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19.09.2011–25.09.2011

Akıntıya kapılıp kayboldu
Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'na düşen 36 yaşındaki H.T., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
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Kayseri'de ırmağa düşerek kaybolan kadını arama çalışması sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahyalı
ilçesinde Zamantı Irmağı'na düşen 36 yaşındaki H.T., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Yakınlarının ihbarı ile olay yerinde inceleme yapan jandarmaya sivil savunma ekipleri de takviye gitti.
Dalgıçlarında katıldığı arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10307
Erişim Tarihi: 19.09.2011

Yenilikçi Liderler Yola Çıkıyor !
Firmalar, tüketicileri ile yepyeni bir ortamda bir araya geliyor. Perakende treni 20-21-22 Eylül'de Kayseri'de...
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“Yenilikçi Liderler Yola Çıkıyor !
Hem de Trenle…”
Firmalar, tüketicileri ile yepyeni bir ortamda bir araya gelme fırsatı buluyor.
7 – 30 Eylül tarihleri arasında yedi şehri dolaşmaya hazırlanan Perakende Treni; perakendeciler ve
tüketicilerini mağazalarının dışında farklı bir metod ile ilk kez buluşturuyor.
Perakende sektöründe liderliğin vazgeçilmez koşullarından biri olan yenilikçilik ve farklılık, farklılığıyla
öne çıkan “Perakende Treni” ile tüketiciyle buluşuyor. 7-30 Eylül tarihlerinde markaları tüketiciyle
buluşturmaya hazırlanan “Perakende Treni”, perakendecilik hakkındaki yeniliklerin yanı sıra çeşitli
etkinlikleri de tüketicilerle paylaşacak.
Yaratıcı Mecralar ve Satış Noktası dergisinin ortak girişimi olan Perakende Treni, perakendecilik

üzerine bilgi ve tecrübe aktarımlarının sadece perakendeciler arasında kalmasını engelleyerek
tüketicilerle paylaşmak ve önde gelen markaların katılımıyla genelde Đstanbul merkezli olarak
gerçekleştirilen sektör buluşmalarını Anadolu’ya ulaştırmak amacıyla yola çıkıyor.
7 Eylül’de Đstanbul Haydarpaşa Garı’ndan yolculuğuna başlayacak olan Perakende Treni, 24 günlük
seyahati sırasında sırasıyla, 8 -10 Eylül tarihlerinde Eskişehir’i, 11 - 13 Eylül tarihlerinde Konya’yı, 14 16 Eylül tarihleri arasında Adana’yı, 17 - 19 Eylül’de Gaziantep’i, 20 - 22 Eylül tarihlerinde Kayseri’yi
ve 23 - 26 Eylül tarihleri arasında Ankara’yı ziyaret ettikten sonra 27 - 30 Eylül’de yeniden Đstanbul’da
olacak.
Perakende Treni’nin vagon sponsorları olan Dove (Unilever), Migros, Nestle, Türkiye Ekonomi
Bankası (TEB) ve Yataş, Anadolu’daki tüketicilerine bu yeni organizasyon ile birebir ulaşarak, hem
tüketicileri daha yakından tanıma olanağı bulacak hem de sektörlerindeki yeniliklerin farklı bir ortamda
sunulmasına öncü olacaklar. Tüketiciler, Hürriyet’in Basın Sponsorluğunu, Localtime’ın Yerel Medya
Sponsorluğunu yaptığı Perakende Treni’nde Türkiye’nin lider firmalarının en güncel yeniliklerini bol
eğlenceli ve sürpriz hediyelerle dolu bir ortamda tanıma fırsatı bulacaklar.
