KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
10.10.2011–16.10.2011

Zincirleme kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 284
: 10 Ekim 2011 11:41

Kayseri'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 9 kişi
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Erciyes Mahallesi Kayseri Caddesi'nde yaşandı. Hacılar
ilçesinden şehir merkezi istikametine giden H.Ö. (30) yönetimindeki 38 ZC 577otomobil, 43 yaşındaki
N.A.'nın kullandığı 38 HZ 164 plakalı otomobil ile 20 yaşındaki Z.G.'nin kullandığı 38 AR 587 plakalı
minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı.
Kazada sürücü H.Ö. ile aynı araçta bulunan 29 yaşındaki C.Ş. kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.
Hurdaya dönen araçlardaki E.Ö. (28) ile 1 yaşındaki kızı C.Ö., E.Ş. (81), A.A. (37), M.A. (18), B.A.
(12), U.A. (18), Z.G. (20), N.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli
hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Ö. ile 1 yaşındaki kızı C.Ö.'nün hayatı tehlikesinin bulunduğu
öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10424
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Amatör liglerde kıran kırana mücadele
Đşte oynanan maçlar ve alınan sonuçlar
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: Spor
:0
: 97
: 10 Ekim 2011 14:46

BUĞDAYLISPOR: 1- YAHYALISPOR: 0
Süper Amatör küme 4. hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor, Yahyalıspor’u 1-0 mağlup etti.
BUĞDAYLISPOR: 1
YAHYALISPOR: 0
SAHA: Argıncık
HAKEMLER: Mehmet Küçükxxx, Ramazan Kocaxxx, Muhammet Türksoyxxx
BUĞDAYLISPOR: Muhammetxxx, Furkanxxx, Cankatxxx, Onurxxx, A.Bakixxx, Süleymanxxx,
Đsmailxxx, Erdixx(Dk.85 Aygün?) Fatihxxx, Emrexxx, Ferhatxxx
YAHYALISPOR: Đlhanxx, Harunxx, Mehmetxx, Önderxx, Yücelxx, Muktefxx, Aydınxx, Muhammedxx,
Gökhanx, Yunusx
GOL: Dk. 66 Emre (Buğdaylı)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Aygün(Buğdaylı)
- SAĞLIKSPOR: 3- BAROGÜCÜ: 2
Süper Amatör küme 4. hafta karşılaşmasında Sağlıkspor, Barogücüspor’u 3-2 mağlup etti.
STAT: Argıncık 1 Nolu
HAKEMLER: Bilal Emektarx, Ahmet Dinçx, Erhan Güneşx
SAĞLIKSPOR: Sabri xxx Memduh xx Merdan xx Haluk xxx Fatih xx Erhan xx M. Ali xxx Erkan xxxx
M.Can xx(dk 80 Nurallahxx) Erdal xx Armağan xx( dk 75 Sümer?)
KAYSERĐ BAROGÜCÜ: Kemal xx Vedat xx(dk 60 Göksel x) Guddusi x Levent xx Fatih xx Yavuz xx
Abdulkadir xx Đsmail xx Yusuf xx( dk 70 Tolgahan x) Osman xx Enes
GOLLER: DK 18 M.Ali, Dk 55, 90+4 Erkan (Sağlıkspor), Dk 48 Abdulkadir, Dk 89 Osman
(K.Barogücü)
KIRMIZI KART: DK 90 Erdal, DK 90 Sümer, Dk 90+4 M.Ali (Sağlıkspor) Dk 90 Fatih DK 90+4 Guddusi
( K.Barogücü)
- TOMARZA BELEDĐYESPOR: 1- KAYSERĐ YOLSPOR: 0
Süper Amatör küme 4. hafta karşılaşmasında Tomarza Belediyespor, sahasında Kayseri Yolspor'u 10 mağlup etti.
TOMARZA BELEDĐYE: 1
YOLSPOR:0
SAHA: Tomarza Đlçe
HAKEMLER: H.Mehmet Şimşekxxx, Đsmail Sakarxxx, Mustafa Karaganxxx
TOMARZA BELEDĐYE: Denizxxx, Erdemxxx, Kayhanxxx, Şükrüxxx, Yunusxxx, Selçukxxx, Metinxxx,
Volkanxxx, Türkerxxx, Selçuk P.xxx, Arifxxx
YOLSPOR: Emrahxx, Erkanxx, Korayxx, Fatihxx, Leventxx, Mesutx, Ebubekirxx, Gökhanxx, Ayvazx,
Aykutx, Eminx
GOL: Dk.45+2 Metin (Tomarza Belediyespor)
1. AMATÖR KÜME
- KIRANARDISPOR: 4- KILIÇ ASLAN YILDIZ: 2
1. Amatör küme 4. hafta karşılaşmasında Kıranardıspor, Kılıçaslan Yıldızspor'u 4-2 mağlup etti.
SAHA: Argıncık
HAKEMLER: Ramazan Kocaxxx, Ahmet Uluxxx, Mesut Arıkanxxx
KIRANARDI: Mustafa Y.xx, Mustafaxx, Ferhatxx, Muhammetxxx, Tuncayxxx, Hasanxxx, Hüseyinxxx,
Necmettinxxx, Selahattinxxx, Hakanxxx, S.Alixxx
K.A.YILDIZ: Kıvançx, Erkanx, A.Sametx, Selahattinx, Gökhanx, Keremx, A.Tayfunx, Oğuzhanx,
Çağrıx, Alimxx, Đrfanxx
GOLLER: Dk. 4-74 Necmettin, Dk.22 S.Ali, Dk. 76 Hasan(Kıranardı) Dk. 34 Alim, Dk. 39
Đrfan(K.A.Yıldız)
1. AMATÖR KÜME
- AMARAT GENÇLĐK: 9- SARIOĞLAN: 2
- 1. Amatör küme 4. hafta karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, Sarıoğlanspor’u 9-2 mağlup etti.
STAT: Argıncık 2 Nolu
HAKEMLER: Ahmet Kayaxx Ahmet Dinçxx Tuncay Erdoğanxx
AMARATSPOR: Ömer xx Hacı Ali xx Bayram xx Turan xx Serdar xx Cem xx Cüneyt xxx Fatih xxx (Dk
83 Furkan xx)Rasim xxxAli xxx
SARIOĞLANSPOR: Nurtaçx Atakanx (Dk 46 Đsmailx) Ömerx Sezerx (Dk 78 Muhammed x) Metinx
Ömerx Enginx A.Selamx Mehmetx Serdalx Đbrahimx
GOLLER: DK 5 (p) 34 Rasim, Dk 23,72,79 Ali, Dk 40,54,83 Fatih, Dk 87 (P) Cüneyt ( Amarat
Gençlikspor) Dk 70 (P) Ömer, Dk81 Engin (Sarıoğlanspor)
1. AMATÖR KÜME
- FEVZĐ ÇAKMAKSPOR: 5- H.ERCĐYESSPOR: 3

