyoruz .Đzmir’deki BucasporErciyesspor maçı için otobüsümüz Cuma akşamı saat 21.00 de dernek binamız önünden hareket
edecektir'' dedi.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10269
Erişim Tarihi: 07.09.2011

Westham United'in kalecisi Kayseri'de
Kayserispor, Deniz Doğan Mehmet ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Spor Toto süper lig takımlarından Kayserispor, Đngiltere Premier Lig takımlarından Westham United'in
alt yapısında forma giyen genç file bekçisi Deniz Doğan Mehmet ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezonda üst sıraları
hedefleyen sarı-kırmızı takım, Westham United'in alt yapısında forma giyen file bekçisi Deniz Doğan
Mehmet ile anlaşmaya vardı. Kulüp Genel Menajeri Süleyman Hurma, 19 yaşındaki Deniz'in yetenek
vaat eden bir kaleci olduğunu belirterek, "Deniz, Avrupa alt yapı gören bir kaleci. Kendisiyle yaptığımız
görüşmelerde Türkiye'de oynamak istediğini söyleyince kulübü ile anlaşmaya vardık ve sözleşme
imzaladık" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10270
Erişim Tarihi: 07.09.2011

Erdoğan ve Gül Kayseri'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Kayseri'ye gelmesi bekleniyor
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Kayseri'ye gelmesi
bekleniyor. Hafta sonu AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın oğlu Serkan Elitaş'ın düğün
törenine katılması beklenen Gül ve Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in de Kayseri'ye
geleceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın, Kayseri'de inşaatına başlanan bölge hastanesinin temel atma törenine ve çeşitli açılışlara
da katılacağı öğrenilirken, kesin programın AK Parti Đl Başkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10271
Erişim Tarihi: 07.09.2011

Sarız'da kaza: 8 yaralı
Sarız ilçesinde askeri eskort aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 2'si asker 8 kişi yaralandı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 13
: 07 Eylül 2011 13:37

Kayseri'nin Sarız ilçesinde askeri eskort aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 2'si asker 8
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sarız ilçesi Yeşilkent beldesinde meydana geldi. Jandarma Er F.B.,
Kahramanmaraş Göksün Đlçe Jandarma Komutanlığına ait 746176 plakalı zırhlı araçla Sarız
istikametine giderken bölünmüş yoldan kontrolsüz olarak dönünce Y.K. yönetimindeki 46 FV 321
plakalı araçla çarpıştı. Kazada askeri araçtaki 2 personelle diğer araçtaki 6 kişi yaralandı. Sarız Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10272
Erişim Tarihi: 07.09.2011

Kayseri'ye büyük çıkarma
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve yaklaşık 16 bakan hafta sonu Kayseri'de olacak
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve yaklaşık 16 bakan, Kayseri'de
toplu temel atma töreninin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın oğlunun düğününe
katılacak.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, hafta sonu Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile bakanların
katılacağı programlar hakkında basın toplantısı düzenledi. Cuma günü Gaziantep programının
ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların Kayseri'ye geçeceğini söyleyen Dengiz,
cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kente geleceğini anlattı. STK'lar ile düzenlenecek
öğle yemeğinin ardından programın başlayacağını ifade eden Dengiz, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda
toplu temel atma töreni
yapılacağını belirtti.
1 MĐLYAR 200 MĐLYONLUK YATIRIM

Açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilecek yatırımların toplam maliyetinin 1 milyar 200 milyon
olduğunu kaydeden Dengiz, "Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk Kayseri'de uygulanacak 600
yataklı bölge hastanesinin, Anadolu Harikalar Diyarı Projesi ile raylı sistemin, Talas hattının ve
yaklaşık 10 adet yatırım hizmetinin temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirilecek" dedi.
Dengiz, yapılacak etkinliğin ardından kafilenin AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın oğlu
Serkan'ın düğününe katılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10273
Erişim Tarihi: 08.09.2011

Erciyesli futbolcu esrarla yakalandı
Kayseri Erciyesspor'un Ugandalı futbolcusu, Atatürk Havalimanında 5.5 gram 'esrar sigara' ile yakalandı
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Kayseri Erciyesspor'un Ugandalı futbolcusu, Atatürk Havalimanında 5.5 gram 'esrar sigara' ile
yakalandı.
Takımının yeni sezon hazırlık kampına katılmak için dün Kenya'dan gelen ve uçakla Kayseri'ye gitmek
için Atatürk Havalimanı Đç Hatlar Terminali'ne giden Kayseri Erciyesspor'un Ugundalı futbolcusu
Hassan Mawada Wasswa , güvenlik kontrolünden geçiş yaptığı sırada sol ayak paçasında şişkinlik
tespit edildi. Güvenlik görevlilerinin elle yaptığı detaylı aramada Wasswa'nın çorap içerisinde 5.5 gram
'esrar sigara' olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak havalimanı karakoluna götürülen Ugandalı
futbolcunun, yapılan ilk sorgusunda içici olduğunu söylediği öğrenildi.
Savcılığa sevk edilen futbolcunun tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10274
Erişim Tarihi: 08.09.2011

Trafikte cinnet: 1 ölü
Kayseri'de yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 11 yerinden bıçaklanan 22 yaşındaki sürücü
kurtarılamadı
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Kayseri'de yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen
kavgada 11 yerinden bıçaklanan 22 yaşındaki sürücü

kurtarılamadı. Bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Kocasinan Bulvarı eski terminal yakınında yaşandı. 38
RU 977 plakalı otomobilin sürücüsü T.G. (22) ve Đ.H. (23) ile 38 US 242 plakalı otomobildeki H.M.,
H.D., E.K., S.T., C.P. arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi üzerine 38 RU 977 plakalı otomobilin sürücüsü T.G. ile Đ.H. bıçakla yaralandı. Olayın
ardından şüpheliler kaçarken, yaralılar ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olaya karışan şahısları tespit ederek kısa sürede ayrı ayrı yerlerde yakaladıkları şüphelileri ele
geçirdikleri 2 bıçakla birlikte gözaltına aldı. 11 yerinden bıçaklanan T.G.'nin kurtarılamazken, omuz
kısmından bıçak darbesi alan Đ.H.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam
ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10275
Erişim Tarihi: 08.09.2011