13 vagonluk özel bir tren olan Perakende Treni’nde, kentlerin perakende potansiyellerinin masaya
yatırılacağı önemli mini-zirvelerle birlikte vagon sponsoru lider firmaların yapacakları etkinliklerin yanı
sıra konserler, çocuk aktiviteleri, kadın aktiviteleri, konferanslar, ödüllü yarışmalar ve ünlü buluşmaları
gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Perakende Treni ile ilgili detaylı bilgilere, www.perakendetreni.com web sitesinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10308
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Kayserispor siftah yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti
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MAÇTAN DAKĐKALAR
4. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında sağ kanattan hareketlenen Sosa ceza sahası içine kadar
girdi. Ceza sahası içi sağ çaprazdan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada ceza sahası içinde Wagner'in ara pasıyla topla buluşan Sosa'nın sert şutu az farkla auta
gitti.39. dakikada Wagner uzun pasıyla topu ceza sahası iç ine kadar gönderdi. Ceza sahası iç inde
hareketlenen Serdar'dan önce topa dokunan Kayserispor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
42. dakikada Kayserispor defansının hatasıyla sol kanatta topla buluşan Cenk ceza sahası içine kadar
girdi. Cenk'in vuruşunda top yan filelerde kaldı.45. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan
ceza sahası içine kadar çok iyi giren Hasan Ali'nin gönderdiği topa kimse dokunamayınca Kayserispor
mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.46. dakikada Kayserispor'un kazandığı köşe vuruşunda
topa iyi yükselen Nunez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
51. dakikada gelişen Kayserispor atağında Sefa topu sağ çaprazdan ceza sahası içinde Ömer ve
Santana'nın koşu yoluna bıraktı. Her iki futbolcuda dokunamayınca top auta çıktı.
59. dakikada Gaziantepspor'un kazandığı serbest vuruşunda Wagner topu ceza sahası içine kdar
gönderdi. Topu iyi takip eden Emre'nin kafa vuruşunda top laleci Navarro'nun kucağında kaldı.
61. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantepspor atağında Sosa topu ceza sahası iç inde Cenk'in
koşu yoluna gönderdi. Cenk topa dokunamayınca Gaziantepspor bu gol pozisyonundan
yararlanamadı.69. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu Sefa ceza sahası içine ortaladı.
Ceza sahası iç inde müsait pozisyondaki Khizanshvili kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
1-2

73. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Orhan Gülle'nin sert şutu kaleci Navarro'da
kaldı.82. dakikada Kayserispor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Sefa ceza sahası içine
gönderdi. Ceza sahası içinde yaşanan karan bolde Elyasa topu gol çizgisinden çıkardı.
86. dakikada Kayserispor'un kandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde önce Nadir daha sonra
Nunez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağıyla gol
geçersiz sayıldı.
STAT: Kamil Ocak
HAKEMLER: Cüneyt Çakır xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Gökmen Olgaç xxx
GAZĐANTEPSPOR: Karcemarskas xx, Serdar xx, Dany xxx, Orhan xx (Murat Ceylan dk. 75 x), Elyasa
xx, Şenol x, Gilles Binya xx (Emre dk. 55 xx), Wagner xx (Đvan De Souza dk. 75 x), Sosa xx, Popov x,
Cenk x
YEDEKLER: Mahmut, Mehmet Yiğit, Arafat, Taşkın
TEKNĐK DĐREKTÖR: Tolunay Kafkas
KAYSERĐSPOR: Navarro xxx, Hasan Ali xx, Eren Gügör xx, Khizanshvili xxx, Amrabat xxx, Santana
xx (Abdullah dk. 90 ?), Nunez xxx, Sefa Yılmaz xxx, Pekarik xx, Engin xxx (Okay dk. 62 x), Ömer xx
(Nadir dk. 77 x)
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Đlker Eker, James Troisi, Gökhan Ünal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOLLER: Sosa (dk. 4) (Gaziantepspor), Nunez (dk. 46), Khizanshvili (dk. 69) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Wagner, Şenol (Gaziantepspor), Khizanshvili (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10309
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Đşte Fenerbahçe maçı bilet fiyatları
23 Eylül 2011 Cuma günü saat 20:00' da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışta
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Kayserispor’umuz Spor Toto Süper Lig'in 4. Haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 23 Eylül 2011 Cuma günü saat 20:00' da oynanacak
karşılaşmanın biletleri Tickettürk tarafından yarın saat 10:00' da satışa sunulacaktır.
Vip
100 TL
Batı Alt Loca
80 TL
Batı
50 TL
Doğu
50 TL
Kuzey
20 TL
Güney
20 TL
Kuzey cafe loca
35 TL
Güney cafe loca
35 TL
Misafir
20 TL
Engeli Refakatcısı
50 TL
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10311
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Yenildi, istifa ediyor!