1. Amatör küme 4. hafta karşılaşmasında Fevzi Çakmakspor, lider Hacılar Erciyesspor'u 5-3 mağlup
etti.
SAHA: Argıncık
HAKEMLER: H.Mehmet Şişmek xxx, N.Serdar Arslanxxx, Volkan Oğuzxxx
F.ÇAKMAK: Serdarxxx, Fahri xxx, Zülkifxxx, Çetinxxx, Alimxxx, Emrexxx, Bayramxxx, Đbrahimxxx,
B.Alixxx, Osmanxxx, K.Alixxxx
H.ERCĐYESSPOR: Saffetxx, Akinx, Samet ?, Sefax, Hilmixx, Sabrix, Selçukx, Hilmix, Onurx, Erhanx,
Ahmetx
GOLLER: Dk. 9-87 K.Ali, Dk. 14 B.Ali, Dk. 67 Bayram, Dk. 77 Osman(F.Çakmak), Dk. 50-64 Hilmi, Dk.
44 Ahmet( H.Erciyes)
KIRMIZI KART: Dk. 36 Samet(H.Erciyes)
BÖLGESEL AMATÖR LĐGĐ
- KAYSERĐ ŞEKERSPOR 2'DE 2 YAPTI
Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Kayseri Şekerspor, Erzin Belediyespor'u 89. dakikada
Erman'ın attığı Penaltı golü ile 1-0 mağlup ederek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: 1
ERZĐN BELEDĐYESPOR: 0
SAHA: Sümer 2 Nolu
HAKEMLER: Hilal Tuba Tosun Ayerx, Mustafa Çavuşx, Serkan Dabakx
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Mehmetxx, Bahadır xx, Servet xxx, Ahmet xxx, Altanxx, Kemalxxx, Eşrefxxx,
Yükselxx, Ermanxxxx, Orhan xx, Muratx
ERZĐN BELEDĐYESPOR: Tayfunx, Ahmetx, Şahinx, Barışx Bayramx, Servetx, Mustafax, Sercanxx,
Zihnix, Serhatx, Mehmet Canx
GOL: Dk.89 Erman (Kayseri Şekerspor)
KIRMIZI KART: DK.90+3 Bayram (Erzin Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10425
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Önce korkuttu sonra intihara kalktı!
Cinsel tacizden tutuklanan kardeşinin evine gelen mağdurun ailesini korkutmak için havaya ateş eden şahıs, daha
sonra silahı başına dayayarak intihara kalkıştı
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Kayseri'de cinsel tacizden tutuklanan kardeşinin evine gelen
mağdurun ailesini korkutmak için havaya ateş eden şahıs, daha sonra silahı başına dayayarak intihara
kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde oturan A.Y.'nin (40) kardeşi cinsel
taciz olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandı. Olay sonrası mağdurun ailesinin kardeşinin evine baskına
gelmesi üzerine A.Y., tabancayla onları korkutarak uzaklaştırdı. Havaya ateş ettikten sonra kaçan
A.Y., tekrar kardeşinin evinin önüne geldi. Başına tabancayı dayayarak intihara kalkışan A.Y.'yi gören
vatandaşlar hemen polisi aradı. Polis, eli silahlı A.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Đl Emniyet Müdürü
Cuma Ali Aydın'ın da geldiği olay yerinde A.Y. saatlerce ikna edilemedi. Yakınlarının da devreye
girmesiyle ikna edilen A.Y., silahı polise teslim etti. Uzun uzun yakınlarına sarılan A.Y., daha sonra
polis merkezine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10426

Erişim Tarihi: 14.10.2011

Zirveleri seviyorlar
Erciyes Kardelen Ekibi sık sık tırmandıkları zirvelerde Türk Bayrağı dalgalandırmayı ihmal etmiyor
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1995 yılı Ağustos ayından beri düzenli olarak Erciyes Dağı ve etrafındaki dağlara ve gezilebilecek ören
yerlere yürüyüş yaparak Kayseri’de treakking sporunun özendirilmesine katkılar sağlayan Erciyes
Kardelen Ekibi zirvelerde Türk Bayrağı dalgalandırmayı ihmal etmiyor.
Salih Köylü liderliğinde 17 yılı geride bırakan Erciyes Kardelen Ekibi, aradan geçen sürede yaklaşık 9
bin kilometre yürüyüş yaparak kendi kulvarında bir rekora gidiyor.
Erciyes Kardelen Ekibi Yürüyüş Lideri Salih Köylü, yılın 48 haftası boyunca hafta sonlarında düzenli
gerçekleştirdikleri yürüyüşlerde ortalama 8-12 kilometre yol kat ettiklerini belirterek 17 yıl boyunca
toplamda yaklaşık 9 bin kilometreye ulaşıldığını söyledi.
Köylü, Erciyes Kardelen Ekibi’nin zirveleri çok sevdiğini vurgulayarak bulunduğu bölgedeki zirvelere
tırmanarak Türk Bayrağını dalgalandırmayı da ihmal etmediğini sözlerine ekledi.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10427
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Hasan Nail Canat anılıyor
2004 yılında vefat eden merhum şair, yazar ve tiyatrocu Hasan Nail Canat, 20 Ekim 2011'de anılacak
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Hasan Nail Canat’ın tiyatroculuğunun, sinema oyunculuğunun, sanatçı kişiliğinin, eserlerinin
konuşulacağı, basın, sanat, ekonomi ve siyaset camiasından da yoğun katılımın gerçekleşeceği anma
programına Şair, Yazar ve Ressam Recep Garip, Yönetmen Đsmail Güneş, Şair ve Yazar Đbrahim
Sadri, Gazeteci-Yazar Salih Tuna ve Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan konuşmacı olarak katılacak.

HASAN NAĐL CANAT KĐMDĐR?
25 Ekim 1943 tarihinde Kayseri'de doğan ve bu ilde başladığı sanat yaşamını Đstanbul'da sürdüren
Hasan Nail Canat, 1994 yılından vefat ettiği 2004 yılına kadar Altunizade Kültür Merkezi'nde Üsküdar
Belediyesi Tiyatrosu'nda oyunlarını sahneliyordu. Geleneksel tiyatronun örneklerini sunan Canat,
'Keloğlan', 'Sokak Kızı Elif', 'Mindrella', 'Süper Bekçi' gibi çocuk oyunları ile 'Bir Avuç Ateş', 'Demedim
mi?', 'Metropol ve Kadın' adlı oyunlarını da yetişkinler için sahnelemişti. Altunizade Kültür Merkezi'nde
çocuk ve yetişkinlere tiyatro eğitimi de veren Canat, 'Bize Nasıl Kıydınız?', 'Beşinci Boyut', 'Sürgün',
'Çizme', 'Hasret', 'Siyah Pelerinli Adam' adlı sinema filmleri ile 'Camgöz', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi',
'Kalp Gözü', 'Müslüman'ın 365 Günü', 'Müslüman'ın 24 Saati' adlı TV dizilerinde rol almıştı. 'Bir Küçük
Osmancık Vardı', 'Gül Yarası', 'Yaralı Serçe', 'Yasemen', 'Nur Dağındaki Çocuk', 'Günahkar Baba',
'Kırımlı Murat Destanı' adlı kitapları da bulunan Hasan Nail Canat, evli ve 4 çocuk babasıydı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10428
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Sigara kaçakçılarına darbe
180 bin TL değerinde 39 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de 6 aylık takip sonucunda yaklaşık 180 bin TL değerinde 39 bin 600 paket kaçak sigara ele
geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezi
Kayseri'de bulunan kaçakçılık şebekesini 6 ay boyunca takip etti. Şahıslar sigaraları gümrükten kaçak
sokmaya çalıştığı anda operasyonun düğmesine basan polis, 39 bin 600 paket kaçak sigara ele
geçirdi. K.T., G.T., S.D., S.D., H.T., M.G., M.S., B.A., M.A., B.A., A.N.T., M.D. ve Y.Ö. gözaltına
alınırken, yaklaşık 180 bin TL değerindeki kaçakçılık olayına karıştığı öne sürülen şahısların
sorgusunun sürdüğü
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10429
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Ahşap fabrikasında yangın
Gece saatlerinde 2 katlı bir ahşap fabrikasında çıkan yangın, korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu
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Kayseri'de gece saatlerinde 2 katlı bir ahşap fabrikasında çıkan yangın, korkulu dakikaların
yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Doğu Sanayi 76. caddede bulunan bir ahşap fabrikasında gece 03.30 sıralarında
henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Olay yerine gelen Büyükşehir
Belediyesi Đtfaiye ekipleri açılmayan fabrikanın kapısını kırarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.
Yoğun dumana karşı oksijen tüpleriyle müdahale edilen yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından
kontrol altına alındı.
Diğer atölyelere sıçramaması adına büyük çaba sarf edilen yangının elektrik kontağından çıktığı
tahmin ediliyor.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10430
Erişim Tarihi: 14.10.2011