Ankara'ya gönderiliyorlar!
Şeker Fabrikası'na düzenlenen operasyonun 2. dalgası kapsamında gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan
şahıslardan 10'u Ankara'ya gönderilecek
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Kayseri Şeker Fabrikası'na düzenlenen operasyonun 2. dalgası kapsamında gözaltına alınarak
ifadelerine başvurulan şahıslardan 10'u Ankara'ya gönderilecek.
Kayseri Şeker Fabrikası'na geçen yıl kasım ayında "haksız kazanç elde etmek", "genel kurulda aday
olacakları sindirmek" ve birtakım suçlamalarla yapılan operasyonda 11 kişi tutuklanmıştı. Ankara'da
Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gerçekleştirilen 2. dalga operasyonunda ise yaklaşık 40
kişi gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde inceleme yapıldı. Đfadeleri alınan
şahıslardan bazılarının serbest bırakıldığı öğrenilirken, 10 kişinin de soruşturması devam ediyor.
Bu kapsamda, H.K., A.T., Y.K., H.K., K.G., M.D., M.O.Ö., T.D., T.Đ., Y.A. isimli şüpheliler, sağlık
kontrolünün ardından tekrar emniyete götürüldü. Zanlıların ifadelerinin tamamlanmasının ardından
Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10276
Erişim Tarihi: 08.09.2011

Uyurken öldürülmüşler!
Futbolcu 29 yaşındaki Serhat Çınar ile çiftliğinde çalışan 21 yaşındaki Ahmet Muş vurularak öldürüldü
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YOZGAT Süper Amatör Ligi takımlarından Sarıkaya Belediyespor’da forma giyen futbolcu 29
yaşındaki Serhat Çınar ile çiftliğinde çalışan 21 yaşındaki Ahmet Muş, çiftlikte yataklarında av tüfeği ile
vurularak öldürüldü.
Kayseri merkez Kocasinan Đlçesi’ne bağlı Yazır Köyü’ndeki çiftliğinde 60 büyükbaş hayvan besleyen
futbolcu Serhat Çınar ile 21 yaşındaki çiftlik çalışanı Ahmet Muş, önceki gece hayvanların yemlerini
verdikten sonra dinlenmek üzere yataklarına yattı. Đddiaya göre gece geç saatlerde çiftliğe gelen
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler önce çoban Ahmet Muş’u, ardından Serhat Çınar’ı yataklarında
uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Serhat Çınar ve Ahmet Muş’un cep telefonlarının ve üzerlerinde bulunan bir miktar paranın da aldığı
belirtildi. Silah seslerini duyan köylülerin olay yerine geldiklerinde Serhat Çınar ve Ahmet Muş’un
cesetleriyle karşılaştığı kaydedildi. Jandarma ekipleri, çifte cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma
başlattı.
DHA
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10277
Erişim Tarihi: 08.09.2011

ABĐGEM'den Eğitim Yelpazesi...
Kayseri ABĐGE'in Eğitimleri yoğun ilgi görüyor.
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Kayseri ABĐGEM (Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi) açtığı eğitimlere Kayseri iş dünyası ve
kamuoyunun yoğun ilgisi artarak devam etmektedir. ABĐGEM tarafından açılan yeni eğitim sınıfları ise
şöyle;
·
Liderlik Programı
·
Dış Ticaret
·
AB Döngü Projesi
·
Đngilizce

·
Almanca
·
Sigortacılık Eğitimi
·
Web Tasarım
·
Yönetici Asistanlığı Eğitimi
·
3D (Tridimax) Eğitimi
Genel Müdürlüğüne Mete TAŞTAN’ın getirilmesiyle yeni bir oluşum içerisine giren Kayseri ABĐGEM
önümüzdeki yeni eğitim döneminde yeni eğitim programlarıyla Kayseri iş dünyasında kendisinden
sıkça söz ettirecek.
Bilindiği gibi Kayseri ABĐGEM , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri
Ticaret Borsası, Kayseri Sanayi Odası, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Birliği, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Bünyan Ticaret Odası ve Develi Ticaret Odası
iştirakidir.
Eğitimlerle ilgili daha fazla bilgi için,
0352 232 11 59
infokayseri@abigem.org
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10279
Erişim Tarihi: 15.09.2011

CHP 88 yaşında
CHP;nin kuruluşunun 88.yılı nedeniyle Kayseri Đl Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu
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CHP’nin kuruluşunun 88.yılı nedeniyle Kayseri Đl Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
CHP’nin değerlerini her zaman koruduğunu belirten Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, “Evrensel değerlere de
sahip çıkan partimiz, tüm yurttaşlarımızın refahı ve mutluluğu için sosyal demokrat politikalar üretmeye
devam edecektir” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan CHP Đl Başkanlığı ve partililer, Belediye Bandosunun gösterileri
eşliğinde CHP’nin 88. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından
saygı duruşunda bulunarak, Đstiklal Marşı okundu. Burada basın açıklaması yapan Đl Başkanı Ayhan
Gülsoy, “CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyetinin devamı olarak 9 Eylül 1923’te kurulmuş bir partidir. 88. kuruluş yıldönümü hepimize kutlu
olsun. Partimizin kökü milli mücadeleye, tam bağımsızlık temeline dayanmaktadır. Partimizin hedefi,
herkesin eşit ve özgür olduğu, kardeşçe bir toplum düzeni kurmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bir sınıfın
ya da zümrenin partisi değil, halkın partisidir, fakat ağırlığını her zaman ezilenden, emekçiden yana
koymuş, alın terinin yanında yer almıştır. Gelişmenin, kalkınmanın, aydınlanmanın öncüsü olmuştur.
Bugün çevremizdeki ülkelere ve diğer Müslüman ülkelere baktığımız zaman demokrasinin de,
çağdaşlığın da yalnızca Türkiye’de yaşadığını görürüz. Bu çağdaşlığı ve demokrasiyi Kurucu Genel
Başkanı’mız Mustafa Kemal Atatürk’e, Đsmet Đnönü’ye, kısaca Cumhuriyet Halk Partisi’ne borçluyuz.
Kendilerini dev aynasında gören, kendilerinden önce yapılmış eserlere, hizmetlere gözlerini kapatan
siyasetçilere buradan sesleniyorum: Lütfen birazcık tarih okuyun, tarihi çarpıtmayın” dedi.
Parti olarak önemsedikleri değerlerden bahseden Gülsoy, “Partimizin 6 oku önemini ve değerini
bütün canlılığı ile korumaktadır. Evrensel değerlere de sahip çıkan partimiz, tüm yurttaşlarımızın refahı
ve mutluluğu için sosyal demokrat politikalar üretmeye devam edecektir. Sosyal demokrasinin temel