Kayserispor mağlubiyetinin ardından basın toplantısı yapan Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas istifa
edeceğini açıkladı
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Basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "3 maçta da puan alamadık. Demek ki
futbolculara verecek bir şeyimiz kalmamış. Bugünkü ve diğer iki mağlubiyetinde tek sorumlusu varsa
oda benim. Bu nedenle yeni bir teknik direktörün takımın başına gelmesi gerekiyor. Bende istifamı
hemen yönetime vereceğim. Kimse bu sonuçlardan dolayı bir suçlu aramasın. Tek sorumlu benim
bende istifa ediyorum" dedi.
Basın mensuplarının "Yönetim istifanızı kabul etmezse" sorusuna Kafkas, "Ben tükürdüğümü
yalamam. Đstifa edeceğim" yanıtını verdi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10312
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Eşini eşarpla boğarak öldürdü
Kayser''de kıskançlık krizine giren bir kişi, karısını eşarpla boğarak öldürdü
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3 çocuk annesi eşini evlerinin bahçesine gömüp üzerine ağaç kökü kapattıktan sonra toprak örten katil
zanlısı, jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının yaklaşık 2 yıl önce Ağrı'da eşini taciz ettiği iddiasıyla
amcasının 2 oğlunu öldürdüğü ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.
Đddiaya göre T.K. (40), 2 yıl önce Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde nikahsız yaşadığı eşi A.Ç.'yi (31) taciz
ettikleri iddiasıyla amcasının oğlu M.K. ile A.K.'yi öldürdü. Eşi ve 3 çocuğunu alarak Kayseri'ye kaçan
T.K., Güneşli Mahallesi'nde müstakil bir ev tuttu. Đnşaatlarda çalışarak ailenin geçimini sağlayan T.K.,
kıskançlık krizine girerek eşiyle tartışmaya başladı. Eşarpla boğarak öldürdüğü eşi A.Ç.'yi evin
bahçesine kazdığı çukura gömen zanlı, daha sonra ağaç kökü kapattıktan sonra üzerine toprakla
örttü.
6 gün sonra devriye gezen jandarma ekipleri, katil zanlısı T.K.'nin durumundan şüphelendi.
Sorgusunun ardından şüphesi artan jandarma ekibi, evde arama yaptı. Zanlı daha sonra suçunu itiraf
edip eşini boğarak öldürdüğü yeri gösterdi. Zanlının gösterdiği yeri kazan jandarma, 31 yaşındaki

A.Ç.'nin cesedi ile karşılaştı. Gözaltına alınan zanlının 2 yıl önce de amcasının oğullarını öldürdüğü
için arandığı ortaya çıktı. T.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10313
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Wasswa kadro dışı bırakılmasın
Erciyessporlu futbolcular, Hassan Wasswa'nın kadro dışı bırakma kararının yeniden değerlendirilmesini istedi
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Kayseri Erciyessporlu futbolcular, Hassan Wasswa'nın kadro dışı bırakma kararının yeniden
değerlendirilmesi için yönetimden istekte bulundu.
Kayseri Erciyessporlu futbolcular, yaptıkları yazılı açıklamada, takım arkadaşı olan Hassan Mavanda
Wasswa için yönetimden kadro dışı bırakılması hususunun tekrar değerlendirilmesini istedi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uganda milli takımın yazılı daveti üzerine ülkesine giden futbolcu arkadaşı Wasswa'nın Türkiye'ye
dönüşü esnasında ülkesinde suç unsuru olmayan ancak Türkiye yasalarına göre suç sayılan bir
madde bulundurmasından ötürü gözaltına alınmış, sorgulama sonrası serbest bırakılmıştır. Serbest
bırakılan arkadaşımız suç unsuru taşıyan madde konusunda bilgilenmiş, pişman olduğunu beyan
etmiştir. Bizler vakanın bilgisizlikten kaynaklandığına ikna olduk ve kabul ettik. Arkadaşımızın sportif
geleceği takım arkadaşları olarak bizlerin beklentisi doğrultusunda yönetim kurulumuzun kadro dışı
bırakma kararını yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10314
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Miras kavgası kanlı bitti
50 ile 52 yaşındaki iki kardeş birbirini bıçaklarken, tarafları ayırmaya çalışan damat da yaralandı
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Kayseri'de 50 ile 52 yaşındaki iki kardeş arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Đki kardeş birbirini
bıçaklarken, tarafları ayırmaya çalışan damat da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Cami Kebir mahallesinde yaşandı. Miras yüzünden R.S. (52) ile V.S. (50)
kardeşler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki kardeş
birbirini bıçakla yaraladı. Bu sırada R.S.'nin damadı S.Y.'de kavgayı ayırmak isterken yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.S. ile V.S.