350 müdüre bağış soruşturması
Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan:Uyarılara rağmen kayıt
parası alan 350 okul müdürüne soruşturma açıldı
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Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, eğitim ve öğretim yılının başlamasından önce kayıt parası
alınmaması uyarısında bulunulduğunu, tüm bu uyarılara rağmen kayıt parası aldıkları konusunda
şikayet edilen 350'ye yakın okul müdürü hakkında soruşturma açıldığını söyledi.
Ceylan, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılının kayıt döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kayıt
parası alınmaması yönünde uyarılar yapıldığını, son olarak da kayıt parası alanlar hakkında
soruşturma açılacağının duyurulduğunu hatırlattı.
Eğitim ve öğretim yılının başlamasından sonra veliler tarafından yapılan şikayetler neticesinde
Kayseri'deki 740 okuldan yaklaşık 350 okulun soruşturma kapsamında olduğunu söyleyen Ceylan,
“Artık okulların velilerden kayıt parası olmasına gerek yok çünkü okulların tüm ihtiyaçları devletimiz
tarafından karşılanıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen kayıt parası almaya devam edenler varsa bunlar
provokasyon yapıyor demektir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10432
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Gilaburu hasadı başladı
Develi Đlçesinde yıllık rekoltesi 20 ton civarında olan Gilaburu
meyvesinin hasadına başlandı
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Develi Đlçesinde yıllık rekoltesi 20 ton civarında olan Gilaburu meyvesinin hasadına başlandı. TRT de
hasat çalışmaları ve Gilaburu tanıtımı ile ilgili Develi’de çekim yaptı.
Genellikle Đç Anadolu'da Kayseri’nin bazı ilçelerinde ve yoğunlukla Erciyes’in güney eteklerindeki
Develi ilçesinde de yetişen Gilaburu, Ekim-Kasım arası yumuşamaya başlıyor. Meyveler, salamura
yapıldığında acılığını kaybediyor. Bu şekilde içilebilir hale gelen meyveler, Salamura küplerinden
günlük içilecek miktarı çıkartılarak sıkılıyor, su ilave edilerek içiliyor.
Gilaburunun bazı kanser tümörlerini azaltmadaki olumlu etkileriyle ilgili olarak halen Amerika'da,
Harward Medicine School'da yapılan ve The New England Journal of Medicine'da yayınlanan
çalışmaklarda kanıtlandı. Günde 250 gram Gilaburu suyu tüketiminin sağlık üzerine olumlu etkilerinin
olduğu ve kanser tümörlerindeki azalmaların Gilaboruda bulunan antioksidan maddelerle olan ilgisi
üzerindeki çalışmalar devam ediyor.
Hasadı başlayan Gilaburu meyvesi, evlere dolmaya başladı. TRT de hasat çalışmaları ve Gilaburu
tanıtımı ile ilgili Develi’de çekim yaptı. Gilaburunun 2 TL’den satışa sunulduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10433
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Mimsin'de balkon faciası
9. kattan düşen 1.5 yaşındaki küçük Efe hayatını kaybetti
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Kayseri'de 9. kattan düşen 1.5 yaşındaki küçük Efe hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi
ilçesine bağlı Mimsin bölgesinde meydana gelen olayda, Ülkü Apartmanı'nın 9. katında oynayan 1.5
yaşındaki Efe'nin balkondan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.Polis ekiplerinin önlem aldığı olay
yerinde meraklı vatandaşlar toplanırken, Efe'nin ağabeyi 9 yaşındaki Murat, kardeşinin hayatını
kaybetmesiyle gözyaşlarına boğuldu.Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne Ayşe Kıraç sinir
krizleri geçirirken, polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10434
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Kayseri'de Cimbom rüzgarı
27. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasında Fenerbahçe ile
Galatasaray Kadir Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi
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: 31
: 13 Ekim 2011 11:58

27. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Kayseri Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Tarihinde iki kez kupa için karşı karşıya gelen her iki
takımda birer kez kupaya sahip olmuştu. Bu sezonda her iki takımın nefes kesen mücadelesinde 2.
uzatmada Galatasaray, Fenerbahçe Ülker'i 103-97 mağlup ederek kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
Karşılaşmayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Mevlüt Bilici, Türkiye
Baskerbol Federasyonu Başkan Vekili Metin Şahin, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal,
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Ali Koç, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve binlerce
basketbol sever katıldı.
Fenerbahçeli Emir Preldzic, karşılaşmanın bitimine son 3 saniye kala takımına beraberliğe getiren
2'lik basketi attı ve maç uzatmalara gitti.
STAT: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: Rüştü Nuran xx, Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx
FENERBAHÇE ÜLKER: Roko Leni Ukic xx 17, Curtis Louis Jerrelis Jr x 2, Ömer Onan xxx 11, Erbil
Eroğlu x, Gasper Vidmar xx 2, Kaya Peker x 2, James Clough Gist Lii xxx 18, Oğuz Savaş x 7, Đsmail
Demirel x, Berkay Candan x, Bojan Bogdanovic xxx 21, Emir Preldzic xxx 17
ANTRENÖR: Neven Spahija
GALATASARAY: Joshua Shipp xx 5, Jaka Lakovic xxx 8, Caner Topaloğlu xx 6, Mert Shumpert xxx
22, Tutku Açık x 3, Luksa Andric xxx 22, Zaza Paçulia, Furkan Aldemir xxx 10, jamon Alferd Lucas xx
2, Darius Songaila xxx 4, Ender Arslan xxx 18, Cevher Özer xx 3
ANTRENÖR: Oktay Mahmuti
1. PERĐYOT: 19-21 (Galatasaray lehine)
DEVRE: 39-38 (Fenerbahçe Ülker lehine)
3. PERĐYOT: 54 - 58 (Galatasaray lehine)
NORMAL SÜRE: 78-78
1. UZATMA: 85-85
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10436
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Galatasaray'da kupa sevinci
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde çekişmeli geçen karşılaşmadan galip ayrılan taraf Galatasaray oldu
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27. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Galatasaray 2. uzatmada Fenerbahçe Ülker'i
103-97 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan tarafından aldığı