unsurları olan özgürlük, eşitlik, dayanışma, barış, emeğin yüceliği, hukukun üstünlüğü gibi çağdaş
evrensel kavramları her zaman savunacağız. Ulusal birlik ve bütünlüğümüze yönelik saldırılar kimden
ve nereden gelirse gelsin karşısında CHP’yi bulacaktır. Devletimizin ‘demokratik, laik, sosyal hukuk
devleti’ olma özelliğine her zaman kol kanat gereceğiz. Ana muhalefet partisi olarak; yapılan olumlu
şeyleri takdir edecek, olumsuz şeyleri de eleştireceğiz, kamuoyuna duyuracağız. CHP’de yönetici
olmak, sade bir üye olmak, hatta seçimden seçime oy vermek bile, gelecekte çocuklarımıza
bırakabileceğimiz en büyük övünç kaynağı olacaktır. Bu eşsiz gururu paylaşan her üyemizi, bize oy
veren herkesi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10280
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Đlk esnaf müzesi Kayseri'de
Türkiye'nin ilk Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde esnafın yaklaşık 150 yıldır kullandığı eşyalar sergileniyor
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Türkiye'nin ilk Esnaf ve Sanatkarlar
Müzesi'nde esnafın yaklaşık 150 yıldır kullandığı eşyaların sergilendiğini söyledi. Alan, müzenin
ücretsiz gezilebileceğini bildirerek, "Bu müze bizim için çok önemli" dedi.
Talas Bulvarı'nda bulunan Ahi Evran Zaviyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin Türkiye'de bir ilk
olduğunun altını çizen Başkan Alan, Ahi Evran'ın eskiden Debbağcılar Mahallesi olarak bilinen
Dericiler Mahallesi'ne yerleştiğini söyledi. Ahi Evran'ın şu anda müze olarak kullanılan mekanda
yaşadığını, esnaf ve sanatkarların hayatını düzenlemede ve ülke savunmasında büyük rol üstlendiğini
söyleyen Alan, "Ahi Evran'ın zaviyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.
Bu
çalışmalarda Ahi Evran'ın deri işinde kullandığı malzemeler de ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi bize
bu yeri 10 yıllığına kiraya verdi. Biz de bu mekanı Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi haline getirdik" diye
konuştu.
Müzede Esnaf ve Sanatkarlar tarafından yıllardır kullanılan malzemelerin sergilendiğini söyleyen
Başkan Alan, "Esnaf arkadaşlarımız, yıllardır kullanılan ancak teknolojinin gelişmesiyle demode olan
malzemeleri bu müzeye bağışladı. Müzemizde, Anadolu'da esnaflık yapan kişilerin yüzyıllardır
kullanmış oldukları alet ve edevatları bir araya getirdik ve muhafaza ettik. Bu aletler rasgele seçilmiş
değil. Atalarımızın kullandığı malzemeleri birkaç yıldan beri vatandaşlarımızın ilgisine sunduk" dedi.
Müzeye girişin ücretsiz olduğunun altını çizen Alan, "Müzemiz haftanın 7 günü ziyarete açıktır. Ahi
Evran'ın geleneklerini, esnafın yıllar önce kullandığı malzemeleri merak edenleri Esnaf ve Sanatkarlar
Müzemize bekliyoruz. Türkiye'de ilk olan müzeye gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10281
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Çocuklar 3 aracı yaktı
Kayseri'de kibrit ile oynayan üç çocuk, hurda halindeki minibüsün yanmasına neden oldu
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Kayseri'de kibrit ile oynayan üç çocuk, hurda halindeki minibüsün yanmasına neden oldu. Kısa sürede
büyüyen yangında alevler park halindeki 2 otomobile sıçrayınca, itfaiye müdahalede güçlük çekti.
Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Mete Caddesi'nde üç çocuk, sokakta kibritle oynarken hurda halindeki
minibüsü yaktı. Büyüyen yangınla eve çocuklar eve kaçarken, yangını gören vatandaş durumu
itfaiyeye haber verdi.
Alevler bu sırada park halindeki iki otomobile sıçrarken, olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi
Đtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı.
Çıkan yangında otomobiller de kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10282
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Tekerin önünde oyun öldürdü
Kamyonun arkasında oyun oynayan M.A. kamyonun hareket etmesi sonrasında sağ arka tekerin altında kaldı
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Kayseri’de kamyonun tekerleği altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde meydana gelen olayda,
kamyonun arkasında oyun oynayan M.A.’nın, kamyonun hareket etmesi sonrasında sağ arka tekerin
altında kaldığı öğrenildi. M.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, 46 D 6380 plakalı
kamyonun şoförü M.Ö.’nün ise yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.
Yetkililer, M.Ö.’nün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10283
Erişim Tarihi: 15.09.2011

5 dekar alanı yaktı!
Yahyalı'da 5 dekarlık alanı yakalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
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Kayseri’de 5 dekarlık alanı yakalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı köyünde meydana gelen olayda, oturduğu
çardığın etrafındaki otları yakmak isteyen H.Ş.’nin alevleri kontrol altına alamadığı öğrenildi. H.Ş.’nin
kontrol edemediği alevlerin yayılması sonrasında 5 dekarlık arazının yandığı kaydedildi.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.Ş. hakkında soruşturma başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10284
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Wasswa süresiz kadro dışı bırakıldı
Kayseri Erciyesspor'un Ugandalı futbolcusu Hassan Mawada Wasswa Atatürk Havalimanı'nda 5.5 gram 'esrar
sigara' ile yakalanmıştı
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Kayseri Erciyesspor Kulüp Başkanı Ziya Eren, Ugandalı futbolcu Hassan Mawada Wasswa'nın Atatürk
Havalimanı'nda 5.5 gram 'esrar sigara' ile yakalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir futbolcunun
üzerinde bulunan suça konu madde asla kulübümüze mal edilmemelidir. Futbolcu Wasswa, alınan
karar gereği süresiz kadro dışı edilmiştir" dedi.
Kulüp Başkanı Ziya Eren, yaptığı açıklamada, 2 yıldan beri Türkiye'nin önemli kulüplerinden Kardemir
D.Ç. Karabükspor ve Altay'da oynayan Hassan Mawanda Wasswa ile 1 Ağustos 2011 tarihinde kulüp
olarak her türlü sağlık kontrolleri yaptırılarak ve daha önce suça konu bir olaya karışıp karışmadığı
araştırılarak anlaşıldığını hatırlattı. Henüz suçu kesinleşmemiş olsa bile dün alınan haberin camiayı
derinden etkilediğini söyleyen Eren, "Futbolcu Hassan Mawanda Wasswa, 27 Ağustos'ta Uganda
Futbol Federasyonu
tarafından gelen resmi yazı üzerine yönetim kurulumuzun ve teknik heyetimizin izin vermesi
neticesinde ülkesine milli maç yapmak üzere gönderilmiştir. Ancak Türkiye'ye geri dönüş yaparken,

