KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
13–19 EYLÜL 2010

Sandık başında yakalandılar
Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 13 kişi, oy kullanmaya geldikleri sandık başında yakalandı
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Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 13 kişi, referandum için oy
kullanmaya geldikleri sandık başında yakalandı.
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişilerin referandumda oy kullanmaya gelebileceklerini
düşünerek sandık başlarında önlem alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında
yakalama emri bulunan 13 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, nöbetçi cumhuriyet
savcılığına sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7955
Erişim Tarihi: 13.09.2010

Karşı şeride uçtu
Acemi şoförün kullandığı otomobil karşı şeride uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi araç
içerisinde sıkışarak yaralandı
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Kayseri'de acemi şoförün kullandığı otomobil karşı
şeride uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi araç
içerisinde
sıkışarak
yaralandı.
Olay Merkez Kocasinan Đlçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Đddiaya göre
ehliyetini yeni aldığı öğrenilen A.Ç.'nin kullandığı 38 NE 205 plakalı otomobilin, direksiyon
hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçtiği bildirildi. Kazada otomobilin içinde
sıkışan A.Ç. Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Ambulans ile Eğitim

ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan A.Ç.'nin arkadaşları F.Ç. ve E.Ç.'de
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili olarak soruştrmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7956
Erişim Tarihi: 13.09.2010

Kablo hırsızları tutuklandı
6 bin TL değerinde kabloyu çalmak isteyen şahıslar, polis ekiplerinin takibi ile kıskıvrak yakalandı
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Kayseri'de bir firmanın deposundan 6 bin TL
değerinde kabloyu çalmak isteyen şahıslar, polis
ekiplerinin
takibi
ile
kıskıvrak
yakalandı.
Kayseri'nin değişik ilçelerinde hırsızlık yaptığı ileri
sürülen A.K. (23) ve S.K. (21), son olarak Kayseri-Sivas karayolunun 10'uncu
kilometresinde bulunan ve bir firmaya ait olan depodan 6 bin TL değerinde kablo çalmaya
kalkıştı. Polis ekiplerinin kendilerini fark ettiğini anlayan A.K. ile S.K. kabloları bırakarak
otomobiliyle kaçmaya kalkıştı. Kısa süreli kovalamamanın ardından polis, A.K. ile S.K.'yi
kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslar, tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7957
Erişim Tarihi: 13.09.2010

Artık ekonomiye yoğunlaşılmalı
Kilci: Referandumda gösterilen çaba, ekonominin kalkınması için de gösterilmeli
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali KĐLCĐ, Referandum sonuçları ile
ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Referandumda gösterilen çaba, ekonominin
kalkınması
için
de
gösterilmeli”
dedi.
“Türkiye, uzun süredir gündemindeki tek konu olan referandumu 12 Eylül 2010 günü
verdiği oylarla sonuçlandırmıştır. Seçmenlerimiz, referandum paketine ‘Evet’ demiştir”
diyen Başkan Hasan Ali Kilci, “Hükümetin bundan sonra yapması gereken en önemli şey,
halk arasında kutuplaşmaya mahal vermemek, kavga ve gürültüden uzak bir ortam tesis
etmek
ve
ekonomiye
yoğunlaşmaktır.
Biz Kayseri Ticaret Odası olarak, her zaman, ekonomide istikrarı sağlamanın, ülkemizin
büyümesindeki önemini dile getirdik. Hükümet yönünü bir an önce ekonomiye
döndürmelidir. Diliyoruz ki hükümet, referandum çalışmalarında gösterdiği azim ve
çabayı, ülkemizin refahı ve ekonomimizin kalkınmasında da göstersin” dedi.
Kilci, “Toplumun iradesi sonucu ortaya çıkan karara hepimizin saygı duyması
gerekmektedir. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasının temenni ediyoruz” ifadesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7958
Erişim Tarihi: 13.09.2010

Đmralı ile görüşmenin neticesini aldılar
Cumhuriyet Halk Partisi Đl Başkanı Enver Özdemir referandum sonucunu değerlendirdi
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12 Eylül Pazar günü yapılan referandum sonuçlarını değerlendiren Cumhuriyet Halk
Partisi Đl Başkanı Enver Özdemir, "Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik, halkımızı
uyarmaya çalıştık. Dileriz bu sonuç ülkemizi karanlığa götürecek sonuçlara neden olmaz,
halkın
kararına
saygı
duyuyoruz"
dedi.
CHP Đl Başkanı Özdemir, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Özdemir, "Pazar günü
yapılan anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonucunda halkımız değişikliklere evet
demiştir. Her şeyden önce halkın bu kararına saygı duymak zorundayız. Devletin tüm
olanakları ile yürütülen bir kampanya sonucunda bizim arzu etmediğimiz böyle bir sonuç
çıkmıştır. Đktidar kendini kurtaracak anayasa maddelerini bir paket içerisinde bizlere
dayatmıştır. Tüm çabalarımıza rağmen sonucu değiştiremedik. Dileriz bu sonuç ülkemizi
karanlığa götürecek sonuçlara neden olmaz. Bunu zaman içerisinde hep birlikte
göreceğiz. Đktidarında çıkan sonucun şımarıklığı içine girmeden, bundan sonra atacağı
adımlarda tüm toplum kesimlerinin ortak mutabakatını alır. Cumhuriyet Halk Partisi bu
önemli süreçte üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Ancak referandum sonuçlarını
bizlerde dahil olmak üzere herkes analiz etmelidir. Kimlerin söylemleri ile uygulamalarının
aynı olmadığı görülmelidir. AK Parti iktidar olmanın avantajı ve Đmralı ile yapılan
görüşmelerin neticesini almış, kendisini kurtaracak yargının önünü açmıştır. Demokrasi
kazanmış gibi görünse de, özgürlüklerin, yargının, bağımsızlığın, kişisel ve sendikal
hakların önünün nasıl tıkandığı ve bu anayasa değişikliğinin kimseye yeni hak ve güvence
getirmediği görülecektir. Atılacak her yanlış adımın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. AK Parti

iktidarının yalan ve talan üzerine kurulu düzeni er geç sona erecektir. Sonuçların ülkemiz
ve halkımız için yararlı olmasını diliyor, referandum sürecinde çalışmalarımıza katkı koyan
tüm partililerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7959
Erişim Tarihi: 13.09.2010

Tütün ve içki satanların dikkatine
KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, tütün ve alkollü içki satanların
yetki belgelerini değiştirmeleri gerektiğini bildirdi
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Ali Kilci, tütün ve alkollü içki satanların
yetki belgelerini değiştirmeleri gerektiğini bildirdi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Hasan Ali
Kilci, "Odamız tarafından tüzel kişilere bugüne kadar düzenlenmiş bulunan tütün mamulü
ve/veya alkollü içki toptan ve perakende satış belgeleri ile açık alkollü içki satış
belgelerinin yenilenmesi işlemi 23.08.2010 tarihinden itibaren başlamıştır” diyerek şu
uyarıda bulundu:
“Tüzel kişilerin, imza yetkisine haiz yetkililerince, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış
faaliyetini sürdürebilmesi için yapılacak satış belgesi başvuruları üzerine yeni formatta
düzenlenecek belgelerde, tüzel kişiliği temsilen başvuru yapan gerçek kişinin ad, soyadı,
ve
T.C.
kimlik
numarası
bilgilerine
yer
verilmeyecektir.
Bu
işlem
esnasında
herhangi
bir
ücret
ödenmesi
gerekmeyecektir.
31.01.2011 tarihine kadar söz konusu belgelerinin düzenlenmemesi durumunda, yasal
işlem uygulanacaktır.
Üyelerimizin mağdur olmamaları için, bir an önce Odamız Tütün ve Alkol Piyasası
Denetleme Kurulu temsilciliğimize başvuruda bulunmaları ve yeni formatta düzenlenecek
belgelerini teslim almaları gerekmektedir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7960
Erişim Tarihi: 14.09.2010

Kayseri Erciyes iyi yolda
1. Lig'in 3. haftasında ev sahibi Kayseri Erciyesspor, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi'ni 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu
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Bank Asya 1. Lig'in 3. haftasında ev sahibi Kayseri Erciyesspor, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi'ni 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR:
27. dakikada Sertar'ın ceza sahası içerisinde bulunan Köksal paslaşması sonrasında top
Köksal tarafından Bikoko'ya havadan verildi. Bekletmeden rahat pozisyonda şutunu atan
Bikoko meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
45. dakikada Sertan'ın kullandığı korner atışı arka direğe kadar uzandı. Aytek arka
direkte tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
70. dakikada Ahmet'in ortasıyla ceza sahası içerisinde Abdullah düzgün bir kafa vuruşu
yaptı Top üst direkten oyun alanına geri döndü.
75. dakikada Erkam'ın ortasına iyi yükselen Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak
ağlarla buluştu. 2-1
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Taner Gizlenci x, Birol Güldane xx, Erdem Gökalp xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Fatih xxx, Muhammet xx, Aytek xxx, Đbrahim xx,
Yusuf xx (Mahmut dk. 82 xx), Volkan xx, Köksal xxx, Sertan xx (Taner dk. 68 xx), Bikoko
xxx, Muhammet Şekerx x (Mehmet Türkmehmet dk. 52 xx)
YEDEKLER: Ali, Ömer, Kemal, Erhan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
GAZĐANTEP BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: Fırat xx, Ferit xx, Kenan xx, Ramazan
xx (Abdullah dk. 63 x) Buğra xx, Ahmet xx, Eren xx (Uğur dk. 46 x), Serdar xx (Uğur
Tülümen dk. 76 x), Mustafa xx, Osman xx, Erkam xxx
YEDEKLER: Onur, Cihan, Ali, Hakan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Erol Azgın
GOLLER: Bikoko (dk. 27), Aytek (dk. 45) (Kayseri Erciyesspor), Erkam (dk. 74)
(Gaziantep B.B.)
SARI KARTLAR: Kenan, Ferit, Osman, Ramazan, Buğra (Gaziantep B.B.) Bikoko,
Mehmet Ayaz, Taner (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7961
Erişim Tarihi: 14.09.2010