kupayı havalandırdı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde çekişmeli geçen karşılaşmadan galip ayrılan taraf Galatasaray
oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile taraftarları sevince boğan Galatasaraylı oyuncular, tarihinde ikinci
kez karşılaştığı Fenerbahçe Ülker karşısında yine ikinci kez kupayı evine götürmenin mutluluğunu
yaşadı.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Mevlüt Bilici, Türkiye Basketbol
Federasyonu Başkan Vekili Metin Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk
Fenerbahçe Ülkerli oyuncular ile kupanın sahibi Galatasaray'a madalyalarını verdi.
Daha sonda Galatasaraylı futbolcular, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir
Alpaslan'dan aldığı kupayı havalandırdı. Sevincini paylaştığı taraftarlarda kupa ile adeta coştu.
Galatasaray ve Fenerbahçe Ülker daha önce 2 kez kupa için karşı karşıya gelmiş, 1984-85 sezonunda
karşılaşmayı 85-84 kazanan Sarı Kırmızılı ekip, ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın galibi olmuştu. 19891990 sezonunda oynanan ikinci kupa mücadelesinde ise bu kez rakibini 95-86 mağlup eden
Fenerbahçe olmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10437
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Köyde kanalizasyona karşıyım!
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, kanalizasyonların köye zarar verdiğini söyledi
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Kayseri'deki köylerin sorunlarını çözmek için ziyaretlerde bulunan Vali Mevlüt Bilici, kanalizasyonların
köye zarar verdiğini söyleyerek, “Köylerde kanalizasyona karşıyım” dedi.
Köy muhtarları ile yaptığı görüşmelerde, vatandaşların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını not alan Vali Mevlüt
Bilici, yanında bulunan kurum müdürleri ve daire müdürlerine sıkıntıların çözümü konusunda talimat
verdi.Köylülerin su ve kanalizasyon konusundaki şikayetlerini de dinleyen Vali Bilici, “Kanalizasyonlar
köye zarar veriyor” diyerek, “Köye kanalizasyon yapıyorsunuz. Daha sonra bu kanalizasyonlar patlıyor.
Vidanjör olmadığı için sıkıntı çekiyorsunuz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız da bu konuda sıkıntı
yaşıyor. O nedenle köylerde kanalizasyona ağırlık vermemek lazım. Bu sıkıntılar nedeniyle
kanalizasyona karşıyım” diye konuştu.
Vali Bilici, köylerdeki kanalizasyon sıkıntısının giderilmesi için gerekenlerin yapılacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10438
Erişim Tarihi: 14.10.2011

PKK Yahyalı'lı öğretmeni bıraktı
22 Eylül 2011 tarihinde Diyarbakır'da kaçırılan Mehmet Gözbaşı'nın akşam saatlerinde serbest bırakıldığı
öğrenildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Baharlı köyünde öğretmen olarak görev yaparken bir grup terörist
tarafından kaçırılan Mehmet Gözbaşı, serbest bırakıldı.
22 Eylül 2011 tarihinde kaçırılan Mehmet Gözbaşı'nın akşam saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10439
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Đçinde 6 yıldır iğne var!
Kist için karaciğerinden ameliyat olan 49 yaşındaki ev hanımı, 6 yıl sonra başka rahatsızlığı için gittiği hastanede
çekinen röntgenle şok oldu
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Kayseri'de kist için karaciğerinden ameliyat olan 49 yaşındaki ev hanımı, 6 yıl sonra başka rahatsızlığı
için gittiği hastanede çekinen röntgenle şok oldu. Karaciğerinde ameliyat iğnesi unutulduğunu fark
eden ev hanımı, Sağlık Bakanlığı'nın konuya el atması gerektiğini söylüyor.
Kayserili 49 yaşındaki ev hanımı Ayhan Yeniyurt, 6 yıl önce özel bir hastanede karaciğerinden kist
ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası ağrıların devam ettiği gerekçesiyle sürekli ameliyatını yapan doktora
giden Yeniyurt, bu ağrıların normal olduğu gerekçesiyle sürekli ikna edilerek geri çevrildi.
Ev işlerini yaparken sürekli zorlandığını anlatan Yeniyurt, "Elektrikli süpürgeyle evi temizlerken ve
bulaşık yıkarken sürekli ağrılarım oluyordu. Ağrılarımın normal olduğunun belirtilmesiyle ev işlerinde
yaşadığım sıkıntıya karşı eşim sürekli bana bu konuda destekçi oluyordu. Yaklaşık iki ay önce farklı bir
hastalıktan dolayı başka bir hastaneye gittiğimde ameliyat olduğum bölgedeki acıdan da bahsettim.
Çekilen röntgenle adeta şok oldum" dedi.
Röntgenle gözlerine inanamadığını anlatan Yeniyurt, "Ağlayarak ameliyat olduğum doktora gittim
ancak doktor bana, 'olabilir' cevabını verdi. Doktor, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
gitmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.
Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen talihsiz kadın, iki ay içerisinde üç doktorun kapısını çaldığını
fakat hekimlerin ciğerinde unutulan iğneyi almaya yanaşmadığını kaydetti.
Sürekli yastığı karnına yaslayarak yatmak zorunda olduğunu anlatan Yeniyurt, "Hep yastıklarla
yatıyordum ama şimdi ağrılar daha fazlalaştı. Oturduğum kalktığım zaman hep psikolojik olarak o
iğnenin bir yere battığını hissediyorum. Hekimler 'Açıp ta bulamazsak ciğerin delik deşik olur' diyor ve
çözüm olarak Ankara'ya, Đstanbul'a yönlendiriyor" dedi.
"ĐĞNE ÇIKARTILIRSA KOLYE OLARAK BOYNUMA ASACAĞIM"
"Đnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diyen Yeniyurt, "Sağlık Bakanı Recep Akdağ da sesimi duyar

beni kurtarırsa ben o iğneyi boynuma asacağım kolye diye. Çünkü o iğne beni öldürmedi. Doktorum
öldürmek istedi ama iğne beni öldürmedi. Ben ölünce de oğluma miras olarak bırakacağım. 'O iğne
annemi öldürmedi' diye miras olarak saklasın" şeklinde konuştu,
Sağlık Bakanlığı'nın konuya el atması gerektiğini söyleyen eşi Celal Yeniyurt ise, "Eşimin
psikolojisinin yerine gelmesi için çırpınıp duruyoruz. Mahkemeye verdik mahkeme de 'bilirkişi gelene
kadar iğneyi çıkarmayın' diyor. Biz de bilirkişi raporundan sonra ciğer üzerine ameliyat yapan Đstanbul
veya Ankara'da hastaneler varmış oraya götürüp orada çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10440
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Öğrencilere akıl oyunu dersi
Kayseri Özel Đstikbal Koleji öğrencilerine serbest etkinlik derslerinde ahşaptan yapılmış akıl oyunları öğretiliyor
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Kayseri Özel Đstikbal Koleji öğrencilerine serbest etkinlik derslerinde ahşaptan yapılmış akıl oyunları
öğretiliyor.
Özel Đstikbal Koleji'nde 1 ve 5. sınıf öğrencilerine ahşaptan yapılmış akıl oyunları ders olarak veriliyor.
Amerika, Đngiltere, Japonya ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde çocukların gelişimine yönelik
uygulamaların uzun zamandır yapıldığını hatırlatan Akıl Oyunları Koordinatörü Öğretmen Osman
Metin, Türkiye'de bunu ilk kez Özel Đstikbal Koleji'nde uyguladıklarını söyledi.
Öğrencilerin zeka ve beceri gelişiminde önemli rol oynayan akıl oyunun ahşaptan yapıldığını belirten
Metin, "Plastik oyuncakların zararını göz önünde bulundurarak ahşaptan zeka oyunlarını tercih ettik.
Geçtiğimiz yıl bunu dersler dışında eğlence olarak öğretiyorduk şimdi öğrenciler ders olarak bu oyunu
öğretiyoruz, onlar da büyük keyif alıyor. Bu oyunlar sayesinde bilgi ve becerisini geliştiren öğrenciler,
oyunun olgunlaştırmasıyla daha önce yaptıkları küçük kavgaları artık yapmıyorlar" dedi.
Okul Müdürü Salim Aydın ise, "1. sınıftan 5. sınıfa kadar haftada bir saat öğrencilere akıl oyunları
öğretiyoruz. 1,2 ve 3. sınıflarda el ve kol koordinasyonuna yönelik oyunlar, 4 ve 5. sınıflarda ise
stratejik oyunlar veriliyor. 2011-2012 eğitim öğretim yılında başladığımız akıl oyunlarına öğrenciler
aşırı ilgi duyuyor. Bu ise öğrencilerde, kendine güven duygusunun gelişiminde, paylaşma duygusunun
artmasında, öğrencilerin kendini ifade edebilmesinde ve dikkatlerini toplamasında çok ciddi faydaları
olduğunu görüyoruz" dedi.
Bazı öğrencilerde işi daha da zorlaştırarak gözü kapalı oyunu yapmaya çalışıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10441
Erişim Tarihi: 14.10.2011