kanunlarımız çerçevesinde suç sayılan lir madde ile yakalanması büyük bir üzüntüye sebep olmuştur.
Camiamızın büyüklüğü ve onuru mazimiz gereği kulübümüz, futbolcunun bağımlılık yapmayan, bazı
ülkelerde suç sayılmayan fakat ülkemiz kanunlarında kullanımının yasak olduğu ve asla tasvip
etmeyeceğimiz bir uyuşturucu madde
ile yakalanmasını içine sindirmemiş ve bu nedenle kendisi ile yapılan sözleşmemizi gözden
geçirmemize neden olmuştur.Futbolcunun gözaltında olarak yargılanması adli makamlarca devam
etmektedir. Kulüp olarak bizde soruşturmayı avukatlarımız aracılığıyla yakından takip etmekteyiz.
Futbolcunun işbu sözleşmesi hakkında bir karar vermek için adli makamların iddianameyi sunmasını
beklemek hukuki ve vicdani bir sorumluluk gerektirmektedir. Ancak bu süre zarfında Wasswa, yönetim
kurulu kararı gereğince süresiz
kadro dışı bırakılmıştır" dedi.
Adli makamların futbolcu hakkında kesin kararını ivedilikle vereceğine inandıklarını kaydeden Eren,
"Şu hususu hemen belirtmek gerekir ki cezaların şahsiliği ilkesi gereğince bir futbolcunun üzerinde
bulunan suça konu madde asla kulübümüze mal edilmemelidir. Basında bu yönde çıkacak bir habere
karşı hukuki her türlü müracaata başvurulacağı açıkça bilinmelidir" ifadelerini kullandı.
Takımının yeni sezon hazırlık kampına katılmak için dün Kenya'dan gelen ve uçakla Kayseri'ye
gitmek için Atatürk Havalimanı Đç Hatlar Terminali'ne giden Kayseri Erciyesspor'un Ugandalı
futbolcusu Hassan Mawada Wasswa, güvenlik kontrolünden geçiş yaptığı sırada sol ayak paçasında
5.5 gram 'esrar sigara' olduğu belirlenmiş, Savcılığa sevk edilen futbolcu tutuklanarak cezaevine
gönderilmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10285
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Uzanlara dönün hesap verin çağrısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libananco davasını kaybeden Uzan ailesine Kayseri'den seslendi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libananco davasını kaybeden Uzan ailesine çağrıda
bulunarak, "Benim Uzan ailesine vatandaşlar adına çağrım, ülkesine dönmesi ve burada hesap
vermesidir" dedi.
Kayseri'nin Talas ilçesindeki Yurttaş Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzan ailesine "dön" çağrısında
bulundu. Libananco davasının haksız yere kazanç sağlamaya çalışanlara ve hukuk üzerinde hukuk
oluşturmaya çalışanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu sınav olduğunu kaydeden Bakan
Yıldız, "Hükümetlerimiz bu sınavı kazandı. Biz şu ana kadar kamuoyunu yanıltmaya yönelik
çalışmalara sessiz kaldık. Biz
objektif yaklaşmıştık. Davayı etkilemeye yönelik siyasi kararın olduğu söylenmişti. Bu dava siyasi bir
dava değildi. Tam tersi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi linç girişimine bu davayla
müsaade etmedik" diye konuştu.
"ENERJĐ BAKANLIĞI OLARAK ENERJĐMĐZĐN YARISINI SARF ETTĐK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda etkin çalıştığını anımsatan Bakan Yıldız, "Enerji
Bakanlığının enerjisinin yarısını sarf ettiğimiz çalışmayla konuyu nihayetlendirdik. 3'er bin dolar, 5'er
bin TL almaya yönelik çalışmalar sonuçsuz bırakılmış ve hak yerini bulmuştur. Çok fazla enerjimizi işe
verdik. Bir kısım işleri aksattık veya geciktirdik ama bundan sonra bakanlık ayağındaki prangadan
kurtulmuştur. Doğru çalışan, dürüst çalışan ancak hak ettiğini alma talebinde bulunan işadamlarının

bizlerin önünü açmaya var olduğumuzu, illegal yollardan almaya çalışanlara karşı ise duruşumuzun
dönemini geçirdik. Bunu, 2002 yıllarında ulusal bir siyaseti ekmek arası dönere indirgemeye
çalışanların aldığı cevap olarak da nitelendirebiliriz. O insanların hitap ettiği vatandaşlara olan borcunu
ödemek üzere siyasi sığınma yaptığı ülkeden Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Bizleri sevmese de
burada hesap vermesi ve mahkemelerin verdiği kararın uygulanmasına saygı göstermesi lazım. Bizi
özel hayatı
ilgilendirmez. Benim Uzan ailesine vatandaşlar adına çağrım, ülkesine dönmesi ve burada hesap
vermesidir" dedi.
7 Aralık 2010'da yapılan elektrik dağıtım ihalelerinde devirler ve Enerjisa Akdeniz Dağıtım'ın
çekilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Yıldız, "Elektrik dağıtım hizmetlerinde bir kısım oyuncular
giriyor, bir kısım çıkıyor. Bir öncekinde de şimdikinde de şu ana kadar elektrik dağıtım hizmetlerinin
ihalesinde herhangi iptal söz konusu olmadı. Birinci değilse ikinci, o da değilse de üçüncü firma yer
alacak. Akdeniz Dağıtım hizmetlerinde de Sabancı Grubu bir başka dağıtım hizmetini tercih etmesi
gerekçesiyle çekildi. Yine üçüncü sırada bulunan görev almaya namzet bir şirket grubu var. Tabii ki de
o şirket bu fırsatı değerlendirecektir. Uygun görürse şartları devam edecektir. Biz kararlıyız, elektrik
dağıtım hizmetini özel sektör marifetiyle bu hizmetin yürümesini, kayıp kaçaklarındaki 2015 yılında
yüzde 10 hedefine ulaşmış olacağız" diye konuştu.
Rusya'dan gelen Mavi Akım gazının özel sektöre devrine ilişkin konuşan Bakan Yıldız, "Bu
hizmetlerin batı hattı ile yürümesini istiyoruz. Bu müzakerelerin batı hattıyla nihayetleneceğine
inanıyoruz. Eğer şartlarımız, ülke menfaatlerimiz uygun olursa kontrata özel sektör marifetiyle devam
ederiz. Ülkenin menfaati söz konusu olmazsa o konuyu gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10286
Erişim Tarihi: 15.09.2011