Erciyesspor'un yapacağı çok iş var!
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Dervim, 3 puan
almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi
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Bank Asya 1. Ligi'nde Kayseri Erciyesspor,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni 2-1 yenerek 3
haftada 7 puan topladı.
Maç sonrası konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Dervim, 3 puan
almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Galip gelmemize rağmen her maçta
hatalar oluyor. Kayseri Ercieyesspor'un yapacağı çok iş var" dedi.
Devrim, "Öncelikle maç öncesi zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Lig içerisinde
biz hariç 17 takımından çekinmediğim kadar çekindiğim bir takım. Çok önemli bir takım.
Takımımız ilk yarıda inanılmaz derecede konsantrasyonlu oynadı. Đlk yarından dolayı
oyuncularıma teşekkür ediyorum. Đkinci yarıdan bir o kadar da memnuniyetsizim. Her
maçta hatalar var. Erçiyesspor her geçen hafta üzerine koyarak devam edecek. Üç

haftaya bakarsak 7 puan fena bir puan değil. Bu 3 puan bize güven verdi.
Erciyesspor'un yapacağı çok işler var. 17 gündür maç yapmıyoruz" dedi.
Gazetecinin sorusu üzerine hakem konusuna değinen Devrim, "Hakem konusunda
konuşsak bir dert, konuşmasak bir dert. Geçtiğimiz yıl Çanakkale de penaltı vermedi.
Karabük'te sıkıntı vardı. Gerekli gereksiz düdük çaldı. Bana göre atması gereken
oyuncular vardı ancak onları atmadı. 3 maçta 7 puan alan bir hoca olarak hakemlerden
şikayetçiyim" diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Teknik Direktörü Erol Azgın ise, "Kayseri Erciyesspor'un
gücünü biliyorduk ve ona göre önlemlerimizi almıştık ancak iyi başlayamadık. Đlk yarı
tutkun ikinci yarı risk alarak pozisyonlara girdik bunu değerlendiremedik. Kayseri
Erciyesspor'u kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7962
Erişim Tarihi: 14.09.2010

Otobüs kanala uçtu:1 ölü,50 yaralı
Virajı alamayan yolcu otobüsü 6 metre yükseklikteki kanala uçtu.
Yaralıların isimleri belirlendi
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Kayseri-Ankara Karayolu'nun Nevşehir'in Kalaba
beldesi yakınlarında virajı alamayan yolcu
otobüsünün 6 metre yükseklikteki kanala uçması
sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre
50'ye yakın yolcu yaralandı. Kaza sonrası polis, olay yerinden kaçan ve ismi belirlenen
otobüs şoförünü arıyor.
Alınan bilgilere göre, kaza gece saat 01.30 sıralarında Kayseri-Ankarar karayolunun 44.
kilometresinde, Nevşehir'in Kalaba beldesi yakınlarında yaşandı. Elbistan'dan Đstanbul'a
giden Haydar E. Yönetimindeki 34 DY 8747 plakalı otobüs, Nevşehir'in Avanos ilçesine
bağlı Kalaba beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol
kenarındaki faaliyette olmayan su kanalına uçtu. 6 metre yükseklikteki kanala düşerek
yan yatan otobüste yaklaşık 50'ye yakın yolcu yaralanırken, otobüs şoförü olay yerinden
kaçtı. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken, yaralılar Nevşehir, Kayseri ve
Kırşehir'den gelen ambulanslarla bu illerdeki çeºitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan
14'ünü durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada otobüs muavinleri kazayı polise, "ªöför bizden kahve istemişti. Sıcak su ve
kahve almak için otobüsün arka kısmına gittiğim sırada otobüsün yoldan çıktığını
gördüm. Sonrasında bir şey hatırlamıyorum. Otobüs şöförü kaza sonrası dinlenme
tesisine gitti'' ºeklinde anlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

- KAYSERĐ, NEVŞEHĐR VE KIRŞEHĐR'DEKĐ HASTANELERDE TEDAVĐ ALTINA
ALINAN YOLCULARIN ĐSĐMLERĐ BELĐRLENDĐ
Nevşehir'de bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak su kanalına uçması sonucu 1 kişinin
ölümü, yaklaşık 50 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası Kayseri, Nevşehir
ve Kırşehir'deki hastanelerde tedavi altına alınan yolcuların isimleri belirlendi.
Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Đstanbul yönüne gitmekte
olan Haydar E.'nin kullandığı 34 DY 8747 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kırşehir
karayolunun Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi mevkiinde sürücünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada,

52 yolcunun bulunduğu otobüsteki yaklaşık 50 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine
gelen ambulanslarla Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Gürsel Kalaycı (30), Erol Sevindir (43), Bekir Sertdemir (18), Ramazan Dinç (25),
Gökhan Kılıç (17), Gökhan Sert (23), Cuma Kılıç (24), Ayşe Doğan (14), Selami Doğan
(42), Fatma Doğan (35), Đsa Dinç (29), Hayri Palta (45), Selma Palta (42), Özlem Palta
(37), Özlem Palta (9), Nermin Palta (3), Mehmet Ali Palta (2), Osman Göçmen ( 25),
Uğur Kızıltepe (25), Mehmet Kar (31) ve Naim Çiçek (25) Nevşehir'de; Durdu Karakaya
(33), Fatih Karakaya (32), Ömer Duyar (19), Erhan Başaran (29), Burak Yıldız (25),
Hasan Yarar (34), Đrfan Dugan (26), Mehmet Duyar (18), Mehmet Maral (14) ve
Muhammet Emin Özberk (23) Kırşehir'de; Ali Can, Ali Can Yetim (28), Dursun Dörtel,
Đbrahim Söyler (30), Nuray Söyler (26), Hülya Can (59), Ali Can (53), Mehmet Dinç,
Yakup Akçalı ise Kayseri'de tedavi altına alındı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Can isimli
yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7963
Erişim Tarihi: 14.09.2010

Tamir komedisi !
Su akıtan boruyu tamir etmek isteyen vatandaşın başına bakın
neler geldi
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Kendi evlerinden başka bir daireye su akıtan boruyu
tamir etmek için havalandırma boşluğuna iple
inmeye kalkışan şahıs, sıkışınca alt kattaki gurbetçi
evinin tuvalet penceresinden içeri girdi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle tekrar mahsur
kalan şahıs, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Şule Apartmanı'nda
meydana geldi. 3. katta oturan 56 yaşındaki Mustafa Bayram, 1. kattaki komşunun
şikayeti ile evinden su akıtan boruyu tamir ettirmek için su tesisatçısını çağırdı. Ancak su
borusunun havalandırma boşluğundan tamir edilebileceğini söyleyen su tesisatçısı, oraya
giremeyeceğini söyledi. Komşunun sürekli şikayet etmesinden bıkan Mustafa Bayram,
beline bağladığı iple tuvaletin havalandırma boşluğuna indi. Boruyu tamir edemeden
tekrar çıkmayı deneyen Bayram, ikinci kata geldiğinde sıkıştı. Tuvalet penceresinden
gurbetçi komşusunun evine girmeyi başaran Bayram, bu kez de kimsenin bulunmadığı
evde mahsur kaldı.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri,
aracın giremediği alanda seyyar merdiven kurdu. Bayram kurtarılmayı beklerken, mahalle
halkı ise film izler gibi olayı meraklı gözlerle seyretti. Bayram itfaiye erinin yardımıyla
balkondan inerken, komşuları ise kurtuluş sevincini alkışladı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7964
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Lenf ödem hastalığı
Kol ve bacaklarda sıklıkla görülen lenf ödem hastalığından
kurtulmanın yolu fizik tedavi
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Özellikle kanserli hastaların korkulu rüyası olan, kol
ve bacaklarda sıklıkla görülen lenf ödem
hastalığından kurtulmanın yolunun fizik tedavi
uygulamak olduğu bildirildi.
Lenf ödem, lenf düğümleri ve lenf kanallarının hasara uğramasıyla, lenf suyu dolaşımının
bozulması sonucu kol, bacak ve gövdede şişme olarak tanımlandığını bildiren Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emin Dişli, kolda ve bacakta hissizlik, sertlik ve ağrı gibi
belirtiler veren lenf ödem hastalığının, özellikle kanserli hastaları tehdit ettiğini bildirdi.
Dr. Emin Dişli, fizik tedavi ile lenf ödemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Lenf ödem hakkında bilgiler veren Dr. Emin Dişli, "Vücudumuzda kan dolaşımı ve lenf
dolaşımı olmak üzere iki tip dolaşım var. Lenf sıvısı lenf damarıyla taşınan, akyuvardan
zengin vücut sıvısı. Bu sıvının içinde, hücreler için gerekli besin ve oksijen yer alıyor.
Hücreler, ihtiyacı olan maddeleri aldıktan sonra atık maddeleri de ortama bırakıyorlar. Bu
atıklar lenf sıvısı içinde taşınıyor ve lenf nodüllerinden süzüldükten sonra, temiz lenf sıvısı
tekrar dolaşıma katılıyor. Dolayısı ile lenfatik sistem, bağışıklık sistemi ile beraber
çalışarak vücut savunmasında rol alıyor. Çeşitli nedenlerle bu lenf düğümleri ve lenf
kanalları hasara uğrarsa lenf suyunun dolaşımı bozuluyor. Sıklıkla kollarda ve bacaklarda,
zamanla da gövde de şişmeye neden olan bu durum, lenf ödem olarak biliniyor" dedi.
Lenf ödem hastalığının, özellikle kanserli hastalarda önemli bir sorun olduğunu açıklayan
Dr. Emin Dişli, "Özellikle meme kanserli hastalar, lenf nodu çıkarımı ve radyoterapi
uygulanması nedeniyle lenf ödem açısından yüksek risk altındalar. Kanser dolayısıyla
göğsü alınan ve lenf nodları çıkarılan kişilerde; aylar hatta yıllar sonra lenf ödem
gelişiyor. Lenf ödem, kozmetik deformitelere, fonksiyonel kayıplara, psikolojik
bozukluklara neden olabiliyor. Hastanın ev, iş, sosyal ve cinsel yaşamını, dolayısıyla
yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle lenf ödemin erken tanınması önemli" diye
konuştu.
Lenf ödem hastalığının, hissizlik, sertlik, ağırlık hissi ve ağrı, kızarma ve enfeksiyon gibi
belirtilerinin bulunduğunu ifade eden Dr. Emin Dişli, tedavi yöntemini ise şu şekilde
açıkladı:
"Geçmiş yıllarda lenf ödem tedavisi neredeyse imkansızdı. Günümüzde daha etkin tedavi
yöntemleriyle daha ılımlı duruma geldi. Tedavi; üst ve alt ekstremite cilt bakımı,
pozisyonlama, egzersiz programları, manuel lenf drenajı ve kompleks boşaltıcı fizyoterapi
teknikleri gibi uygulamaları kapsıyor. Lenf ödem tedavisi; fizik tedavi ünitelerinde,
konusunda uzman doktor ve fizyoterapistler tarafından uygulanmalı. Lenf ödem riski olan
veya lenf ödem olan kolda ve bacakta; cilt temiz tutulmalı, deri enfeksiyondan,
travmadan, bıçak kesiğinden, güneş yanığından korunmalı, kompresyon giysileri
giyilmeli, sıkı giysiler giyilmemeli."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7965
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Đlacımızı içtik, şifayı bekliyoruz !
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali
Yavuz referandumu değerlendirdi
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Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği
Başkanı Ali Yavuz 12 Eylül referandum sonuçlarını
değerlendirerek, "Đlacımızı içtik, şifamızı bekliyoruz"
dedi.
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz, referandum
sonucunda yüzde 58 'evet' çıkmasını değerlendirerek, yeni anayasanın herkese hayırlı
olmasını diledi. Yeni anayasa için "Đlacımızı içtik, faydasını bekliyoruz" diyen Başkan
Yavuz, "Tüm Türkiye aylardır 12 Eylül'ü bekliyordu. Seçim sonucu ne olacak, evet mi,
hayır mı diye insanlar hep merak içindeydi. Merakla beklenen referandum dün
gerçekleşti. Herkesin tahmin ettiği sonuç çıktı. Yeni anayasa da şehit aileleri ve gaziler
için pozitif ayrıcalıklar var. Tam içeriğini kimse bilmiyor. Kimseye açık bir şey söylenmedi.
Vatandaşlar da oy kullanırken bilinçli bir şekilde kullanmadı. Yasanın içeriği anlaşılır bir
şekilde anlatılmadı. Herkes, kulaktan dolma bilgilerle ve tuttukları parti görüşünde oy
kullandı. Biz, bizim için verilen ayrıcalıklara bakıyoruz" diye konuştu.
Yeni anayasada kendilerine verilen hakları bir an önce kullanmak istediklerini kaydeden
Başkan Yavuz, "Şehit ailelerine, gazilere, engelli vatandaşlara verilen ayrıcalıkların bir an
önce uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz. Hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz. Her
siyasi lider, şehit mertebesine erişmenin kolay olmadığını söylüyor. Öyleyse, herkesin
erişemeyeceği bu mertebeye erişmiş insanlara yakışır değerler verilmeli. Onların
ailelerine gereken saygı gösterilmeli. Hem maddi açıdan hem de manevi açıdan gereken
destek verilmeli. Yasalar çıkartılırken de bizi üzecek maddeler olmamalı. Hak ettiğimiz
yerde olmayı istiyoruz" dedi.
Genel af çıkartılması durumunda tepkilerini ortaya koyacaklarını belirten Ali Yavuz, "Genel
af çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Af olacağını
sanmıyorum. Ama, af çıkması durumunda şehit aileleri olarak tepkimizi ortaya koyarız.
Habur Kapısından gelen ve sonrada içeri giren teröristlerin ve dağdaki insanların af
edilmesini istemiyoruz. Onların yerleri ceza evleridir. Onların bizim aramızda işi yok.
Terör başı Abdullah Öcalan'la görüşüldüğüne dair haberler var. Zaten, kimse kabul
etmese de onla görüşülüyor. Bunu görüyoruz. Bizi, ilgilendiren, onların dışarı çıkmaması.
Bu yüzden de af istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7966
Erişim Tarihi: 15.09.2010