12.kattan atlayarak intihar etti
Talas ilçesinde 46 yaşındaki kadın, misafirliğe gittiği 12. kattaki
komşusunun balkonundan atlayarak intihar etti
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 46 yaşındaki kadın, misafirliğe gittiği 12. kattaki komşusunun balkonundan
atlayarak intihar etti.
Talas ilçesi Bahçelievler mahallesindeki bir apartman dairesinin zemin katında oturan K.T., 12. kattaki
komşusuna misafirliğe gitti. Komşusu yerine kapıyı açan yakınlarına oturmaya geldiğini söyleyen K.T.,
balkona çıkarak kendini boşluğa bıraktı. 12. kattan park halindeki 38 UN 398 plakalı otomobilin üzerine
düşen 2 çocuk annesi K.T., hayatını kaybetti.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen K.T.'nin otomobil üzerindeki cesedi, polisin olay yerinde
yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10442
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Diyalizden bıktı, intihar etti
80 yaşındaki yaşlı adam, 6 yıldır gördüğü diyaliz tedavisinden dolayı bunalıma girerek kendisine ait tabancayla
intihar etti
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Kayseri'de 80 yaşındaki yaşlı adam, 6 yıldır gördüğü diyaliz tedavisinden dolayı bunalıma girerek
kendisine ait tabancayla intihar etti.
Olay, Kocasinan Đlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Saadet Caddesi Selçuk Apartmanında meydana geldi.
Evli 3 çocuk babası olan 76 yaşındaki H.Ş., 6 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi ile diyalize bağlandı.
Her gün gittiği diyalizden dolayı bunalıma giren H.Ş., eşi Nufuze Ş.'yi markete peçete alması için
gönderdi. Bu sırada kendine ait tabancayla bina boşluğunda kafasına bir el ateş eden H.Ş., olay
yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önleri aldı.
Polis çalışmalarını yürütürken, H.Ş.'nin 40 yıllık eşi Nufuze Ş. ise "Bizi ve çocuklarımızı böyle bırakıp
gitmemeliydi. Biz bunu hak etmedik” diye gözyaşı döktü.
Yapılan çalışmaların ardından H.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10443
Erişim Tarihi: 14.10.2011

Kayseri Kasım'da doğalgazsız kalacak!
Türkiye'nin özel sektördeki en büyük gaz ithalatçısı ENERCO'nun sahibi Fatih Baltacı'dan şok açıklama
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“Kasım’da iki şehir gazsız kalacak.” Bu sözler Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gaz ithalatçısı
ENERCO’nun sahibi Fatih Baltacı’ya ait. Đki kentte talep artışı nedeniyle gaz ihtiyacının arttığını
belirten Baltacı, BOTAŞ’tan gaz istediklerini ama olumsuz yanıt aldıklarını anlattı. Bunun üzerine ilave
gaz ithalatı yapabilmek için EPDK’ya başvurduklarını söyledi. Baltacı’nın Kasım’da gazsız kalacağını
belirttiği ancak ismini açıklamadığı iki kentin Kayseri ve Bursa olduğu öğrenildi.Ankara’da yapılan 2.
Enerji Zirvesi’nin ilk gününde konuşan Fatih Baltacı, “Kasım’da gazsız kalacak iki şehir var” dediğinde
salonda derin bir sessizlik oldu. 2.5 milyar metreküplük doğalgaz ithalat yetkisiyle özel sektörün en
büyük tedarikçisi Baltacı, ilave ihtiyaç üzerine BOTAŞ’a başvurduklarını belirterek devam etti
sözlerine.
Konuşmacı olduğu oturumun açılışını yapan BOTAŞ Genel Müdürü Fazıl Şenel de dinleyiciler
arasında bulunuyordu. Baltacı, BOTAŞ’ın ‘gazımız yok veremeyiz’ yanıtını aktardığında salondaki
sessizlik yerini şaşkınlığa bıraktı. Türkiye’nin ‘al ya da öde’ yükümlülüğü nedeniyle kullanmadığı gaz
için yaptığı ödemeler akıllara geldi. Zaten Baltacı da “BOTAŞ vermeyince biz de EPDK’ya ilave gaz
getirme izni için başvurduk. 13-14 milyar metreküplük fazlanız varken ekstra gaz getirmek zorunda
kalmak ironik bir durum” sözleriyle ‘al ya da öde yükümlülüklerine’ gönderme yapıyordu.
Konuşmaların bitmesinin ardından söz sırası dinleyicilere geldi. BOTAŞ Genel Müdürü Şenel’e neden
gaz vermedikleri sorusu yöneltildi. Ancak Şenel bu soruyu yanıtlamamayı tercih etti. Baltacı ise iki
kenti gazsız bırakmayacaklarını,ihtiyaç duyulan gazın eninde sonunda BOTAŞ tarafından verileceğine
inandığını söyledi.
3 YIL SONRA GAZ AÇIĞI OLACAK
BOTAŞ Genel Müdürü Şenel ise konuşmasında Türkiye'de doğalgaz kullanımındaki gelişmeleri,
doğalgaz piyasasındaki özelleştirmeleri anlattı. BOTAŞ'ın özel sektörü rakip değil, partner olarak
görmeye devam edeceğini vurguladı.
Şenel, Türkiye ekonomisinin bu hızla büyümeye devam etmesi durumunda 3 sene sonra, ellerindeki
kontratların yetmeyeceğini ve doğalgazda arz açığı oluşacağını söyledi. Özel sektörü bu piyasada
açığı kapatacak adımları atmaya davet etti. Ancak Şenel, bu hesabı hangi büyüme tahmini üzerinden
yaptığı ve ne kadarlık talep artışı bekledikleri sorularına yanıt vermedi. Aynı zamanda Doğalgaz Đthalat
ve Đhracatçıları Derneği Başkanı olan Fatih Baltacı da Şenel'in sözlerine katılmadığını ve 3 yıl içinde
böyle bir talep artışı beklemediklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10444
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Kadir Has'a tam not
Hem organizasyonu düzenleyen federasyondan hem de basketbol otoritelerinden tam not aldı
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Galatasaray ile Fenerbahçe Ülker arasında geçtiğimiz çarşamba günü oynanan Cumhurbaşkanlığı
Kupası maçına sahne olan Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, hem organizasyonu düzenleyen
federasyondan hem de basketbol otoritelerinden tam not aldı.
Kayserili sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve tamamen dolu tribünler önünde oynanan maç,
Kayseri'nin bu tür spor etkinliklerine coşkulu katılımının göstergesi olurken organizasyondaki başarı da
Kayseri'nin seçilmesinin ne kadar doğru bir tercih olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yurt dışında
olduğu için maçı salonda izleyemese de yaşanan coşku ve heyecanı yakından takip ettiğini ifade
ederek, "Gerçekten çok güzel ve çekişmeli bir maç oynandı. Ülkemizin iki büyük kulübü, adına yakışır
bir mücadele ortaya koydu ve iki uzatma sonucunda kazanan Galatasaray oldu. Ancak burada bir
başka kazanan da şehrimiz oldu. Kayseri, böyle büyük organizasyonlara gerek salonuyla gerekse de
tecrübeli ve donanımlı personeliyle ne kadar hazır olduğunu göstermiş oldu. Federasyon yetkilileri de
maç sonrası bu durumu ifade eder beyanlarda bulundular. Salonu dolduran hemşehrilerimiz de bizi
mahcup etmediler. Sportmenlik çerçevesinde takımlarını sonuna kadar desteklediler, en ufak bir
taşkınlık ve gerginlik yaşanmadı. Bütün bunlar bizim için sevindirici ve gurur verici durumlar. Kayseri
olarak bundan sonra da gerek salon sporlarında gerekse de futbolda her türlü ulusal ve uluslararası
organizasyonlara hazır olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