MĐMSĐN'de balkon faciası
Mimarsinan mahallesinde bir çocuk ikinci katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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Kayseri'de, bir çocuk ikinci katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan mahallesi Gerede caddesi Çekek sokakta meydana gelen olayda,
Y.E. (2), emekleyerek balkona geldi. Dikkatsizlik soncu balkondan düşen Y.E. Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında beyin cerrahi yoğun
bakım ünitesine kaldırılan Y.E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 gün sonra cenazeyi
almaya gelen Y.E.'nin annesi ile yakınlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10287
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Başbakan Erdoğan Kayseri'de
Erdoğan, toplu temel atma töreni ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın oğlunun düğününe katılmak üzere
Kayseri'ye geldi
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplu temel atma töreni ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş'ın oğlunun düğününe katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker saat
21..55'te özel uçak ANA ile Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Başbakan ve beraberindekileri,
havaalanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt Bilici ve diğer yetkililer
karşıladı. Başbakan Erdoğan daha sonra kalacağı otele geçti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10288
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Grip oldu, gelemiyor!
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kayseri programı grip olması nedeniyle iptal edildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kayseri programının
grip olması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erciyes'te
konakladığı otelde yaptığı açıklamada,Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Rusya gezisi sırasında grip
olduğunu, doktorların yaptıkları muayene sonucunda seyahat engeli koyduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10289
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Feci kaza : 3 ölü, 14 yaralı
Sultanhanı mevkiinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı
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Kayseri'de minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 33. kilometresindeki Sultanhanı mevkiinde
yaşandı. Bölünmüş yol yapımı çalışmaları nedeniyle tek şeritte seyreden trafikte Sivas istikametine
giden 10 RZ 317 plakalı minibüs sürücüsü S.F., direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeritten gelen
M.A. yönetimindeki 40 DF 688 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada düğün için Kayseri'ye
giden grubun bulunduğu otomobildeki Y.A., H.A., Y.A. olay yerinde can verdi. Otomobil sürücüsü M.A.
F.A., M.A. ve minibüs sürücüsü S.F. ile araçta bulunan K.F. E.F., H.F.,A.F., F.F., N.T., E.T. EE.T.,
H.C. ve S.Ü. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 8 ambulansla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılan
yaralılardan hayati tehlikesi olanların bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası, cesetler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik yapımın devam ettiği yoldan sağlanırken, hurdaya dönen
araçlar da çekiciyle kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10290
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Tertemiz alnıma lekeli dudak sürdürmem
Başbakan Erdoğan, Đsrail'e yönelik politikalarını eleştiren muhalefete sert tepki gösterdi
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Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Đsrail polemiği sürüyor.
Kayseri'de konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Đsrail'in avukatlığını yapmakla suçladı: "Sana mı kaldı bu
iş? Bırak orada zaten Türkiye'ye vurmak isteyen var. Sen de mi aynı şeyi yapıyorsun? Onun
avukatlığını yaptığın zaman oylarını arttacağını mı zannediyorsun veya sana onun bir güç katacağını
mı zannediyorsun?''
Muhalefeti AK Parti'yi eleştirmek için Türkiye'nin birlik ve düzenine zarar vermekle suçlayan Başbakan,
bu yaklaşımın Türkiye'nin itibarına zarar verdiğini söyledi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gemiyi, hücum botlarımızı vesairemizi
Gazze'ye götürürse alnından öperim' sözlerine "Kusura bakma ben bu tertemiz alnımı, senin o lekeli
dudaklarına sürdürmem. Buna ihtiyacımız yok, biz yaptığımız işi niçin yaptığımızı biliriz'' diye yanıt
verdi.
Ortadoğu ülkelerindeki değişimi hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu: "Yarın Tunus ve Libya'ya yola
çıkacağız. Bugün Mısır'da binlerce kişi Đsrail'i protesto ediyor. Bunun altında bir uyanış var. Otokratik
düzenlerden demokraiye bir dönüş var. Bu bölgede er ya da geç hak tesis olacak. Ama bunların halkın
iradesine saygısı yok."
Đsrail ile gerilimin hat safhaya çıkmasına neden olan Mavi Marmara saldısına da değinen Başbakan
Erdoğan, şunları söyledi:
"Gazze'ye insani yardım götürüyor. Ama üzerlerine ateş ediliyor. 9 kişi hayatını kaybetti. Üzerlerinden
35 tane kurşun çıktı. Bir tanesi bizim Furkan'ımız. Üzerinden beş tane kurşun çıktı. Bir tanesi de çok
çok yakın bir mesafeden, neredeyse iki kaşının arasında.
Ben bunu Obama'ya sordum, 'Türk olduğu için mi kendi vatandaşınıza sahip çıkmıyorsunuz' cevap
veremedi."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10292
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Erdoğan açılış yaptı
Başbakan Erdoğan, Kayseri'de toplu temel atma ve açılış törenine katıldı
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplam 1 trilyon 140 milyar lira değerindeki yatırımların
toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Biz bu millete efendi olmaya gelmedik, biz bu
millete hizmetçi olmaya geldik" derken, ana muhalefete de yüklenerek, "Ana muhalefet çıkıyor, biz
Đsrail'le sıkıntı yaşıyorsak Đsrail'e avukatlık yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Đsrail'den ne zaman vekalet
aldığını bilmiyorum" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Kayseri'de toplu temel atma ve açılış
törenlerine katıldı. Toplam 1 trilyon 140 milyar lira değerindeki yatırımların toplu temel atma ve
açılışına katılan Başbakan Erdoğan, canlı bağlantılarla temel atmaları gerçekleştirdi.
Tören alanında konuşma yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye'de başlattığımız geniş
hamlenin ilk temelini Kayseri ilimizde ortaya koymuş olacağız. Başbakanımızın şehir hastaneleri olarak
dediği bu hastanelerle çok daha iyi hizmetler vereceğiz. Hem Kayserimiz, hem çevresindeki iller için
şifa vesilesi olacak. Bu vesile ile bu hamleyi başlatmamız için bize fırsat veren, bize yol gösteren,
önümüzü açan, talimat veren sayın Başbakana şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Ardından kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise, Kayseri'nin sanayi şehri olmasının
yanında eğitimde de çok geliştiğini söyledi. Özellikle ortaöğretim ve lise eğitiminde Kayseri'nin ileride
olduğunu belirten Dinçer, "Kayseri tıpkı, sanayide, sosyal hayatta olduğu gibi eğitimde de önemli nokta
almış görünüyor. Kayseri'de toplam 9 bin 906 dersliğe ulaşıldı, Kayseri'de 251 okul var. Her şeye
rağmen Kayseri'nin eğitim sorunlarının çözümüyle alakalı, 30 kişilik dersliklerin oluşmasını istiyorsak,
hala 80 dersliğe ihtiyacımız bulunuyor. Yaklaşık 60-70 derslikle, Kayseri eğitim sorunu kalmayan
yegane şehir olacak. Okullaşmada, okul öncesi eğitimde Kayseri Türkiye ortalamasının altında. Bu
oranı 2011 yılı sonu itibariyle yüzde 77'ye çıkaracağız. Đlköğretim ve ortaöğretimde ise Kayseri'nin
okullaşma oranı oldukça iyi. Öğretmen ihtiyacı ve okullaşma oranlarıyla ilgili kısa çabaların bize sonuç
getireceğine inanıyrum. Kayseri'de, sanayi bölgesi olmasına rağmen meslek lisesi okullaşma
oranlarının düşük