En düşük okul masrafı 50 TL
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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, çarşı pazarda okul alış veriş
yoğunluğu da artmaya başladı.
Kayseri'de ilköğretim okulu öğrencisinin 'okula merhaba' demesinin ailesine maliyeti en
az 50 TL. Đlköğretim okulu öğrencilerinin 20 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak
olması sebebiyle çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen veliler, mağazalara ve
kırtasiyelere akın etti. Anne- babalar çocuklarının önlüklerini, çantalarını ve kırtasiye
malzemelerini alabilmek için 1 hafta öncesinden alışverişe çıktı. Velilerin, çocuklarının
okul eksiklerini tamamlamak için mağazalara akın etmesi ise esnafın yüzünü güldürdü.
Esnaf Şaban Gökçe, ilköğretim okulu öğrencilerinin önlüğü, çantası ve kırtasiye
malzemesinin toplam maliyetinin en az 50 TL olduğunu söyleyerek, satışlardan çok
memnun olduklarını belirtti. Gökçe, "Son 1 haftadır önlük satışlarından memnunuz.
Bayramdan sonra satışlarımızda artış oldu. Bu hafta içi de satışlarımızın çok yükseleceğini
düşünüyorum. Ama, önceki yıllara göre bu yıl bir azalma söz konusu. Buda, vatandaşların
alım gücünün düşmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda
öğrencilerin serbest kıyafet giyebileceklerini açıkladı. Ancak, sonra öğrencilerin önlük
giyerek eğitim görmeye gideceklerini söyledi. Bundan dolayı da pek önlük yapılmadı.
Önlük az talep fazla olunca, önlükler yok satıyor" dedi.
Önlük fiyatlarında bir değişme olmadığını kaydeden Esnaf Şaban Gökçe, "Önlük
fiyatlarımızda bir değişme olmadı. Önlüklerimiz 15-35 TL arasında değişiyor. Daha çok
erkek önlüğü satıyoruz. Önceleri günde 15 önlük satışı yaparken, şimdilerde ise günde
100 tane satıyoruz. Bu hafta satışların 2 kat artmasını bekliyoruz. Ortalama günde 200
tane satacağımızı düşünüyoruz. Velilerin fazla alım gücü yok ama, önlük fiyatları uygun"
diye konuştu.
Annesi ile birlikte okul eksiklerini tamamlamaya gelen 7 yaşındaki Gazi Emre Gözüküçük,
"Okula başlayacağım için çok heyecanlıyım. Ben, önlüğümü ve çantamı almak için annem
ve babamla alış-verişe geldim. Bu çok ayrı bir mutluluk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7967
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Yeni hedef Antalyaspor
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında elde
ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından deplasmanda
oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor.
Kayserispor, ligin 4. haftasında Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet ile 10 puan
topladı. 1 beraberlik ve 3 galibiyet ile iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor, namağlup
unvanını Antalyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
Deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına kilitlenen sarı-kırmızılı oyuncuların
antrenmanda moralinin oldukça yüksek olduğu gözlenirken, Cangale, Moritz'in hafif
sakatlığının bulunduğu öğrenildi.
Kadir Has Tesisleri'nde yapılan idmanı Kulüp Başkanı Recep Mamur ve Genel Menajeri
Süleyman Hurma seyrederken, Teknik Direktör Şota Arveladze, Kayserili taraftarın daha
iyisini istediğinin bilincinde olduğunu söyleyerek, "Daha iyisini yapabileceğimize
inanıyoruz" dedi. Şota, "Artık Fenerbahçe maçını unutarak Antalyaspor'a kilitlendik.