kardeşler ile S.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10315
Erişim Tarihi: 26.09.2011

60 bin liraya aldığı bağı yandı
Kayseri'de yaşlı bir kadın, tapusunu bir gün önce aldığı bağın yanarak kül olmasıyla büyük üzüntü yaşadı
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Kayseri'de yaşlı bir kadın, tapusunu bir gün önce aldığı bağın yanarak kül olmasıyla büyük üzüntü
yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Sakar bağları mevkiinde henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yangın çıkarıldı.
Kısa sürede yayılan yangın, bağlara da sıçradı. Đtfaiye ekipleri ile Orman Đşletme Müdürlüğü ekiplerinin
seferber olduğu yangında, ekipler Yılanlı Dağı yamacına kadar uzanan alevlere küreklerle müdahale
etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangın söndürülürken, 40 dönüm arazinin kül olduğu bildirildi.
SAHRA NĐNE YANGINI ÇIKARANLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Henüz 60 bin liraya aldığı bağdaki üzümlere tapusunu alamadığı için "haram" diye dokunmayan 68
yaşındaki Sahra Yılmaz, yangını komşularından duydu. Evinden ilk otobüsle bağına gelen Sahra nine,
bağın içerisindeki meyve ağacı ile üzümlerin alevlere teslim olduğunu gördü. Henüz bir gün önce
tapusuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken yangınla şok olan Sahra nine, sadece bir salkım üzüm
kurtarabildi. Yangını çıkaranlara ateş püsküren Sahra nine, "Bana bir salkım üzüm 60 bin liraya mal
oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Öte yandan bazı vatandaşlar, alevlerin bağlarına sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Polis, yangının
çıkış sebebini araştırıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10316
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Çapkınlığın bedeli ağır oldu
Kayseri'de 26 yaşındaki genç, kocasının eve gelmesiyle üzerini bile giymeden balkondan atladı
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Şener Şen'in başrolünü oynadığı 1985 yapımı "Aşık Oldum"
filmi, Kayseri'de gerçek oldu. Sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı kadının evine giden 26 yaşındaki
genç, kocasının eve gelmesiyle üzerini bile giymeden balkondan atladı. Mahalle halkı tarafından 2.
kattan birinin atladığının ihbarını alan polis, gerçeği öğrenince apar topar yaralıyı ambulansla
hastaneye kaldırttı. 26 yaşındaki Đ.T., sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı evli olan Eda isimli kadınla
görüşmeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır görüştüğü kadının Kocatepe mahallesindeki evine sabah
saatlerinde gelen Đ.T., çalan kapı ziliyle telaşa kapıldı. Đşçi olarak çalışan kocanın eve gelmesiyle yarı
çıplak şekilde 2. kattaki evin balkonundan atlayan Đ.T. omuzu ile sol bacağı kırıldı. Bir kişinin
balkondan atladığını gören mahalle halkı ise, "Đntihar girişimi için biri balkondan atladı" şeklinde polise
ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis, gerçeği öğrenince Đ.T.'yi hemen daha büyük olay çıkmaması
için ambulansa bindirdi. Hastaneye getirilen Đ.T. burada tedavi altına alınırken, cüzdanını ve ceketini
de evde unuttuğu öğrenildi. Kayseri'de yaşanan bu olay, 1985 yapımı Şener Şen'in başrolünü oynadığı
"Aşık Oldum" filminden Şehnaz Dilan ile ilişki yaşadığı sırada kocasının eve geldiği sahnesi akıllara
getirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10317
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Genk belediye başkanı Kayseri'de
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Belçika'nın Genk şehri arasında işbirliği ön protokolü imzalandı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Belçika'nın Genk şehri arasında işbirliği ön protokolü imzalandı.
Başkanlık toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Genk Şehri Belediye Başkanı Dries Wim başta olmak üzere Belçikalı ve Türk
Đşadamları Derneği (BETĐAD) yetkilileri ile Genk şehri sanayi ve ticaret odası temsilcileriyle bir araya
geldi.