olduğunu görüyoruz. Açılışını yapacağımız 3 okulumuzda 80 derslikle öğrencilerimize daha iyi eğitim
vermek istiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Okullarımızın çevre şartlarının
yerine getirilmesiyle ilgili çok önemli katkılarda bulundular" diye konuştu.
Toplu açılışları gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'sa, ilk olarak
rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün selamını iletti. Temel
atmalar Kayseri Sağlık Kenti, Raylı Sistem ve Anadolu Harikalar diyarı ile açılışı yapılacak Merkez
Yemekhane Binası, Kapalı Spor Salonu ve Mühendislik Fakültesi Ek Binası, Kuşçu Mesire Alanı
Sosyal Tesisi, Argıncık 1 ve 2 Nolu Futbol Sahaları, Ahmet Paşa Đlköğretim Okulu, Ahi Evran Teknik
ve Endüstri Meslek
Lisesi ve Talas Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi hakkında bilgi vererek, "Bugün ayrıca Şehir
Hastanesi'nin temellerini atıyoruz. Ben prensip olarak, ben temel atma törenlerine pek katılmıyorum.
Sadece tamamlanmış eserlerin açılışına katılıyorum. Fakat bu proje farklı bir proje. Bu proje özellikle
Türkiye genelinde, şehir hastaneleri olarak, Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz ki şu anda ilk adım
Kayseri Şehir Hastanesi. Bunun ardından Ankara Şehir Hastanesi'nin temelini atacağız. Bu şehir
hastanesi
ile ilgili müteahhit firmalarla anlaşma yapacağız. Şu anda anlaştığımız süreyi, ne zaman biteceğimizi
konuşacağız. Cumhuriyet tarihinde 9 senede 15 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, farkımızı koyduk.
Şehir hastanelerine de farklılığını getiriyoruz. Hastalarımızı, ileri teknolojiyle büyük şehirlerimize,
oradan da diğer şehirlerimize taşıyoruz. Vatandaşımızın sağlıklı nefes almasını hiç bir şeye
değişmeyiz. Bütün derdimiz bu. Bugün burada, bu devasal alanda 850 bin kilometre karelik alanda
temel atıyoruz.
Đnşallah 1 milyon metre karenin üzerine çıkaracağız. Burada tamamen her şey hastanenin içerisinde
projelendirilmiş. Hastanelerimizde biliyorsunuz koğuş sistemi kalktı, yenilerde 1-2 yatak var, her odada
tuvaleti banyosu var. Hastaneye sağlıklı giden hasta çıkar, hasta giden sağlıklı çıkamazdı, 8 ay
sonraya gün verirlerdi, 3 ay sonraya gün verirlerdi. Bazı doktorlar muayenehanesinin adresini verirdi.
Şimdi tam gün yasası diyenince rahatsız oldular. Biz de diyoruz ki bu millete hizmete varsan arkadaş
tam gün gel çalış. Yavrularımızı bu okullarda okuturken bu ülkeye hizmet etsinler diye okutuyoruz,
eğer orada pozitif ayrımcılık varsa orada ideoloji vardır. Döner sermayeden aldıklarınızı nereye
koyuyorsunuz? Biraz da az para kazan ne olacak sanki?" şeklinde konuştu.
Başbakan Erdoğan, toplu açılış ve temel atmaların maliyeti hakkında bilgi vererek, "Buranın maliyeti
750 trilyon civarında olacak. Aynı şekilde bugün raylı sistem 250 trilyon olacak. Diğer açılışını
yaptığımız tesisler 140 trilyon. yani 1 katrilyon 140 trilyonluk temel atma ve açılış töreni yapıyoruz ve
bunu Kayseri'de yapıyoruz. Sabahleyin Erciyes'e çıktım, Erciyes bir alem. Orda da 300 milyon avroluk
kış turizminin yapımı devam ediyor. Haseki Başkan sağ olsun diyorlar. Haseki Başkanı biraz sonra
ekranda izleyeceksiniz. Haseki başkana çok takıldılar ama çarpıldılar değil mi? Alma mazlumun ahını,
çıkar aheste aheste. Daha çıkmadı. Çünkü bu millete hizmete edenler, bu milletin desteğini her zaman
yanlarında görmüştür. Biz bu millete efendi olmaya gelmedik, biz bu millete hizmetçi olmaya geldik.
Burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bu yarışta herşeye rağmen ilerliyoruz, ana
muhalefet, muhalefet bunlarla ilerliyoruz. Fakat bakıyorsun, ana muhalefet çıkıyor, Biz Đsrail'le sıkıntı
yaşıyorsak Đsrail'e avukatlık yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Đsrail'den ne zaman vekalet aldığını
bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu ak alnımızı senin lanetli ağ iletti. Temel atmalar Kayseri Saızlarına
dudaklarına öptürmeyiz. Biz milletimizle kucaklaşarak bu yolda devam ediyoruz. Aynı kararlıklarla bu
yolda devam edeceğiz. Erciyes'ten inerken sürekli yolumuzu kesen kardeşlerimizi gördük, onlarla
kucaklaştık. Hamdolsun daha iyi daha güzel olacak, 10-15 sen öncesinin Kayseri'sini düşünün, şimdiki
Kayseri'yi düşünün" diye konuştu.
Başbakan, ardından müteahhit firma yetkilisi ile kürsüde pazarlık yaptı. 3 yılda bitirme süresini uzun
bir pazarlık sonucu 2,5 yıla indiren Erdoğan, eşi Emine Edoğan, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Mehdi Eker, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve eşleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile yüklenici firma yetkilileri ile toplu temel atma ve açılışı canlı
bağlantılarla
gerçekleştirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10293
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Başbakan Erciyes'in zirvesine çıktı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Dağı'nda 3600 metre yüksekliğe çıkarak master planı inceledi
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Çeşitli açılışlar ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın düğününe katılmak için Kayseri'ye
gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Dağı'nda 3600 metre yüksekliğe çıkarak master planı
inceledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Büyükşehir Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte 3600 metre yükseklikte
bulunan Halilin mevkiine çıktı. Burada, proje çalışmalarını yürüten inşaat firmasının çalışanlarıyla
tokalaşan Erdoğan, Erciyes Master Planı ile ilgili olarak Özhaseki ve Taner Yıldız'dan bilgi aldı.
Halilin'deki incelemelerini tamamlayan Erdoğan, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı
toplantı için
konakladığı otele geçti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10294
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Bir balkon konuşması da Kayseri'de
Erdoğan, "Kayseri aslına dönüyor. Kayseri yeniden tarihine dönüyor. Bir eğitim merkezi, bilim merkezi oluyor"
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Halka seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri aslına dönüyor. Kayseri yeniden tarihine
dönüyor. Bir eğitim merkezi, bilim merkezi oluyor" dedi.
Başbakan Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette bazı bakanlar ve
milletvekilleri de hazır bulundu. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den şehrin
kaydettiği gelişim ve değişimle ilgili bilgi alan Başbakan Erdoğan, Kayseri'nin Türkiye'de örnek
şehircilik hizmetleriyle öne çıktığını söyledi. Daha sonra şeref defterini imzalayan Başbakan
Erdoğan'a, Başkan Özhaseki tarafından günün anısına kök boya bir halı hediye edildi.
Başbakan Edoğan, ardından AK Parti Đl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Đl Başkanı Ömer Dengiz'le bir
süre görüşen Erdoğan, ardından parti binasının balkonuna çıkarak, dışarıda toplanan halka seslendi.
Erdoğan, "Sabah ilk işimiz, Erciyes'i dolaşarak oradaki yatırımlarımızı görmek oldu. Đnşallah 2012