Fenerbahçe karşısında gösterdiğimiz performansın daha iyisini yapabileceğimize
inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7968
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Minikler okula başladı
Talas Belediyesi bin 750 öğrenciye kırtasiye seti hediye ederek
"eğitime hoş geldiniz" karşılaması yaptı
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Talas Belediyesi, ilçe genelinde ilköğretim okullarına
başlayan bin 750 öğrenciye kırtasiye seti hediye
ederek "eğitime hoş geldiniz" karşılaması yaptı.
Okula yeni başlamanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler aldıkları hediye ile çok mutlu
oldu.
Talas Belediyesi her yıl ilköğretim 1. sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye
ederek güzel bir karşılama gerçekleştiriyor. Đlçe genelindeki tüm ilköğretim birinci sınıf
öğrencileri ile buluşan kırtasiyelerin içerisinde dosya, kurşun kalem, silgi, boya kalemleri,
defter, kalem traş, boyama kitabı, pastel boya, makas, oyun hamuru gibi öğrencilerin
kullanabilecekleri malzemeler bulunuyor. Talas Belediye Başkan vekili Şemsettin Atasun,
Đlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Kaldırımcı ve belediye yetkililerin katıldığı okul
gezilerinde okula başlamanın heyecanını yaşan minik öğrenciler aldıkları hediye
karşısında sevinçlerini gizleyemediler. Talas Belediye Başkan vekili Şemsettin Atasun yeni
eğitim öğretim yılının kazasız belasız geçmesini ve hayırlar getirmesini temenni etti.
Atasun, “eğitimin her türlü sorunları ile ilgileniyor gerekli desteği verdiğimize inanıyoruz.
Başarılı bir eğitim için elimizden gelen gayreti göstererek hizmet ediyoruz. Belediye
Başkanımız Rifat Yıldırım her yıl ilköğretim okullarına başlayan minik yavrularımıza
kırtasiye setlerini hediye ederken bizlerde onların bu heyecanlarına ortak oluyoruz.
Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın kaliteli eğitim almaları bizim için çok
önemli. Okula yeni başlayan çocuklarımıza başarılar dilerken ailelerini de tebrik
ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7969
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Kale surunda sevgili isyanı
Sevgilisinden ayrıldığı ileri sürülen 29 yaşındaki şahıs, tarihi
Kayseri Kalesi'nin surlarına çıkarak intihara kalkıştı
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Sevgilisinden ayrıldığı ileri sürülen 29 yaşındaki şahıs, tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına
çıkarak intihara kalkıştı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise, "Orada hava yastığı var, yan
tarafa atla. Onda atlayacak yürek yok" diye bağırdı.
Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'ne çıkan 29 yaşındaki
Harun Bulut, Türk bayrağının bulunduğu surlarda intihara kalkıştı. Harun Bulut'un intihar
girişimini gören birçok vatandaş surların etrafında toplandı. Polis surların etrafına
güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de surun dibinde hava
yastığı açtı.
Surların yakınında toplanan meraklı vatandaşlar olayı cep telefonlarına kaydederken,
birçoğu da, "Atlayamaz, onda o yürek yok. Yan tarafa atla, orada hava yastığı var" diye
dalga geçti.
Surlarda bayrak direğine tutunarak duran ve sürekli cep telefonu ile konuşan Harun
Bulut, "Buraya gelecek, beni seviyorsa buraya gelecek" diye bağırdı.
Harun Bulut'un yanına çıkan polis ekiplerinin vazgeçirme girişimleri olumsuz
sonuçlanırken, şahıs çalıştığı iş yerindeki patronu tarafından sakinleştirildi. Harun Bulut
surlardan polis ekipleri nezaretinde indirildiği sırada vatandaşlar tepki gösterdi.
Kayseri Kalesi'nden çıkarılan ve sevgilisinden ayrıldığı için surlara çıktığı öğrenilen Harun
Bulut, kendisine neden surlara çıktığını soran gazetecilere, "Ölümüne sevdim" cevabını
verdi.
Polis aracına bindirilen Harun Bulut ilk olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan
da Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7970
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Saadet Partisine yeni il başkanı
Saadet Partisi Kayseri il Başkanlığına Taner Cingöz'ün atandığı
öğrenildi
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Saadet Partisi Kayseri il Başkanlığı’na Taner
Cingöz’ün atandığı öğrenildi.
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı’ndan istifa eden
Mustafa Akkaş’ın yerine, Teşkilattan Sorumlu Đl
Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Taner Cingöz’ün atandığı öğrenildi.
Fazilet Partisi döneminde Kocasinan Gençlik Kolları Başkanlığı ve Kocasinan ilçe
Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenilen Taner Cingöz’ün Saadet Partisi döneminde de
Đl Yönetiminde çeşitli görevler üstlendiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7971
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Kürdistan çalışmaları başladı !
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz,
referandum sonucunu değerlendirdi
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Đl Başkanı
Süleyman Korkmaz, referandum sonucunu
değerlendirerek, "BDP Kürdistan devletini kurma
çalışmalarına başladı" iddiasında bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, 12 Eylül
Referandumu'nun baskıya dayalı olarak yapıldığını savunarak, "Bu seçimler adaletli
biçimde yapılmadı. Baskıya dayalı olarak yapıldı. AK Parti hükümeti, mahalle
muhtarlarından başlayarak işadamlarına kadar herkesi tehdit edip, 'Tarafın olmazsa
kaybedersin" dedi. Birçok insan bu baskılar sonucu 'evet' oyu verdi" iddiasında bulundu.
MHP'nin maddi sıkıntısı olduğundan dolayı 12 Eylül Anayasası'nı halka yeteri kadar
anlatamadığını kaydeden Başkan Korkmaz, "MHP'nin maddi sıkıntısı var. Ekonomisi diğer
partilerinki kadar güçlü değil. Kendimizi ve anayasayı herkese yeteri kadar anlatamadık.
Sadece iftar yemeklerinde, toplantılarda elimizden geldiği kadar anayasanın
getireceklerinden bahsettik. Kendimizi anlatabilmek için görsel ve yazılı medyaya
ihtiyacımız vardı. Ama bizim yanımızda olan ya da bize ait sadece bir kanal var. Onun
dışında yanımızda olan bir medya grubu yok. Diğer muhalefet partilerinin yandaş
medyaları çok. Her yerde kendilerini tanıttılar. Bu yönden de çok sıkıntı çektik" şeklinde
konuştu.
Bu anayasanın ülkeye hayır getirmeyeceğini iddia eden Korkmaz, "Bu anayasa ülkemize
hayır getirmeyecek. Vatandaşlar beklediklerini bulamayacaklar. Ancak bu anayasanın
peşini bırakmayacağız. Sürekli takip edeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz"
ifadelerini kullandı.
Referandumdan "evet" çıkmasıyla birlikte Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Kürdistan
devletini kurmak için girişimlere başladığını öne süren Korkmaz, "Anayasanın kabul
edilmesinin ardından BDP Kürdistan devletin kurma çalışmalarına başladı. Ülke
bölünecek. BDP dün açıklama yaptı. Açıklamasında, 'Bu anayasayla birlikte Kürdistan'ın
da önü açılmış oldu' dedi. Bu, ülke bölünecek, Kürdistan kurulacak demek oluyor"
iddiasında bulundu.
MHP'nin kendi içinde bir bölünme yaşamadığını belirten Korkmaz, sözlerine şöyle devam
etti:
"MHP kendi içinde bölünüyor, denildi ama böyle bir durum yok. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu genel af olacağını söyledi. Böyle bir şey olması Habur'un tekrar
yaşanması demektir. Teröristler zaten istediklerini aldılar. Amaçlarına ulaştılar. Af da
çıkarsa Türkiye'nin halini düşünemiyorum."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7972
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Babasına küfür etti !
Kayseri'den çok özel haberler
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- BABASINA KÜFÜR ETTĐ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri’de babasına küfür eden bir kişi yakalanarak
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde F.S.’nin
babası M.S. ile tartıştığı öğrenildi. Tartışma sonrasında F.S.’nin babasına hakaret ettiği
bildirildi.
Babası M.S.’nin şikayeti sonrasında gözaltına alınan F.S. hakkındaki soruşturmanın
sürdürüldüğü kaydedildi.
- ŞARJ OLAN TELEFONUN PATLAMASIYLA EVDE YANGIN ÇIKTI
Kayseri'de bir evde şarj olan telefonunun patlamasıyla yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir
Has Caddesi'nde yaşandı. Necip Koçak'a ait evde şarjda takılı bulunan ev telefonunun
patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri,
yangını büyümeden söndürürken maddi zararın oluştuğu bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- KAYSERĐ'DE ĐŞ KAZASI
Kayseri'de yüksekten düşen inşaat işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre olay, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesinde meydana geldi.
Đbrahim Ç. (54) istinat duvarı yapımında çalışırken dengesini kaybederek 2.5 metreden
beton zemine düşerek yaralandı. Yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine getirilen Đbrahim Ç. burada tedavi altına alındı.
Đbrahim Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 50 DÖNÜMLÜK ALANI YAKTILAR GÖZALTINA ALINDILAR
Kayseri'de 50 dönümlük alanda anız yakan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda S.Ö. ile
Ş.Ö.'nün 50 dönümlük otluk alanı yaktıkları öğrenildi. Yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye
ekiplerinin müdahale ederek söndürdükleri bildirildi.
Anız yakan Ş.Ö ve S.Ö.'nün gözaltına alındığını bildiren yetkililer, olayla ilgili
soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
- KIZ ALIP VERME KAVGASI KARAKOLDA BĐTTĐ
Kayseri'de kız alıp verme meselesinden dolayı çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karadayı köyünde meydana gelen
olayda N.Y. ile kayınbiraderi K.B arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle tartışma
çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında K.B.'nin yaralandığı
öğrenildi.
Yetkililer, N.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığını ve olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.

- DEVELĐ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kayseri’nin Develi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo 880 gram esrar maddesi
ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Develi Đlçesine bağlı Tombak Köyü’nde M.U.’ya ait eve, Đlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldığı öğrenildi. Bayram arifesinde
gerçekleştirilen operasyonda iki ayrı yerde arama yapıldığı ve aramalar sonrasında 3 kilo
880 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U.’nun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildiği belirtilirken, uyuşturucunun ilçedeki en büyük uyuşturucu olması
sebebiyle operasyonun gizlilik içerisinde yürütüldüğü kaydedildi.
- EVLERĐNĐN ÖNÜNDE OTOMOBĐLĐN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI
KAYBETTĐ
Kayseri'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, evinin önünde çarpışıp savrulan araçlardan
birinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Bergama
Caddesi'nde meydana geldi. Ali Đ. (75) yönetimindeki 34 FY 474 plakalı otomobil, Nadir
Hulusi Ş. idaresindeki 38 SV 756 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ali Đ.'nin
kullandığı araç, savrularak arkadaşlarıyla oyun oynayan 9 yaşındaki Murat Derya'ya
çarptı. Yaklaşık 5 metre uzağa fırlayan çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, şoka
giren arkadaşları ise polislerin çalışmalarını izledi. Murat Derya'nın babası Köksal ve
annesi Nesrin Derya ise olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Çocuğun teyzesi de
yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Murat Derya'nın cansız bedeni ambulansla
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7973
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Dünyayı 44 kere turladı
Kayseray, 1 milyon 762 bin 22 kilometre yol kat etti ve bu oranın
dünyanın etrafında atılan 44 tura denk geliyor
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Kayseri'de geçtiğimiz yıl hizmete giren Kayseray, 1
milyon 762 bin 22 kilometre yol kat ettiği ve bu
oranın dünyanın etrafında atılan 44 tura denk geldiği
bildirildi.
101 BĐN 906 SEFER GERÇEKLEŞTĐRĐLDĐ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 1 Ağustos tarihinde hizmete
giren Kayseray'ın şehirde ulaşımı büyük ölçüde rahatlattığını söyledi. Uçak konforunda
ulaşım imkanı sağlayan Kayseray'da şu anda 22 aracın sefer yaptığını belirten Özhaseki,
bir yıl içinde 101 bin 906 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı.
DÜNYA ETRAFINDA 44 TUR
Şu anda Organize Sanayi Bölgesi ve Mim-Sin kavşağına kadar yolcu taşıyan Kayseray'da
1 Ağustos 2009 ile 13 Eylül 2010 tarihi arasında 20 milyon 906 bin 966 yolcu taşındığını
kaydeden Özhaseki, 1 milyon 762 bin 22 kilometre yol kat edildiğini, bu oranın dünyanın
etrafında atılan 44 tura denk geldiğini vurguladı.
YOL AĞI GENĐŞLEYECEK

Kayseray'ın yol hattının genişletilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizen
Özhaseki, "Kayseri Raylı Sistemi'nin 2, 3 ve 4. etap güzergahları için de projelendirme
çalışmaları yapılmaktadır. 2. Etap çalışmaları çerçevesinde mevcut raylı sistem hattı ile
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin birleştirilmesi planlanmaktadır. 3. Etap kapsamında,
halihazırdaki raylı sistem hattının Mimarsinan Kavşağı'ndan Beyazşehir-Đldem'e kadar
uzatılması hedeflenirken, 4. Etap olarak da Sivas Caddesi-Talas-Anayurt hattı
planlanıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7974
Erişim Tarihi: 15.09.2010

Baba korkusu intihar ettirdi
Askerden yeni gelen 22 yaşındaki genç, pompalı tüfekle intihar
etti
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Askerden yeni gelen 22 yaşındaki genç, babasına ait
kamyonetle kaza yaptığı için korkuya kapılarak
pompalı tüfekle intihar etti.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden 2 ay
kadar önce gelen 22 yaşındaki Çağlar Gezgin, babası Hüseyin Gezgin'e ait 38 RU 309
plakalı kamyonetle gezerken kaza yaptı. Anne ve babasının şehir dışında olduğu öğrenilen
genç, kaza yaptığını öğrenince babasının kızacağını düşünerek evde bulunan pompalı
tüfeği başına dayayıp intihar etti. Gencin akşam saatlerinde iş yerinden eve gelen kardeşi
Caner Gezgin, kapıyı açtığında evin her yerine saçılmış kanları görünce sinir krizleri
geçirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından yapılan
incelemelerin ardından, Çağlar Gezgin'in cesedi otopsi yapmak üzere Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7977
Erişim Tarihi: 16.09.2010