"CAZĐBE MERKEZĐ OLACAĞIZ DEMĐŞTĐK"
Başkan Özhaseki, maçı izlemeye Kayseri dışından da çok sayıda taraftar geldiğine dikkat çekerek,
"Biz bu spor tesislerini şehrimize kazandırırken, 'Kayseri'yi, ulusal ve uluslararası müsabakaların
yapılabildiği bir spor şehri haline getirmek ve bununla birlikte şehri cazibe merkezi yapmak" şeklinde
bir hedef belirlemiştik. Daha önceki çeşitli uluslararası organizasyonlarla birlikte bu maç da gösterdi ki
hedef gerçekleşmiş durumda. Şöyle ki; çarşamba günü oynanan kupa maçına şehrimizden olduğu
kadar civar ilçelerden ve illerden de çok sayıda seyirci geldi ve maçı izledi. Yani bu tesis sayesinde
şehrimizin insanları önemli bir spor etkinliğini yerinde izleme şansını yakalarken dışarıdan gelen
seyirciler de burada maç izledi, yedi-içti ve harcama yaparak şehrine döndü. Yani şehrin sosyoekonomik yapısına girdi sağladı. Bu da bizim için ayrıca sevindirici bir durum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10445
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Ayrılık intiharı!
Develi'de eşinin evi terk etmesine dayanamayan bir kişi, eşinin kaldığı apartmanın girişine kendini asarak intihar
etti
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Kayseri'nin develi ilçesinde eşinin evi terk etmesine dayanamayan bir kişi, eşinin kaldığı apartmanın
girişine kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde reklam ve tabelacılık yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki Gökhan
Yılmaz'ın eşinin bir ay önce çocuğunu da alarak evi terk ettiği öğrenildi. Eşinin evi terk etmesi
sonrasında bunalıma girdiği öğrenilen Gökhan Yılmaz'ın, eşi D.Y.'nin Bahçelievler Mahallesi'nde
oturduğu apartmanın girişine kendini asarak intihar ettiği bildirildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10446
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Kayserililer dolandırılıyor!
Vatandaşları cep telefonuyla arayıp kendini polis olarak tanıtan şahıslar vugun yapıyor
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Kayseri'de geçtiğimiz günlerde 3 kişi, cep telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan şahıslar
tarafından yaklaşık 6 bin lira dolandırmıştı. Bu kez aynı şahıslar olduğu tahmin edilen kişiler, telefonla
aradığı vatandaşları kişisel bilgiler ve belgelerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını ifade ederek 2
bin 320 lira dolandırdı.
Melikgazi ilçesi Esenyurt mahallesi Erciyes caddesinde oturan A.A.'yı cep telefonundan arayarak
kendini polis olarak tanıtan kişi, A.V. isimli şahsı tanıyıp tanımadığını sordu. Sahte polis, kendisine ait
telefon hatlarına kontör yüklediğini söyleyen A.V.'yi 2 aydır takip ettiklerini ve işin çözümü için vermiş
olduğu numaralara para göndermesi gerektiğini belirtti. A.A. paniğe kapılarak sahte polise istediği 960
TL'yi gönderdi. Sonra dolandırıldığını anlayan A.A. polise başvurdu.
Kocasinan ilçesi Şeker mahallesi Yeni Sanayi'de bulunan bir banka şubesinde ise N.E., cep
telefonundan arayarak kendini polis olarak tanıtıp, telefonunun yasa dışı yollardan dinlendiğini, bu işin
çözümü için vermiş olduğu numaralara para göndermesi gerektiğini söyleyen sahte polislere inandı.
N.E.'de bin lira gönderdikten sonra dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu.

Cumhuriyet mahallesi Nazmi Toker caddesinde de A.E. ise kendini polis olarak tanıtıp kredi kartı
hesabından terör örgütü üyelerince para aktarımı yapıldığını, bu işin çözümü için vermiş olduğu
numaralara para göndermesi gerektiğini beyan eden kimliği belirsiz şahıslara 360 TL gönderdi.
KAYSERĐ EMNĐYETĐNDEN UYARI
Đl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların cep telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıslara
karşı uyanık olmasını isterken, kesinlikle telefondan arayan şahıslara para göndermemesi gerektiği
hususunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10447
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Kayserigaz'dan doğalgaz açıklaması
Kayserigaz, Kayseri halkının doğalgaza erişiminin devam
edeceğini ve bu konudaki önlemlerin alındığını açıkladı
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Ankara’da gerçekleşen 2. Enerji Zirvesi’nde Türkiye’de iki şehrin Kasım ayında gazsız kalacağına
yönelik açıklamaları üzerine Kayserigaz, doğalgaz tüketimine hiçbir problem yaşamadan devam
edileceğini bildirdi. Ankara’da gerçekleşen 2. Enerji Zirvesi’nde Enerco’nun sahibi olan Fatih Baltacı
tarafından Türkiye’de iki şehrin Kasım ayında gazsız kalacağına yönelik açıklamaları üzerine,
Kayserigaz Kayserileri bilgilendirdi. Kayserigaz yönetimi yaptığı açıklamada Kayserigaz’ın doğalgaz
tedariki konusunda hiçbir sorun yaşamadığını, Kayseri halkının sürekli ve güvenli doğalgaz arzına
erişiminin devam edeceğini ve bu konudaki önlemlerinin hepsinin zamanında alındığını ifade etti.
Kayseri’nin doğalgaz tüketimine hiçbir problem yaşamadan devam edeceğini belirten Kayserigaz
yönetimi, bundan sonraki süreçte de hiçbir sorun yaşanmayacağına vurgu yaptı.8 yıldan bu yana
sürekli ve güvenli doğalgaz arzı sağlama konusunda sektör liderleri arasında yer alan Kayserigaz’ın
teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek en kaliteli çözümleri sunmaya devam edeceğini belirten
Kayserigaz, doğalgaz tüketiminin yaygınlaştırılması konusunda yaptıkları başarılı çalışmalarına da
devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10448
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Hastanede 44.gün
DENKTAŞ'ın Sağlık durumu eskiye göre daha iyi...
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KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sağlık durumundaki iyi yönde gelişme devam
ediyor. Doktorlar, eski cumhurbaşkanının bilincinin açık olduğunu, kısa cümlelerle iletişim kurabildiği
açıklandı.
Yakın Doğu Üniversitesi'nde (TDÜ) tedavisine devam edilen Kurucu Cumhurbaşkanı'nın doktorları,
Denktaş'ın sağlık durumundaki son gelişmeleri aktardı. YDÜ Başhekimi Sevim Erkmen, Denktaş'ın
hafta içerisinde enfeksiyon durumu olduğunu, ancak şu an iyi olduğunu ifade etti. Erkmen, "Denktaş,
doktorlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor." dedi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Finn Rasmussen, Denktaş’ın solunum kası güçsüzlüğünün devam ettiğini,
Salı günü kanında bakteri tespit edildiği için solunumunun da genel durumundan etkilenerek
dalgalanma gösterdiğini belirtti. Gelecek günlerde nelerle karşılaşacaklarını bilmediklerini söyleyen
Rasmussen, “Büyük damar yolu dediğimiz kataterlerin bir kısmını çıkardık ve biraz rahatlattık.
Önceden çıkaramamıştık çünkü ihtiyacı vardı. Şimdi bu ana kataterlere ihtiyacı olmaması daha iyi
olduğunu gösteriyor.” dedi. Rasmussen, Denktaş’ın çok iyi olacağını söylemek için çok erken olduğunu
belirterek, gelecek hafta daha çok şey biliyor olacaklarını söyledi.
Denktaş'ın doktorlarından olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer ise hafta başında bir ateş
tablosuyla karşılaştıklarını ve yapılan testlerde değerlerinde artış ve kanında bakteri bulunduğunu ve
tedaviye başladıklarını kaydetti. Süer, bugün itibariyle de değerlerinde belirgin düşüşler olduğunu, 2
gündür de ateşi olmadığını belirtti.
Başhekim Yardımcısı Erkan Kaptanoğlu da Denktaş’ın hastaneye yattıktan sonra ağır tablolar
atlattığını ve ardından da yavaş yavaş dalgalanmalar olmakla birlikte genel durumunun iyiye gittiğini
aktardı. Đnce bir çizgide ilerlemeye çalıştıklarını dile getiren Kaptanoğlu, “Đyi olacağı konusunda
oldukça ümitliyiz.” dedi.
Kaynak:Stargündem
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10449
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Yeşilhisar-Yahyalı yolunda kaza: 3 ölü
Düğünden dönenleri taşıyan otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi
ağır yaralandı
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Kayseri'de düğünden dönenleri taşıyan otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar-Yahyalı karayolunda,
Yeşilhisar'daki yakınlarının düğününden dönenleri taşıyan E.K. (30) yönetimindeki 38 D 3322 plakalı
otomobil, Yahyalı'dan Yeşilhisar istikametine maden taşıyan B.S. yönetimindeki 38 D 0889 plakalı
kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öğrenilirken, çarpışmanın etkisiyle
otomobil ve kamyon şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, maden
yüklü kamyon ise yan
yattı. Kazada otomobilde bulunan T.A., 1 yaşındaki A.K.K. ve 1 buçuk yaşındaki V.K.M. hayatını
kaybederken, otomobil sürücüsü E.K. ile R.M, B.K. ile H.A. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü B.S. ise

kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere
kaldırılan yaralılar hayati tehlikeyi henüz atlatmazken, 3 kişinin cesedi Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10450
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Zile'de kahvaltı hizmeti
Tamamen Zile'de üretilen ürünlerden oluşan kahvaltı verilmeye başlandı
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Develi ilçesi Zile kasabasında bulunan Zile Belediyesi Acısı Tesisleri’nde hafta sonlarında özel
menülü, tamamen Zile’de üretilen ürünlerden oluşan kahvaltı verilmeye başlandı.
Zile Belediyesi tarafından yapılan Zile brunchda Zile’ye özgü yerel lezzetler ve doğal organik ürünler
yanı sıra acı su ve şifalı Zile çamuru tanıtımları da yapıldı. Özellikle son zamanlarda ‘Hürrem Sultan kil
çamuru’ diye adlandırılan Zile çamuru da konukların hayli ilgisini çekti.
Zile brunchda Develi ve Yeşilhisar Kaymakamları yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanları, Đl Genel
Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. 1957 yılında kurulan
ve 2011 yılında belediye oluşunun 54’üncü yılını kutladıklarını belirten Zile Belediye Başkanı Cuma
Karademir, “Zile brunchda yöresel lezzetler ve zile şifalı çamur ve suyunun yanı sıra meşhur
çamurunun da tanıtımını hedeflemekteyiz” dedi.
Zile brunchda 2011 yılında örnek üzüm bağı oluşturarak bir salkımda 3 bin 100 gram üzüm yetiştiren
Necati Barshan’ın gelini Nermin Barshan yılın en iyi üzüm üreticisi ödülü aldı. Zile Kupası Develi
Kaymakamı Enver Ünlü tarafından takdim edildi. Yılın en iyi üzüm üreticisinin üzümü, Develi Ticaret
Odası Başkanı Mustafa Maşlak ve belediye başkanları tarafından da incelenerek tam not aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10451
Erişim Tarihi: 17.10.2011