yılının sonunda farklı bir Erciyes bulacaksınız. Önemli bir adım daha attık; o da 750 milyon Türk
Lirası'na mal olacak hastanenin temelini attık. Biliyorsunuz, partimizin önemli projelerinden bir tanesi
bu
şehir hastaneleri silsilesi. Đlkinin bugün Kayseri'de temelini attık. Đnşallah 2014 Yerel Seçimleri
öncesinde açılışını yapacağız ve bu hastanede ileri teknolojinin gereği olan her şeyi bulacaksınız ve
buralarda 'ben insanmışım' diyeceksiniz. 'Bana artık devletim değer veriyormuş' diyeceksiniz. Yine
bugün raylı sistemde 250 trilyon liraya mal olacak yatırımın yeni bir hattının, Üniversite-Talas hattının
temelini de attık. Size yakışanlar bu. 3 tane üniversite kurduk Kayseri'de. Kayseri aslına dönüyor,
Kayseri yeniden tarihine dönüyor. Bir eğitim merkezi, bilim merkezi oluyor. Kardeşlerim, bakınız ne söz
verdiysek yerine getirdik. Bundan sonra da ne söz veriyorsak yerine getireceğiz. Çünkü ne aldatan
olacağız, ne aldatılan olacağız" dedi.
Başbakan Erdoğan, Kayserililerin alkışları arasında parti binasından ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10295
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Elitaş'ın düğününe üst düzey katılım
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın oğlunun düğün
merasimine katıldı
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş'ın oğlunun düğün merasimine katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın oğlu Serkan Elitaş, Gamze Öğüç ile dünya evine girdi.
Flamingo Düğün Salonu'ndan düzenlenen düğün merasimine TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
Bekir bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M.Mehdi Eker ile çok sayıda milletvekili katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10296
Erişim Tarihi: 15.09.2011

K.Erciyes beraberlikle başladı
1. Lig'in ilk haftasında Bucaspor Buca Arena Stadı'nda Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kaldı
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Bank Asya 1. Lig'in ilk haftasında Bucaspor Buca Arena Stadı'nda Kayseri Erciyesspor ile 1-1
berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
6. dakikada oluşan Bucaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu ceza sahasına
ortaladı. Ceza sahasında Jebrin topun gelişine vurdu, Kayseri Erciyesspor kalecisi Ferhat iki hamlede
topu kontrol etti.
20. dakikada Zafer'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Kamil sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Abdulkadir'in kafa vuruşunda top
kalecide kaldı.
51. dakikada Bucaspor'un kullandığı kornerde gelen topa Abdulkadir'in kafa vuruşunda top direkten
döndü. Sonrasında oluşan karambolde Kayseri Erciyesspor defansı topu uzaklaştırdı.
70. dakikada gelişen Bucaspor atağında Kayseri Erciyesspor defansından kaptığı topla hareketlenen
Mehmet şık hareketlerle ceza sahası ön çizgisinde Abdulkadir'le topu buluşturdu. Abdülkadir müsait
durumdaki Onur'a pasını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Onur meşin yuvarlağı dışarı attı.
77. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında soldan gelen ortada Bucaspor defansının
hatasıyla Emrah dokundu. Meşin yuvarlak Bucaspor kalecisi Ömer'in altından ağlarla buluştu. 1-1
STAT: Buca Arena
HAKEMLER: Aytekin Durmaz xxx Selçuk Kaya xxx Hakan Yemişken xxx
BUCASPOR: Ömer xx, Kamil xx, Efe Halil xx, Zafer xxx, Civar xxx, Abdulkadir xx, Jebrin xx (Aykut
dk. 70 x), Onur xx (Emre dk. 87 ?), Mehmet xx (Melih dk. 83 ?), Alparslan xx, Erman xx
YEDEKLER: Bulut, Fatih, Musa, Erdal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Sait Karafırtınalar
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Cemal xx (Gökhan dk. 59 xx), Serkan xx,
Emrah xxx, Kemal xx (Guluzade dk. 74 x), Metin xx, Davut xx, Posinkovic xx (Hakan dk. 46 xx), Hanni
xx
YEDEKLER: Ali, Mehmet, Emre, Bilal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
SARI KARTLAR: Alparslan (Bucaspor)
GOLLER: Zafer (dk. 20) (Bucaspor), Emrah (dk. 77) (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10297
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Çiftlik katilleri yakalandı
Jandarma Urfa'da kardeş oldukları belirlenen H.M. ve A.M.'yi cep telefonları ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı
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Kayseri'de besici ile çobanın av tüfeği ile vurularak öldürülmesi olayının zanlıları Đl Jandarma ve
Kocasinan Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı. Çaldıkları cep telefonlarının
sinyalinin izlenmesi sonrasında Urafa'da yakalanan iki zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocasinan ilçesine bağlı Yazır mahallesi Karatepe mevkiinde meydana gelen olayda, besicilik yapan
30 yaşındaki S.Ç. ile çobanlık yapan A.M. kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile vurularak
öldürülmüştü.
Đl Jandarma ve Kocasinan Jandarma tarafından cinayetin aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Özel
ekibin olay yerinde yaptığı incelemelerde, S.Ç. ve A.M.'ye ait cep telefonlarının kaybolduğu tespit