Domuz bağı davasında gerginlik
Talas'ta öldürülen Murat Y.'nin, katil zanlılarının duruşması
sonrasında gerginlik yaşandı
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Kayseri’nin Talas ilçesinde domuz bağı ile işkence edilerek öldürülen Murat Y.’nin, katil
zanlılarının duruşması sonrasında gerginlik yaşandı. Davanın ertelenmesine tepki
gösteren baba Şenel Y, “Çeteler serbest bırakılıyor” diye bağırdı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklardan Hacı Y., babasını
tehdit ederek para isteyen yeğeni Murat Y.’nin kendisine ağır küfürler ettiğini ileri sürdü.
Sanık müvekkillerinin süre ve tanık dinlenmesi talebi iddia makamı tarafından, olayın
gece gerçekleşmesi ve eve duvardan girilmesi gerekçe gösterilerek reddedildi. Ancak
mahkeme heyeti sanık müvekkillerinin bu talebini uygun görerek, davayı ileri bir tarihe
erteledi.
Mahkeme heyetinin davayı ertelemesine itiraz eden Şenel Y., “Çeteler serbest bırakılıyor”
diyerek bağırdı.
Duruşma salonu çıkışında itirazlarını sürdüren Şenel Y., polis tarafından sakinleştirildi.
Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda, Hacı Y. ve arkadaşları, Murat Y.’yi
domuz bağı ile bağlamak ve işkence ederek öldürmek iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanmışlardı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7978
Erişim Tarihi: 16.09.2010

Yanan apartmanda can pazarı
Dumanın önce evi, sonra tüm binayı sarmasıyla biri yeni doğum
yapan 2 anne ile 4 çocuk mahsur kaldı
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Kayseri'de dantel işleyen 63 yaşındaki kadın,
çakmakla yaktığı naylon ipi kanepenin üzerine
bırakıp namaza gitti. Ucu henüz tamamen
sönmeyen ipin kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında dumanın önce evi, sonra
tüm binayı sarmasıyla biri yeni doğum yapan 2 anne ile 4 çocuk üst katlarda mahsur
kaldı.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 313 Sokak'taki Altınel Apartmanı'nda
öğle saatlerinde meydana geldi. Oğlu ve gelini ile birlikte apartmanın zemin katında
yaşayan 63 yaşındaki Güler Yiğit, dantel işlerken öğle ezanı okununca işini bırakıp namaz
kılmak istedi. Đşini elinden bırakırken ipin ucunu çakmakla yakan Güler Yiğit, kanepeye
arkasını dönüp namaz kılmaya başladı. Bu sırada kanepenin üzeride duran ve tam
sönmemiş olan naylon ipin ateşi büyüyerek yayıldı. Bir anda yükselen alevleri fark eden
Güler Yiğit, korkuya kapılarak dışarı kaçtı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sararken, gökyüzüne doğru yükselen dumanlar
bütün binayı etkisi altına aldı. Kevser, Ahmet ve bir aylık Damla isimli çocuklarıyla
oturdukları 2. kattaki daireden dışarı çıkamayan Mehtap Yürenç, telefonla yakınlarını
arayarak mahsur kaldıklarını haber verdi. Olay yerine gelen Yürenç'in yakınları,
müdahaleye hazırlanan polis ekiplerine ve itfaiyeye durumu bildirdi. Bir anda görevli
ekipler arasında panik yaşanırken, binanın en üst katında da 1 yaşındaki oğlu Furkan ile
Münire Đnbaşı'nın mahsur kaldığı bilgisi geldi.
Harekete geçen itfaiye ekipleri, dar sokakta araçlarını hareket ettiremeyince merdiveni
kullanamadı. Bunun üzerine binanın arka cephesine geçen polisler, merdiven dayayıp
içeri girerek Mehtap Yürenç, kucağındaki 1 aylık bebeği Damla, kızı Kevser (4) ile Ahmet'i
(2) kurtardı. Ambulansa taşınan Mehtap Yürenç, oksijen bağlamak isteyen ambulans
görevlilerine, "Önce yavruma bakın, o iyi mi?" diyerek engel oldu. Annesinin kucağında

olup bitenlerden habersiz uyuyan Damla'yı kontrol eden 112 görevlileri, bebeğin sağlık
durumunun iyi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine oksijen maskesini kabul eden anne ile
çocukları ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada Münire Đnbaşı en üst katta oğlu Furkan ile kurtarılmayı beklerken, eşi Yıldırım
Đnbaşı ise aşağıda ecel terleri döktü. Kurtarılmayı bekleyen karısı ve oğluna yardım etmek
için çırpınan genç adam, görevli polislerce tehlikeli olduğu gerekçesiyle engellendi.
Dumanın tahliye edilmesinin ardından yukarı çıkan görevli bir polis memuru tarafından
kurtarılan anne ile oğlu da başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangında dumandan etkilenen 4 çocuk ile annelerinin
tedavisi sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7979
Erişim Tarihi: 16.09.2010

Hamidou moral depoluyor !
Kayserispor'un başarılı file bekçisi Souleymanou Hamidou
taraftarlarla
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Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Medical
Park Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan
Kayserispor, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpte
moraller yerinde iken Kayserispor’lu futbolcularda antrenman saatleri dışında fırsat
buldukları zamanlarını ise aileleri veya arkadaşları ile birlikte geçirmeyi tercih ediyor.
Kayserispor’un son haftalardaki başarılı file bekçisi Souleymanou Hamidou‘da
antrenmandan arta kalan zamanını ailesi ile birlikte geçirmeyi tercih edenlerden.
18 Eylül 2010 Cumartesi 20:30 da Antalya’da oynanacak müsabaka öncesinde
Souleymanou Hamidou, hem geçen hafta Fenerbahçe karşısında alınan 2-0 lik galibiyetin
hem de ailesi ile birlikte dışarıda balık yemenin keyfini çıkarmaya çalışıyor. Başarılı file
bekçisini karşılarında gören Kayserispor taraftarları ise Kamerunlu kaleci ile fotoğraf
çektirmeyi de ihmal etmiyor.
Ligin geride kalan son dört haftasında kalesinde, Bursaspor’un Bulgar kalecisi Dimitar
Ivankov ile birlikte sadece 1 gol gören Souleymanou Hamidou, sezon başından beri
sergilediği başarılı performansı ile de taraftarının yüzünü güldürüyor.
Kayserispor’un kalesini 2008-2009 sezonundan beri koruyan Kamerunlu başarılı file
bekçisi Souleymanou Hamidou, 2010-2011 Spor Toto Süper Lig sezonu başında
Kayserispor ile olan sözleşmesini 1 yıllığına yenileyerek 31 Mayıs 2011 tarihine kadar
uzatmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7981
Erişim Tarihi: 16.09.2010

Tahinli güç kazandırır !
Türkiye'nin birçok ilinde bilinen Tahinli, Kayseri'de müşterilerinin
büyük beğenisini topluyor
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Türkiye’nin birçok ilinde bilinen ve tüketilen Tahinli,
Kayseri’de müşterilerinin büyük beğenisini topluyor.
Ramazan ayındaki Tahinli satışının diğer aylara göre
yüzde 50 artış gösterdiğini kaydeden Cihan Ekmek Unlu Mamul Ustası Veysel Çapar,
Tahinliye daha çok orta yaş ve üzerindeki müşterilerin yoğun ilgi gösterdiklerini belirtiyor.
Cihan markası ile yaklaşık 20 yıldan beri başta Tahinli olmak üzere 30 çeşit unlu mamul
imalatı yaptıklarını ifade eden Çapar,” Cihan Ekmek’te 20 yıldan beri unlu mamul ustası
olarak çalışıyorum. Yardımcılarım Ayhan Kalık, Hakan Demir, Yücel Taş ve Vedat Kalık ile
birlikte her gün 30 çeşit unlu mamul imalatı yapıyoruz. Bunlardan biride Cihan markasına
has Tahinlimizdir. Tahinli, özellikle Ramazan aylarında rağbet gören bir ürünümüz.
Yaptığımız Tahinlilerimizi müşterilerimiz çok beğeniyor. Tahinimiz Samsun’dan, unumuz
ise Konya’dan özel olarak geliyor. Tahinli insana ekstra güç kazandırıyor. Düzenli olarak
Tahinli tüketen insanlarımız daha sağlıklı ve dirençli oluyorlar. Özellikle kış aylarında
tüketilen Tahinli sayesinde birçok hastalığın dışarıdan insan vücuduna girmesi önleniyor.
Tahinliyi çoğunlukla orta yaş ve üzeri müşterilerimiz tüketiyor. Sade tahinlimizin dışında
sipariş üzerine Şekersiz, Cevizli ve Fıstıklı Tahinli çeşitlerini de yapıyoruz. Ramazan
ayında günlük ortalama bin Tahinli satışı yaparken Ramazan ayının sona ermesi ile Tahinli
satışlarımızda azalma oldu. Cihan’da yılın 12 ayı 365 günü tahinlimiz taze olarak
yapılmaktadır” dedi.
Tahinliler, Cihan Ekmek Düvenönü Merkez ve diğer şubelerinde büyüklüğüne göre 3 TL ve
7,5 TL den satışa sunuluyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7982
Erişim Tarihi: 16.09.2010

Messi Kayseri'de olaydı iyiydi !
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze: Messi ve
Drogba'nın takımımda olmasını isterdim
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mücadele
eden
Kayserispor'da Teknik Direktör Şota Arveladze,
"Hayalimde Messi ve Drogba'nın takımımda olmasını
isterdim"
dedi.
Antalyaspor maçı öncesi çalışmalarına hız veren Sarı-kırmızılı ekip, Kadir Has Tesisleri'nde
düz koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz hafta kendi evinde Fenerbahçe'yi 2-0
mağlup eden Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşısında da 3

puan
hedefliyor.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5
aylık süreç içerisinde Kayserispor'a birçok tecrübesini yansıttığını belirterek,
"Futbolcularımla iç içeyiz. Onlarla olan sıkı bağımız sayesinde başarılar elde edeceğimizi
düşünüyorum"
dedi.
"Kayserispor takımında en çok Messi ve Drogba'yı görmeyi isterdim" diyen Şota, şu anda
takımında çok kaliteli oyuncuların olduğunu ve onlara güveninin fazla olduğunu kaydetti.
Kayserispor'a gelmesinde Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın etkisinin çok olduğunu
belirten Şota, "Ligde çok önemli takımlardan bir tanesi olan Kayserispor'a gelmemde
arkadaşım Tolunay Kafkas'ın emeği var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7983
Erişim Tarihi: 16.09.2010