Kayseri ile Genk şehri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılan işbirliği protokolü

imza töreni öncesi Başkan Özhaseki, Belçikalı heyete Kayseri'nin tarihi hakkında kısa bilgiler verdi.
Kayseri'nin 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Özhaseki, "Şehrimiz insanoğlunun
ilk defa toplu halde yaşamaya başladığı Anadolu coğrafyasında kurulmuştur ve o yıllarda bile bu
topraklarda yaşayan insanlar ticaretle uğraşmışlardır. Bunu, günümüzde yapılan kazılar sonucunda
gün yüzüne çıkan kil tabletlerden anlıyoruz" dedi. Kayseri'nin bir ticaret ve sanayi şehri olarak
anıldığını kaydeden Başkan Özhaseki, şöyle konuştu:
"Kayseri, etrafındaki 8-10 yerleşim yerinin adeta başşehri gibidir. Sanayi, spor, sağlık ve eğitim
alanında bölgesinin cazibe merkezidir. Bugün şehrimizin nüfusu 1 milyondan fazladır ve 3 organize
sanayi bölgesi ve bir serbest bölgeye sahiptir. Ayrıca 100'den fazla ülke ile ticaret yapmaktadır. Bu
ülkelerin birçoğu da Avrupa Birliği ülkesidir. Sanayicilerimizin öncelikli hedefleri; yüksek teknolojiye
kavuşmak ve yurtdışı ile ticari bağlantıları arttırmaktır. Bu işbirliği umarım her iki şehir için de hayırlara
vesile olur ve sizler şehrimizden güzel anılarla ayrılırsınız."
Genk Şehri Belediye Başkanı Dries Wim'in belediye başkanlığı görevinde birinci dönemi olduğunu
öğrenen Başkan Özhaseki'nin, "Benim de 4. dönemim. Ben de tarihi oldum, Kayseri'de her şey tarihi"
diyerek yaptığı espri, salonda keyifli dakikaların yaşanmasın vesile oldu.
Başkan Özhaseki'nin konuşmasının ardından Genk Belediye Başkanı Wim, Başkan Özhaseki'ye
şehirleri hakkında çeşitli bilgile aktardı. Şehirlerinin zengin bir kömür madeni rezervine sahip olduğunu
belirten Wim, "Bu madenin şehrimizde bulunması ile çok fazla göç aldık. Özellikle Akdeniz
ülkelerinden yoğun göç yaşandı. Şehrimizde birçok Türk vatandaşı da yaşamaktadır. Genk'te farklı din
ve ırklardan vatandaşlarla huzur içinde yaşıyoruz" dedi. Kayseri'ye geldikten sonra Kayserililerin
neden bu kadar girişimci olduklarını anladığını ifade eden Wim, "Teknolojiyi kullanma ve yaratıcılık gibi
konularda ortak noktalarımız olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla bu işbirliğini önemsiyorum" şeklinde
konuştu. Konuşmaların ardından Kayseri ile Genk şehri arasında her iki başkan tarafından işbirliği ön
protokolü imzalandı.
Ziyaret çerçevesinde ayrıca Başkan Özhaseki mevkiidaşına el işlemesi bir çini vazo armağan ederken,
Genk Belediye Başkanı Wim ise Başkan Özhaseki'ye kentlerini tanıtan kitap ve el sanatları çalışması
hediye etti.
Betiad yetkilileri ise günün anısına Başkan Özhaseki'ye bir plaket takdim etti.
BELÇĐKA'NIN GENK BELEDĐYE BAŞKANI BĐLĐCĐ'YĐ ZĐYARET ETTĐ
- GENK BELEDĐYE BAŞKANI WĐN DRĐES:
- "TÜRK ĐŞÇĐLERĐ ŞEHRĐMĐZDE ÇALIŞTIKLARINDAN DOLAYI TÜRKĐYE'YE AŞĐNALIK
DUYUYORUZ"
Kayseri Genç Sanayici ve Đşadamları Derneği'nin (GESĐAD) davetlisi olarak Kayseri'ye gelen
Belçika'nın Genk Belediye Başkanı Win Dries ve heyeti, Vali Mevlüt Bilici'yi ziyaret etti.