edildi. Jandarma, sinyalleri izleyerek cep telefonlarının nerede olduğunu tespit etti.
Cep telefonlarından gelen sinyallerin Urfa kaynaklı olduğunun tespit edilmesi üzerine, jandarma
ekipleri Urfa'da kardeş oldukları belirlenen H.M.(24) ve A.M.'yi (22) cep telefonları ile birlikte
yakalayarak gözaltına aldı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre H.M. ve A.M.'nin cinayeti hırsızlık için işlediklerini itiraf ettikleri
öğrenildi. Tetiği ise H.M.'nin çektiğinin belirlendiği kaydedildi.
Yakalanan zanlılar, sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10298
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Ölü sayısı 5'e yükseldi
Minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e
yükseldi
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: Asayiş
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: 451
: 11 Eylül 2011 13:56

Kayseri'de minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını
kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Kayseri-Sivas karayolunun 33. kilometresindeki Sultanhanı mevkiinde yaşanan kazada, düğün için
Kayseri'ye giden grubun içinde bulunduğu otomobildeki Y.A., H.A., Y.A. olay yerinde hayatını
kaybetmiş; otomobildeki M.A., F.A., 2 yaşındaki M.A. ve minibüs sürücüsü S.F. ile araçta bulunan K.F.
E.F., H.F.,A.F., F.F., N.T., E.T. EE.T., H.C. ve S.Ü. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan,
otomobilde bulunan M.A., F.A. ve 2 yaşındaki M.A. kurtarılamadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10299
Erişim Tarihi: 15.09.2011

Kayserispor farklı yenilgiyle başladı
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor, kendi evinde Kayserispor'u 3-0 yendi
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: Kayserispor
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: 125
: 11 Eylül 2011 23:40

12. dakikada Gökhan Ünal'ın sağ kanattan çizgiye inerek ceza alanı dışına yerden gönderdiği topa
Abdullah vurdu. Köşeye giden topa Carson uzanarak kontrol etti.
13. dakikada Vederson'un sağ kanattan kullandığı korner atışında dışarıya çıkarttığı topa Batalla
gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.
15. dakikada Bursaspor kazanılan korner atışını Batalla ile kullandı. Batalla'nın ceza sahasına
gönderdiği topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
18. dakikada Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Batalla'nın ortasını Khizanishvili kornere
gönderdi.
34. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Sağ kanattan Batalla'nın ortalığı topu N'Diaye indirdi. Kale
önünde topa dokunan Ozan Đpek takımı öne geçirdi. 1-0
37. dakikada Bursaspor kazanılan serbest vuruşu Bursaspor Vederson ile kullandı. Vederson'un
yaklaşık 25 metreden plasesi ağalarla buluştu. 2-0
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortaladığı topu altıpas üzerinde önünde bulan
Abdullah'ın müsait pozisyondaki şutu Carson'da kaldı.
60. dakikada Batalla ile duvarpası yapan Bangura kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bangura kale önünde
topu ceza sahası içine bırakınca defans uzaklaştırdı.
63. dakikada Ozan Đpek zor pozisyonda topu Batalla'nın önüne bıraktı. Önündeki boş alanı
değerlendiren Battala'nın ceza sahası dışından şık vuruşu köşeden ağalarla buluştu. 3-0
70. dakikada gelişen Bursaspor atağında Turgay'ın ara pasında topla buluşan Bangura'nın sert şutu
az farkla auta çıktı.
76. dakikada Ozan Đpek'in sol kanattan ortasına müsait pozisyondaki Tagoe dokunamayınca top auta
çıktı.
79. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Amrabat'ın sert şutu Carson'dan döndü.
83. dakikada sol kanattan topu kazanan Vederson arka direkteki Turgay'a gönderdi. Turgay'ın ceza
sahasına indirdiği topa Batalla'nın vuruşu defanstan geri döndü.
85. dakikada rakiplerinden şık bir çalımla sıyrılan N'Diaye topu müsait pozisyondaki Tagoe'nin önüne
bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tagoe'nin plasesi kalecide kaldı.
STAT: Bursa Atatürk
HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
BURSASPOR: Carson xx, Basser xx, Serdar Aziz xx (Stepanov dk. 78 x), Đbrahim xx, Vederson xxx,
N'Diaye xxx, Adem Koçak xx, Ozan Đpek xxx, Batalla xx (Insua dk. 86 ?), Turgay xx, Bangura xx
(Tagoe dk. 71 xx)
YEDEKLER: Yavuz, Ömer, Ahmet Arı, Ramazan Sal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
KAYSERĐSPOR: Gökhan Değirmenci xx, Pekarik xx, Zurab Khizanishvili xx, Eren Güngör xx, Hasan
Ali xx, Abdullah Durak xx (Gehre dk. 64 x), Cristian Nunez xx, Troisi xx, Cangele xx (Sefa dk. 33 x),
Amrabat xx, Gökhan Ünal xx
YEDEKLER: Navarro, Đlhan Eker, Ömer Şişmanoğlu, Engin Bekdemir, Okay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOL: Ozan Đpek (dk. 34), Vederson (dk. 37), Batalla (dk. 64) (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Vederson (Bursaspor), Abdullah, Gehre (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10300
Erişim Tarihi: 15.09.2011