Düdüklü tencere patladı
53 yaşındaki ev hanımı, et haşladığı düdüklü tencerenin
patlamasıyla yüzünden yaralandı
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Kayseri'de 53 yaşındaki ev hanımı, et haşladığı
düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünden
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi
Alsancak Mahallesi 31. sokakta 53 yaşındaki Zadeli Çimen, akşam üzere ziyarete gideceği
kızlarına götürmek için düdüklü tencerede et haşladı. Daha sonra Çimen, soğuması için
musluk önüne bıraktığı düdüklü tencerenin patlaması bayıldı. Yemeğin yüzüne ve
kollarına sıçramasıyla yanan Çimen, olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Çimen, yaşadığı olayın şokunu hala üzerinden
atamadığı gözlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7985
Erişim Tarihi: 17.09.2010

2 kazada 1 ölü, 7 yaralı !
Kayseri'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7
kişi yaralandı
Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 85

Tarih

: 16 Eylül 2010 17:50

Kayseri'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1
kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ilk kaza, merkez Kocasinan ilçesi

Nato Caddesi kavşağında yaşandı. Alp A. yönetimindeki 38 FZ 828 plakalı otomobil ile
Bilal H. idaresindeki 38 DS 504 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası Alp A. (36), B.H.
(23), F.A (24), E.A (22) ve Ç.A. (31) yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 38 DS 504 plakalı otomobilde bulunan
Dursun G. (71) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Diğer kaza ise, merkez Kocasinan ilçesi Pervane mahallesinde meydana geldi. Lömen K. (
50) yönetimindeki 38 FD 557 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen
66 RA 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Lömen K.
ve diğer otomobilde bulunan Mustafa A. (7) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak
tedavi altına alınan Lömen K. ve Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7986
Erişim Tarihi: 17.09.2010

Bakan konuştu onlar uyudu !
Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, kürsüde yaklaşık bir saat
konuşunca..
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TÜBĐTAK'ın Đç Anadolu Bölgesi Ar-Ge ve Yenilik
Günü toplantısına katılan Devlet Bakanı Prof. Dr.
Mehmet Aydın, kürsüde yaklaşık bir saat konuştu.
Bakan'ın konuşmasına dayanamayan bir çok bürokrat uyumamak için büyük mücadele
verdi.
Hilton Otel'de gerçekleştirilen TÜBĐTAK'ın Đç Anadolu Bölgesi Ar-Ge ve Yenilik Günü
toplantısına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın ile eşi Nihal Aydın, TÜBĐTAK Başkanı Prof. Dr.
Nüket Yetiş, Kayseri, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale illerinin valileri, belediye
başkanları, üniversite rektörleri, sanayi ve ticaret odası başkanları ile Đl Özel Đdaresi
Genel Sekreterleri katıldı.
Törende Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin konuşmasından sonra kürsüye çıkan Devlet Bakanı
Mehmet Aydın, yaklaşık bir saat süren bir konuşma yaptı. Bakan Aydın'ın konuşması
uzadıkça, yol yorgunu olan bürokratlar gözlerini açık tutmakta zorlandı.
Teknoloji ve değişim üzerine uzun bir konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Aydın'ı
dinlemekte karısı Nihal Aydın ile TÜBĐTAK Başkanı Nüket Yetiş de bir hayli zorlandı.
Bir çok bürokrat, konuşmanın arasında kısa kısa uykuya dalarken, bazı bürokratlar da
uyumamak için gözlerini ovuşturdu veya dikkatlerini başka noktalara yoğunlaştırdı.
Bakan Aydın'ın konuşmasını tamamlamasından sonra TÜBĐTAK'ın Đç Anadolu Bölgesi ArGe ve Yenilik Günü toplantısının ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7987
Erişim Tarihi: 17.09.2010

Pazar günü elektirik kesintisi var !
19 Eylül 2010 Pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında
elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle
: Güncel
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin yapacağı
periyodik bakım onarım çalışması nedeniyle 19
Eylül Pazar günü bazı yerleşim birimlerine 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre Erciyes-14 ve Erciyes-2
indirici merkezleri ile Đldem DM, Kayseri – 2 TEĐAŞ ve DM-3 dağıtım merkezlerindeki,
zorunlu bakım onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi
uygulanacak.
19 Eylül 2010 Pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak
bölgeler şöyle:
"Hacılar ilçesi, HES Kablo, HES Fibel, HES Makine, Hasçelik Fabrikaları, Hacılar, Sakar,
Kızıltepe, Karacaören, Güney mahrumların bir bölümü, Altınoluk Mahallesi, Hacılar
Belediye su pompaları, Arem Emaye, Öz Menteşe Fabrikaları, Sakarçiftliği Köyü, Zincirli
ve Işık Meydanı bağları, Đnecik, Kükürt, Obruk, Beğendik bağları, Beyazşehir, Đldem, Toki
Konutları, Gesi, Koramaz, Ağırnas, Ağırnas Gölbaşı, Büyük Bürüngüz, Küçük Bürüngüz ve
Turan Kasabaları, Güzelköy, Kayabağ Köyü, Özlüce, Đldem KASKĐ su pompaları,
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, Havaalanı, 12. Hava Üs Komutanlığı, Cırgalan
Mahallesi, Buğdaylı, Akçatepe, Elagöz, Hasanarpa, Yazır, ve Akin köyler grubu Argıncık
Tanpınar, Fevzioğlu, Esentepe ve Talatpaşa mahalleleri, Yavuz Selim ve Kocasinan
mahalleleri, Kumarlıda yer alan Egaş, Omsan, Đlknur, Emekliler, Aküsan Fabrikaları ve
Engirgölü Küme Evler."
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik
verilebileceği bildirilen açıklamada, yapılan bu çalışmalarla daha kaliteli ve kesintisiz
enerji akışının sağlanacağı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7989
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Taksi tramvay yoluna girdi
Kayseri'de yolcu taşıyan ticari taksi, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi
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Kayseri'de yolcu taşıyan ticari taksi, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu
tramvay yoluna girdi.
Olay, merkez Melikgazi Đlçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzeri Aydınlıkevler tramvay
istasyonunda meydana geldi. 38 T 1690 plakalı ticari taksi, içerisinde bulunan Sedef ve
Şeyma Ç. isimli yolcusu ile birlikte şehir merkezine seyir halindeyken, Osman Kavuncu
bulvarı Aydınlıkevler tramvay istasyonuna geldiği sırada sürücünün hakimiyetini
kaybetmesi sonucu, tramvay güzergahına geçerek durabildi.
Taksinin hemen arkasından seyir eden tramvayın dikkati ise büyük bir facianın eşiğinden
son anda kurtardı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksi içerisinde olayın şokunu yaşayan Sedef ve Şeyma
Ç. isimli kardeşlere müdahale ederek Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7990
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Ehliyetsiz sürücü faciası
17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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Kayseri'de 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil
sürücüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi
yaralandı. Yakınları ile taziye ziyareti dönüşü kaza
yapan 5 kişi ve otomobil içerisinde sıkışan ehliyetsiz sürücü itfaiyenin müdahalesi sonrası
kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hacılar yolu Yelkenoğlu Koleji önünde yaşandı. 17 yaşındaki
M.A.'nın kullandığı 38 RR 351 plakalı otomobil, Süleyman Ç. (44) yönetimindeki 38 RU
812 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası ehliyetsiz sürücü otomobil içerisinde
sıkışırken, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Minibüs
sürücüsü Süleyman Ç. ile otomobil sürücüsü M.A. ve Ahmet P. (53), Devriş Ç (33),
Tamer Ç. (35), Bekir D. (43) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Minibüs içerisinde bulunan kişilerin cenazeden döndüğü öğrenilirken, polis, kaza ile ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7991
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Darbecilere suç duyurusu
EDP Kayseri Đl Başkanlığı darbecilerin yargılanması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu
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Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kayseri Đl Başkanlığı tarafından darbecilerin yargılanması için
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Adliye çıkışında bir açıklama yapan Eşitlik ve Demokrasi Partisi Đl Başkanı Hacı Kantarcı,
“Referandum yapıldı, anayasa değişikliği halk oylaması ile onaylandı ve 12 Eylül
Anayasası’nın geçici 15. Maddesi kalktı.
Daha önce kamuoyuna açıkladığımız gibi anayasa değişikliğinden sonraki ilk işimizi
gerçekleştiriyoruz. 12 Eylül Darbecileri ve diğer sorumlular hakkında ‘Darbe yapmak,
anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak
adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun
bırakmak, cinsel saldırıda bulunmaktan’ suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.
Suç duyurusu dilekçesinde, darbeyi gerçekleştiren generallerin yanı sıra darbe sırasında
görevde olan ve daha sonra görev alan kuvvet komutanları, bakanlar kurulu üyeleri,
işkence görevlilerinin de şüpheli olarak gösterildiğini söyleyen Kantarcı, “Suç duyurusu
üzerine yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda 12 Eylülcülerden hesap
sorulması sağlanacağı gibi eşitlikçi demokratik bir düzenin kurulması yolunda önemli bir
adım atılmış olacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7992
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Yeni HSYK'ya ilk aday !
Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Reşat Koparan HSYK üyeliğine aday oldu
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Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Reşat Koparan, anayasa değişikliğinin
referandumda kabul görmesinin ardından, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)
üyeliğine aday oldu.
Hakim Koparan, hakim ve savcıları HSYK'da özgürce ve onurlu bir şekilde temsil etmek,