K.Erciyes:4 Ç.Rize: 0
Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, kendi evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti
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Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, kendi evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0
mağlup etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR
7. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Kemal'in şutu kaleci Mehmet Ali'den döndü. Meşin
yuvarlağı önünde bulan Serkan'ın şutu direkten döndü.
15. dakikada Çaykur Rizesporlu Şahin Ali'nin ceza sahası içerisinden sert şutu üstten az farkla auta
gitti.
34. dakikada sol kanattan serbest atış kullanan Serkan'ın sert şutunu kaleci uzanarak çeldi. Meşin
yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada serbest vuruş kullanan Metin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya, arka direkte
bulunan Hanni, dokunamadı ve meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
42. dakikada Serkan, defansın arkasındaki Hanni'ye topu kazandırdı. Hanni, ceza sahası içerisindeki
son çizgiye kadar giderek Gökhan'a pasını verdi. Gökhan topuğu ile vurarak meşin yuvarlağı filelere
gönderdi. 1-0
66. dakikada sağ kanattan ceza sahası çizgisine kadar gelen Cenk Ahmet, ortayla karışık kaleye
vurdu. Cenk'in topu üst direğe çarptı, meşin yuvarlağı rakip oyuncular uzaklaştırdı.
67. dakikada Hanni, defansın arkasına ortaladığı topla Gökhan kaleci ile karşı karşıya kaldı.
Gökhan'ın sert şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
89. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasıyla Kemal sıfıra girdi ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
3-0
90. dakikada Posinkovic, rakip oyuncuları çalımlayarak topu defansın arkasındaki Alican'a verdi.
Alican, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0
STAT: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
HAKEMLER: Kuddusi Müftüoğlu xx, Serkan Akal xx, Serdar Akçer xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xxx, Fatih xxx, Cemil xxx, Serkan xxx, Emrah xx (Posinkovic dk.
71 x), Guluzade xx (Cemal dk. 79 x), Kemal xxx, Metin xxx, Davut xxx, Hanni xxx, Gökhan xxx (Alican
dk. 89 xx)
YEDEKLER: Ali, Cenk, Emre, Bilal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
ÇAYKUR RĐZESPOR: Mehmet Ali xx, Yunus x, Aytek x, Mesut x, Mehmet x (Gökhan dk. 65 x),
Engin x (Murat dk. 56 x), Jallow xx, Bikoko xx, Şahin Ali xx, Erkan x (Cenk Ahmet dk. 46 x), Osman xx
YEDEKLER: Selçuk, Cumhur, Đlyas, Zeqiri
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hüseyin Kaplar
GOLLER: Gökhan (dk. 42 ve dk. 67), Kemal (dk. 89), Alican (dk. 90) (Kayseri Erciyesspor)
KIRMIZI KART: Osman (dk. 78) (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Serkan, Ferhat (Kayseri Erciyesspor), Mesut (Çaykur Rizespor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10452
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Kayseri Đnönü'de Kartal avladı!
Kayserispor Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı Fi-Yapı Đnönü Stadı'nda Furkan ve Troisi'nin golleriyle 2-0 yendi
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Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş taraftarları takımını ıslıklayarak protesto etti. Đki hafta önce
babasını kaybeden Kayserispor kalecisi Gökhan ise maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada Gökhan Ünal'ın uzaktan çektiği sert şut, ikinci yarıda Rüştü'nün sakatlığı nedeniyle
oyuna giren kaleci Cenk'ten sekti. Dönen topu tamamlamak isteyen Furkan müsait pozisyonda meşin
yuvarlağı üstten auta gönderdi.
55. dakikada topla ceza sahası içerisine giren Edu'nun köşeden sert şutunu kaleci Gökhan kornere
çeldi.
59. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Amrabat'ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut
kaleci Cenk'ten sekti. Dönen topu Furkan kafayla ağlara gönderdi ancak yardımcısının da uyarısıyla
hakem Özgür Yankaya ofsayt kararı verdi.
65. dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahası içerisine giren Amrabat topu boştaki arkadaşı
Furkan'a gönderdi. Furkan düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
80. dakikada Beşiktaş'ın sağdan Fernandes'le kullandığı serbest atışta ceza alanında, kaleci
Gökhan'ın topa doğru yapmak istediği hamlede Đbrahim Toraman sakatlandı. Sonrasında oyun bir süre
devam etti ancak burnu kanayan ve yerden kalkamayan Đbrahim Toraman oyundan çıkmak zorunda
kaldı.
81. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Amrabat'ın ara pasında Troisi kaleci Cenk'le karşı
karşıya kaldı. Troisi düzgün bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Troisi, Kayserispor formasıyla Süper
Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu. 0-2
87. dakikada Kayserispor Gökhan Ünal'la üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisine kadar topla
giren Gökhan Ünal defansa rağmen şutunu çekti ancak top kaleci Cenk'ten döndü.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
1. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın taşıdığı ve ortaladığı topta Santana'nın vuruşunu Beşiktaş'ın
tecrübeli file bekçisi Rüştü ayaklarıyla çeldi ve mutlak bir golü önledi.
9. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla buluşan Edu'nun kaleye gönderdiği
sert şutu Kayserispor kalecisi Gökhan güçlükle çeldi.
18. dakikada Beşiktaş, kaleyi cepheden gören bir yerden serbest atış kazandı. Siyah-beyazlılarda
topun başına geçen Guti'nin müthiş vuruşunu kaleci Gökhan aynı güzellikte kurtardı ve topu kornere
çeldi.
28. dakikada ceza sahasına girmek üzere olan Edu, yerde kaldı. Beşiktaşlıların faul beklediği
pozisyona hakem Özgür Yankaya devam kararı verdi.
29. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Egemen'in uçarak yaptığı
kafa vuruşu yandan auta çıktı.
35. dakikada Amrabat'ın Beşiktaş ceza sahasına doğru Gökhan Ünal'a gönderdiği ara pasını Sidnei
son anda araya girerek kornere gönderdi.
44. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Quaresma, Ekrem Dağ'a güzel bir ara pası gönderdi. Topla
ceza sahasına giren Ekrem Dağ'ın içeriye yerden ortaladığı topta Kayserispor savunması araya girdi.
STAT: Fi-Yapı Đnönü Stadı
HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Đsmail Şencan xx, Mehmet Can Hanoğlu xx
BEŞĐKTAŞ: Rüştü xxx, Ekrem xx, Đbrahim Toraman xx, Sidnei xx, Egemen xx, Guti xx, Aurelio xx,
Fernandes xx, Quaresma xx, Simao xx, Edu xx
YEDEKLER: Cenk, Tanju Kayhan, Veli Kavlak, Atınç Nukan, Holosko, Ernst, Mustafa Pektemek
TEKNĐK DĐREKTÖR: Carlos Carvalhal
KAYSERĐSPOR: Gökhan xxx, Hasan Ali xx, Eren xx, Khizanshvili xx, Troisi xx, Gökhan Ünal xx,
Amrabat xx, Santana xx, Riveros xx, Furkan xx, Pekarik xx
YEDEKLER: Deniz Doğan, Okan Alkan, Đlhan, Abdullah, Emir Kojovic, Ömer Hasan, Okay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
SARI KART: Riveros (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10453
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Kayserispor kalecisi neden ağladı?
22 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci, takımının Beşiktaş ile oynadığı maça kolunda siyah bant ile çıktı.. Đşte o
siyah bandın "yürek sızlatan" hikayesi...
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: 205
: 15 Ekim 2011 22:54

Kayserispor'un 22 yaşındaki kalecisi Gökhan Değirmenci, takımının Beşiktaş ile oynadığı maça
kolunda siyah bant ile çıktı.. Đşte o siyah bandın “yürek sızlatan” hikayesi...Tarih: 2 Ekim 2011 Pazar….
Kayserispor sahasında Mersin Đdman Yurdu ile 2-2 berabere kalıyor. Genç kaleci Gökhan, 42.
dakikada Navarro'nun kırmızı kart görmesiyle oyuna dahil oluyor.Maçı heyecanlı bir şekilde takip eden
Gökhan Değirmenci'nin babası Ahmet Değirmenci, oğlunun oyuna dahil olmasıyla daha da
heyecanlanıyor. Ancak baba Değirmenci, maçın yüksek temposuna fazla dayanamadı ve beyin
kanaması geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ahmet Değirmenci hayatını kaybediyor.
Gökhan'a maçta olduğu ve telefonunun kapalı olduğu için haber veremeyen Değirmenci ailesi,
mücadele sonrasında 22 yaşındaki oyuncuya ulaştı ve acı haberi verdi. Duydukları karşısında adeta
yıkılan ve gözyaşlarına boğulan Gökhan hemen Đstanbul aktarmalı uçakla Đzmir'e gönderildi.
ĐNÖNÜ'DE GÖKHAN'A BAŞSAĞLIĞI
Vefat eden baba Değirmenci, fanatik bir Beşiktaş taraftarıydı. En büyük hayali de oğlu Gökhan'ı bir
gün Beşiktaş forması ile sahada görmekti. Ancak Ahmet Değirmenci, bu arzusu gerçekleşmeden
hayatını kaybetti. Gökhan Değirmenci, Kayserispor'un Beşiktaş ile Đnönü Stadı'nda oynadığı maçta
Navarro'nun cezası nedeniyle ilk 11'de sahaya çıktı. Ayrıca Gökhan'ın, babası için koluna taktığı siyah
bant da gözlerden kaçmadı.Beşiktaş taraftarları da "Başın sağolsun Gökhan Değirmenci" diyerek genç
oyuncunun acısını paylaştı. Kayserispor'un 2-0 kazandığı maç sonrasında da Gökhan Değirmenci,
gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10454
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Hükümetten şok zamlara ilginç savunma
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Zam değil güncelleme, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç : Bir hikmet arayın,
Başbakan Erdoğan: Kullanmayın, olsun bitsin
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: Ulusal Haber
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: 59
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Zam değil güncelleme
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç : Bir hikmet arayın
Başbakan Erdoğan: Kullanmayın, olsun bitsin
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10456
Erişim Tarihi: 17.10.2011

Hırsızı insafa getiren beste!
Kayserili ozan Abdullah Öztürk evine giren hırsız beste yaptı, hırsız çaldığı tabağı geri getirdi
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: Güncel
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: 16 Ekim 2011 07:24

Kayseri’de yaşayan halk ozanı Abdullah Öztürk, evine giren hırsızın çaldığı anne yadigarı bakır tabak
için beste yapıp yerel televizyonlardan seslendirince, hırsız insafa gelip çaldığı tabağı geri getirdi
"Evi etmiş delik deşik,
Bulamamış ala bir metelik,
Penceredeki demiri de sökmüş üstelik,
Bizim eve hırsız girmiş.
Ne ineğim var ne danam,
Ne altınlı bir salınam,
Bir tasım vardı anamdan kalan,
Bizim eve hırsız girmiş.
Bulmuş sadece bir sahan,
Tek anamdan yadigar olan
Çok pişman olmuştur ellaam
Bizim eve hırsız girmiş"
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10457
Erişim Tarihi: 17.10.2011