mesleki sorunlarına duyarlı, samimi bir muhatap olmak için aday olduğunu söyledi.
"Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne destek verecek, yargı bağımsızlığı ve
tarafsızlığına güvence olacak bir HSYK yapılanmasına olumlu katkı vermek en büyük
amacımızdır" diyen Hakim Koparan, demokratikleşme sürecine şahsi katkısının olacağına
inandığını kaydetti.
Hakim Koparan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinde değişiklik
yapılması hakkında kanunun 12 Eylül'de halk oyuna sunulması ve kabul edilerek
kanunlaştırılmasının, daha önceki statüyü temelden bozduğunu söyledi. Koparan, "Sadece
yüksek yargıdan ve bürokrasiden gelen ekibin oluşturduğu dar kadro yerine, daha
katılımcı yereldeki hakim ve savcıların temsiline yer veren bir sistem geliyor. Bu bizim için
yeni bir sistem. Uygulamasının nasıl olabileceği konusunda ciddi tereddütler de var.
Çünkü anayasa değişikliğine bağlı olarak anayasaya uygun kanunların da çıkmış olması
gerekiyor. Nasıl çıkacağını bilemiyoruz. Eğer anayasanın özüne ve ruhuna uygun kanun
çıkarsa bu sistemin iyi işleyeceğini düşünmekteyim. Birçok hakim ve savcı geçmişte
birçok mesleki sorunlarını, şahsi sorunlarını Ankara'daki bürokratik çevreye
taşıyamıyordu. Bakanlığa gitse derdini anlatamıyor, hatta bazı görüşme talepleri
karşılanmıyordu. Aynı durum HSYK'nın yargı kökenli üyelerinde de çoğu zaman vardı.
Yani yerelle merkez arasında kopukluk vardı. Bundan sonra taşradan gelen hakim ve
savcılar Ankara'ya gittiğinde kendi muhatabını bulsun ve derdini anlatsın ve en azından
sağlıklı iletişim kanalları açılsın diye düşünmekteyim. Demokratikleşme sürecinde benim
şahsi katkım olursa mutlu olurum. Birçok makaleler yazdım, temsili görevlerde daha
cesur olabileceğimi düşünüyorum. Bu bir kısmet meselesi, arkadaşlarımın teveccühünü
beklemekteyim" dedi.
1962 Bodrum doğumlu olan Koparan, Đstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra 19891991 yılları arasında Çatak Cumhuriyet Savcılığı'nda göreve başladı. 1991-1994 arasında
Denizli Kale Cumhuriyet Savcılığı'nda mesleki yaşantısını devam ettiren Koparan, kendi
isteği ile hakimliğe geçtikten sonra 1994-1998 arasında Kaş'ta görev yaptı. 1998-2001
yılları arasında Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nda görev yapan Koparan, Kayseri 1.
Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görevini 2001 yılından bu yana sürdürüyor. Koparan,
evli ve 2 çocuk babası.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7994
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Pusatlı'da % 80 başarılı ekim
Atıl vaziyette duran sahalarda az emek ve masrafla verimli orman alanların artırıldı
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Atıl vaziyette duran sahalarda az emek ve masrafla verimli orman alanların artırılması
hedeflenen proje çerçevesinde Tomarza Đlçesi ve Pusatlı Köyü sınırları içerisinde 2 bin
120 hektar sahada çalışma başlatıldı.

Görevliler, bir yıl sonra yaptığı incelemelerde 2 bin 120 hektarlık sahada bozuk ardıç
alanlarındaki ağaçların boy ve çaplarının düzgün olduğu, bozuk meşe alanlarında
çalışması yapılarak rehabilite edildiği taktirde prodüktif bir orman elde edileceğini
bildirdi.
Sahada dağınık vaziyette ardıç, andız ve meşe ağaçlarının mevcut olduğunu kaydeden
yetkililer, aradaki boşluk alanlarda toprak işlemesi ve fidan dikimi yapılarak doldurulacağı
belirtti.
Rehabilitasyon çalışması yapılacak sahada toprak işlemesi ve fidan ekimi yapılarak
çalışmalarda civar köylerde yaşayan kişilerinde istihdam sağlayacağı duyuruldu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7995
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Kayserispor Antalya'da
Karşılaşma Cumartesi günü saat 20.30'da Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak

Kategori

: Kayserispor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 43

Tarih

: 17 Eylül 2010 18:11

Kayserispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için uçakla
Antalya'ya hareket etti.
Spor Toto Süper Ligi'nde 3 beraberlik ve 1 galibiyet ile topladığı10 puanla nağmalup
takımlar arasında bulunan Kayserispor, Antalyaspor karşılaşması için Erkilet
Havalanı'ndan uçakla hareket etti. Saat 14.00'de Antalya'ya giden Sarı-kırmızılı kafile
deplasmanda namağlup ünvanını sürdürmeyi hedeflerken, karşılaşma Cumartesi günü
saat 20.30'da Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7996
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Kimse MHP'yi test etmesin !
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz MHP'yi hedef alan faaliyetlere tepki gösterdi
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamasında, "Kimse
Milliyetçi Hareket Partilileri test etmeye kalkmasın" ifadesinde bulundu.
Yazılı açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü esas alan demokratik, sosyal, hukuk devlet düzeninden ödün vermeyen milli
ve manevi değerlerimizin korunarak yüceltilmesi konusunda 'önce devletim ve milletim
sonra partim ve şahsım' diyerek bu ülkeyi karşılıksız sevdiğini her zaman ve zeminde
söyleyerek dürüst, ilkeli siyaset yapmayı şiar edinen partimiz, dün olduğu gibi bugünde
ve gelecekte de aynı ilkeler doğrultusunda siyaset yapmaya devam edecektir"
ifadelerinde bulunan korkmazın açıklaması şu şekilde:
"12 Eylül Pazar günü yapılan 26 maddelik halk oylamasında halkımızın genel tercihine
saygımız sonsuzdur. Ancak halkımızın hür iradesine hile rüşvet ve desise oyunlarıyla
pranga vuran AK Parti zihniyeti zamanı geldiğinde MHP'yi haklı çıkaracaktır. Referandum
öncesi yaptığımız açıklamalarda bunun bir seçim olmadığını halkın kendisini yönetecek ne
milletvekili, ne bir belediye başkanı, ne bir muhtar, ne de bir başka yöneticiyi
seçmeyeceğini netice itibariyle halkın önüne konulan tercihin 26 maddelik bir anayasa
paketi olduğunu defalarca söylemiştik.
MHP nin hiçbir kademesinde en ufak bir ümitsizliğe kapılmadan yarın seçim olacakmış
gibi, tek başına iktidara gelme yolunda mücadelemiz devam etmektedir. Her zaman
olduğu gibi tabanımız parti teşkilatımıza sımsıkı bağlı bir şekilde çalışmaya devam
etmektedir. Bizimle beraber yola çıkan birçok partinin yerinde yeller esmektedir. Kimse
Milliyetçi Hareket Partilileri ve ülkücüleri test etmeye kalkmamalı."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7999
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Ayasofya kilise değil cami olmalı
Alperen Ocakları Kayseri Đl Başkanı Yaşar Bekir Soğman'dan açıklama
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Alperen Ocakları Kayseri Đl Başkanı Yaşar Bekir Soğman, yaptığı açıklamasında
Ayasofya’nın ibadete açılması halinde cami olmasını istediklerini bildirdi.
Sümela Manastırı ve Akdamar da yapılan ayinlerden sonra sıranın Ayasofya’ya geleceğini
Alperenlerin tahmin ettiğini bildiren Yaşar Berkir Soğman, “Biz bu planı görüp oyunu
bozunca, izinsiz yollara düştüler. Yine Alperenlerin koymuş olduğu kesin karar ve tepkiyle
gelmeye cesaret edemediler.
Biz kanımızla canımızla Fatih Sultan Mehmet Hanın emanetinin bekçileriyiz ve Ayasofya
Camii’nin Müslümanların ibadetine açılması için elimizden ne geliyorsa yapacağımıza söz

veriyoruz. Bu günden itibaren dilekçeler, imza kampanyaları, eylemler ve söylemlerle tüm
Türkiye’nin desteğini bekliyoruz”
Soğman, Ayasofya’nın ibadete açılması halinde kilise değil cami olarak açılmasını
istediklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8000
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Tayyip 3 dedi biz 4 yaptık !
Dördüz bebek dünyaya getiren genç anne, mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşıyor
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Kayseri'de bu sabah saatlerinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dördüz
bebek dünyaya getiren genç anne, mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşıyor.
5 senelik evli olan dördüz bebek annesi Nermin Özkan, 3 yaşındaki kızı Aybüke
Özkan'dan sonra tekrar anne oldu. Tek bebek dünyaya getirmeyi düşünen genç anne,
dördüz erkek çocuğu doğurunca büyük şaşkınlık yaşadı.
Nermin Özkan, "Bu sabah saat 01.00 sıralarında doğumum gerçekleşti. Tek bebek
bekliyordum. Dördüz olunca çok şaşırdım. Hala da şaşkınlığımı üzerimden atmış değilim.
Dördüz bebek doğurmak çok tuhaf bir duygu. Tam olarak da nasıl bir duygu içinde
olduğumu çözmüş değilim. Dördüzler, benim ilk çocuklarım değil. 5 senelik evliyim ve 3
yaşında Aybüke adında bir kızım var. 2 yıl aradan sonra tekrar anne olmaya karar
verdim. Ancak, dördüz bebeklerim olacağını hiç tahmin etmemiştim. Eşim ve tüm
akrabalarım da çok şaşkın" diye konuştu.
"DÖRDÜZLERĐMĐ HENÜZ GÖREMEDĐM"
Genç anne, "Çocuklarımı hala göremedim. Bebeklerimden 3'ü yoğun bakımda yatıyor.
Sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediler. Evlatlarımı bir an önce kucağıma almak
istiyorum. Çok farklı bir duydu içerisindeyim. Allah, herkese böyle bir duygu nasip etsin.
Ancak maddi durumumuz pek iyi değil. Eşimin ailesi ile birlikte bir gecekonduda
yaşıyoruz. Kayınpederim felçli bir durumda. Eşim oto elektrik işinde çalışıyor. Dördüzlere
bakmak zor olacak. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan çok sıkıntı çekeceğiz. Tüp
bebek tedavisi görmedim. Đlk başta çocukların 3'ünü aldırmak istedim ama bebekler
büyüdüğünden ve aldırma zamanı geçtiğinden aldıramadım ve bu zamana kadar geldi.
Doğumum sezaryen oldu. Annelik çok başka bir duygu ancak dördüz annesi olmak daha
farklı bir duygu" dedi.
"TAYYĐP BABA, 'EN FAZLA 3' DEDĐ, BĐZ 4 YAPTIK"
Dördüz çocuk şaşkınlığını yaşayan 32 yaşındaki baba Mehmet Özkan, "Böyle bir
duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Tosunlarımın durumları
gayet iyi. Önce eşimi özel bir hastaneye götürdüm. Hastanede doktor, 'Çocuğunuz olacak
ama 1 değil, 2 değil, 3 değil tam 4 tane' dedi. Đlk duyduğumda çok şaşırdım. Eşim önce

aldırmak istedi ama olmadı. Şimdi dördüz oğlum var. Tayyip baba en fazla 3 çocuk yapın
demişti ama biz dördüz yaptık. Allah'ın takdiri. Çocuklarımın isimleri belli değil.
Özel hastane de 'erkek' dediler, üniversitede, 'Kız olabilir' dediler. Biz de tam cinsiyetleri
belli olmadığı için ne isim düşündük ne de elbise aldık. Bundan sonra isim de düşünürüz,
elbise de alırız. 3 yaşındaki kızım, dördüz kardeşlerini görmek için sabırsızlanıyor. En kısa
zamanda çocuklarım evimize gelecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8001
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Kaderin ikiz cilvesi
Đkiz bebeklerinden biri öldü, diğeri otistik çıktı ; 8 yıl sonra tekrar ikiz bebek sahibi oldular
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Kayseri'de evlendikten 5 yıl sonra ikiz bebek sahibi olan Güçlütürk çiftinin sevinci,
bebeklerden birinin ölümü, diğerinin de otistik olmasıyla yarım kaldı. 8 yıl sonra tekrar
ikiz bebek sahibi olan aile sevince boğuldu.
Kayseri'de 13 yıl önce hayatlarını birleştiren Nesli-Nihat Güçlütürk çiftinin tek sıkıntısı
çocuklarının olmamasıydı. 5 yıl tedavi görmesinin ardından eşinin hamile olduğunu ve ikiz
bebek dünyaya getireceğini öğrenen Nihat Güçlütürk, sevinçten adeta havalara uçtu. 9
aylık süreçte ikiz bebeklerinin giyecekleri kıyafetlerden bebek bezlerine kadar tüm
eşyasını alan Güçlütürk ailesinin sevinci, bebeklerin dünyaya gelmesiyle üzüntüye
dönüştü. Doğumdan sonra bebeklerden birinin ölmesi, diğer bebeğin ise
otistik olması çifti yıktı.
Đsmini Ali koydukları otistik çocuklarının kendisine "baba" dahi diyemediğini söyleyen
Nihat Güçlütürk, otistik çocuğunu çok sevdiğini ancak kendisini hiç baba olmamış gibi
hissettiğini söyledi.
Yıllarca Allah'a dua eden Güçlütürk çifti, 8 yıl tekrar bebeklerinin olması için hastane
hastane dolaştı. Son çare olarak tüp bebek merkezine başvuran çiftten anne Nesli, tekrar
hamile kaldığını ve ikiz bebek sahibi olacağını öğrendi. Bu mutlu haberle birlikte sevinen
Güçlütürk ailesinin ikiz erkek çocukları sağlıklı şekilde dünyaya geldi.
8 yaşındaki Ali'nin, "anneciğim" diyememesinin kendisini derinden üzdüğünü söyleyen
Nesli Güçlütürk, "Allah bana önce ikiz bebek verdi. Bu mutlulukla sevinçten havalara
uçtuk ama biri hayata gözlerini yumdu, diğeri ise otistikti. Yine de Hakk'a itirazım olmadı.
Hep şükrettim. 8 yıl bu hasretle yaşadım.Tüp bebek yöntemiyle gelen erkek ikizlerim
benim dünyanın en mutlu annesi olmamı sağladı. Allah'a binlerce şükürler olsun" diye
konuştu. Çocukları olmayan çiftlere seslenen Nesli Güçlütürk, "Çocuğu olmayan diğer
anneler de sabretsin, dua etsin. Rabb'im onlara da bu mutluluğu inşallah yaşatır" dedi.
Eczacı kalfası olan baba Nihat Güçlütürk ise, "Otistik evladım ile de gurur duyuyorum.
Allah'a şükürler olsun" dedi.
Daha önce yaşadıkları üzücü olayın etkisinde kalan Güçlütürk ailesi, dünyaya getirdikleri
ikiz bebeklerin ismini ise hala koymadı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8002
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Fotoğraf merakı öldürüyordu
Đbrahim Özsoy Erciyes manzarası çekerken çıktığı sarp kayalıklarda dengesini kaybederek düştü
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Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) direnç eğitim kurslarına katılan genç dağcı fotoğraf
merakı yüzünden canından oluyordu.
Erciyes Dağı Süt donduran mevkiinde, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 4 gün önce
soğuğa direnç ve hayatta kalma eğitimi başladı. Türkiye'nin değişik illerinden gelen kayak
ve dağcılar, bütün zamanlarını Erciyes Dağı'nın en yüksek bölgelerinde geçirirken, bazı
kursiyerler hobi olarak fotoğraf çekimleri yaptı. Fotoğraf meraklısı olan Đbrahim Özsoy
(24) Erciyes manzarasını ölümsüzleştirmek isterken, çıktığı sarp kayalıklarda dengesini
kaybederek düştü. 10 metrelik uçurumdan dere yatağına düşen Özsoy'a ilk müdahale
eğitim bölgesinde görevli sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi'ne
indirilen Özsoy, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne
kaldırıldı. Özsoy'un , sol diz kapağında kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8003
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Gözlerimi bağlayıp sorguladılar !
Cumhurbaşkanı Gül 12 Eylül'de gözaltına alınışının öyküsünü anlattı
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BM Genel Kurulu Toplantıları’na katılmak üzere üç bakanla ABD’ye giden Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, uçakta gazetecilere 12 Eylül’de gözaltına alınışının öyküsünü de anlattı.
Kendisini gözaltına almaya gelen üsteğmene evde kahve ikram ettiğini anlatan Gül,
işkence görmediğini, ancak 3 gün gözleri bağlı halde sorgulandığını söyledi.
Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Gül'ün 12 Eylül günü yaşadıkları şöyle anlatıldı:
"12 Eylül Harekâtı olduğunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çiçeği burnunda bir damattır.
Evleneli henüz bir hafta olmuştur ve Kayseri’deki düğünden sonra Đstanbul’a gelip
Erenköy’de kiraladıkları bir eve yeni yerleşmişlerdir. Askeri müdahaleyi 12 Eylül günü
öğle namazı için gittiği Sahrayi Cedid Camii’nde öğrenir.
Gül: "Baktım bir anormallik var. Bir tanıdık ‘Đhtilal oldu’ dedi. ‘Sağ mı, sol mu? Nasıl bir
şey?’ dedim ve bizimle bir ilgisi olabilir mi diye düşündüm. Ancak evi nasılsa kimse bilmez
diye rahattım.”
Ancak pek tahmin ettiği gibi çıkmaz. 13 Eylül Cumartesi sabahı erken saatlerde evin
kapısı çalınır. Sonrasını şöyle anlatıyor Gül: "Kapıyı açtım. Genç bir üsteğmen... Bir kâğıt
verdi, Gözaltına alınacaklar listesi... Son derece terbiyeliydi. ‘Gözaltına alacağız’ dedi.
‘Salona geç, ben hazırlanayım’ dedim. Hayrünnisa Hanım’a söyledim... ‘Üsteğmene bir
kahve yap, misafirimiz’ dedim. Çok şaşırdı, yaptı."
Gül, bu sırada Kayseri’deki ailesine de haber vermek ister, ancak evde telefon yoktur.
Üsteğmen itiraz etmez. Arka sokaktaki teyzesinin evine birlikte yürüyerek giderler.
Kayseri’ye telefon açar, “Beni götürüyorlar” der. Ardından ciple Metris’e götürülür.
Cumhurbaşkanı’nın ağzından sonrası:
ĐŞKENCE GÖRMEDĐM
“Beni bir koğuşa koydular. Tek başınaydım. Şaşırdım, sonra gelenlerle doldu. Gözaltı
sorgulama uzadı. Gözüm kapalı sorgulandım iki-üç saat kadar. Metris’ten 10 gün sonra
Gayrettepe’ye siyasi şubeye götürdüler, iki gece kaldım. Oradan Adapazarı’na götürdüler.
Orada kışlada kaldım. Milli Türk Talebe Birliği’nin önde gelenlerinden olduğum için
sorguladılar. Ben işkence görmedim. Đşkence görenler gözümün önünden çok geçti.
Tanıdıklarım vardı. Şu anda AK Parti’de milletvekili olanlar var. Kardeşim Macit Kayseri’de
işkence gördü. Toplam bir ay içeride kaldım. Öğrenci olaylarını sordular. Bana hep saygılı
davrandılar. Herhangi bir suç atfetmediler.”
Gözaltında iken en çok neyi düşünmüştü? Gül, “Evi düşündüm. Acaba eşim ne düşünür
diye. Yeni evlenmiştim...” diye yanıtlıyor.
Bugün ne hissettiği sorulduğunda ise şöyle konuşuyor: “Üzerinden çok şeyler geçti. 60
var, 71 var. 80 sonrası farklı farklı acılar var yaşanan. Siyasi tarihten herkesin ders
alması gerekir. Geride takılıp kalmamak lazım, önümüze bakmamız gerekiyor.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8006
Erişim Tarihi: 20.09.2010

Kayseri'ye Antalya şoku
Antalya deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Kayseri ligdeki ilk yenilgisini aldı
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Medical Park Antalyaspor, zirve mücadelesi veren Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sahasındaki ilk,
üst üste ikinci galibiyetini aldı.
15. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Tita sağdan ceza alanı dışından serbest atış kullandı.
Brezilyalı oyuncunun güzel ortasına önce Necati Ateş sert vurdu, kaleciden dönen topu Serge filelere
gönderdi: 1-0.
43. dakikada Kayserispor serbest vuruş kullandı. Ufuk Teber'in yaptığı orta Antalyaspor kalesini
karıştırdı, boşta kalan topu kale çizgisi önünde Zaleyeta tamamladı: 1-1.
59. dakikada Antalyaspor tekrar öne geçti. Kayserispor'un uzaklaştıramadığı bir pozisyonda Sedat
kendi topuyla defası çalımladı ceza alanına girdi rakibinin müdahalesine rağmen sert vurdu ve top
yerden ağlara gitti: 2-1.
MAÇIN KARNESĐ
HAKEMLER: Fırat Aydınus (5), Baki Tuncay Akın (5), Ali Saygın Ögel (5)
ANTALYA: Sammy (6)- Erkan (6), Ivan Radeljic (6), D. Barış (6), Yenal (6), U. Đnceman (7) (Dk.82
Ertuğrul), Kerem (7), Sedat (7), Tita (5)(Dk.90+2 Proment), Necati Ateş (6), Serge (7) (Dk.64 Veysel 6)
KAYSERĐ: Souleymanou (5)- Önder Turacı (5), Hasan Ali (6), Amisulashvili (6), Serdar (6), Ufuk
Teber (6) (Dk.76 Abdülkadir 6), Troisi (5) (Dk.76 Ömer 6), Mehmet Eren (6), Zaleyeta (7), Santana (6),
Andre Moritz (5) (Dk.61 Furkan 6)
GOLLER: Serge (Dk.15), Zaleyeta (Dk.43), Sedat (Dk.59)
SARI KARTLAR: Erkan, Đvan Radeljic, Uğur Đnceman, Deniz Barış, Tita (Antalya), Furkan (Kayseri)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8007
Erişim Tarihi: 20.09.2010