Kayseri'ye iki şehir arasında dostluğu pekiştirmek ve ekonomik alanda ilişkileri güçlendirmek için
GESĐAD aracılığıyla gelen Genk Belediye Başkanı Win Dries ve heyeti, Vali Mevlüt Bilici'yi ziyaret
ederek, Kayseri hakkında görüşlerini bildirdi. Genk heyetine, Kayseri'nin bir sanayi şehri olduğu
hatırlatan Bilici, Organize Sanayi Bölgesi'ni gezmelerini tavsiye ederek, "Burası aynı zamanda sanayi
kenti. Özellikle organize sanayi bölgelerini, gezmelerini ve bunun yanında tarihi ve turistik yerleri de
gezmelerini tavsiye ederim. Bu konuda gerekli programı yapmışlardır. Ben bu vesileyle hem hoş
geldiniz diyorum hem de arkadaşlarımıza böyle bir fırsat yarattığı için GESĐAD Başkan ve
yöneticilerine, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Belçika'da Türk işçilerinin çalışmasından dolayı Türkiye'ye aşinalık duyduklarını belirten Genk
Belediye Başkanı Win Dries ise, "Gerçekleştirilen tüm programlardan memnun olduk. Genk şehri 65
bin nüfusa sahip olmasına rağmen, oldukça ekonomik alanda gelişmiş bir şehirdir. Şehrin, alt yapısı
genellikle madenciliktir. Çeşitli ülkelerden Đtalya, Đspanya, Türkiye gibi ülkelerden işçi barındırıyoruz.
Türkiye'deki işçilerin şehrimizde çalışmalarından dolayı, Türkiye'ye bir aşinalığımız oldu" dedi.
Kayseri'deki gezilerini iki başlık altında değerlendirdiklerini söyleyen Dries, "Gezimizi iki başlık altında
değerlendiriyoruz. Sosyal ilişkiler, iki şehrin dostluğu ve aynı zamanda kurulabilecek ekonomik ilişkiler
şeklinde değerlendiriyoruz. Đki şehir, iki ülke için aynı zamanda iki tarafın da kazan kazan olarak tarif
edilen, ilişkiler kurulmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
Ziyaretin ardından, Bilici Belçika heyetine hediyeler takdim ederken Belçika heyeti de Bilici'ye
hediyelerini sundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10318
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Kayseri'de hedef FB galibiyeti
Gaziantepspor deplasmanında galibiyet ile tanışan Kayserispor,Fenerbahçe maçında da aynı sevinci yaşamak
istiyor
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantepspor deplasmanında galibiyet ile tanışan Kayserispor,
Fenerbahçe maçında da aynı sevinci yaşamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cuma günü kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Kayserispor,
Gaziantepspor karşısında alınan üç puanla moral buldu. Gaziantepspor karşısında alınan galibiyeti
değerlendiren Teknik Direktör Şota Arveladze, "Tabi beklediğim bir galibiyeti Gaziantepspor
deplasmanından aldık. 3 maç galibiyet almamak stresli olabilirdi. Maçlar oynandıkça takım kendini
bulmaya başladı. Đnşallah Fenerbahçe karşısında da böyle devam edecek" dedi.
Fenerbahçe maçı öncesi elde edilen galibiyetle takımın moral bulduğunu belirten Arveladze, "Fener
maçı kendi kendine motive oluyor. Orada bir hocanın özel bir çalışması gerekmiyor Türkiye'de. Çünkü
Türkiye'de çok kişi Fenerbahçe'yi tutuyor. Burada bile beş bin bilet satılmış. Đnşallah bizi seyretmeye
gelirler, Fenerbahçe'yi değil. Ama tabi maça dönersek Fenerbahçe maçından önce Gaziantepspor
maçında alınan galibiyet bizim için iyi oldu. Ama sadece üç maç oynadık. Önümüzde çok maçlar var.
Onun için devam" dedi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda elde ettiği başarılı sonuçlar neticesinde kırılan rekoru da değerlendiren
Şota, "Biz başkasının rekorlarına bakmayacağız. Ona bakmaya da zamanımız yok. Bekleyeceğiz
Tolunay Kafkas'ın Gaziantepspor maçı sonrası aldığı kararı hakkındaki açıklamasına üzüldüğünü
belirten Gürcü çalıştırıcı, sakatlanarak ameliyat olan Cangele ile ilgili olarak ise "Franco Cangale bizim
için çok önemli. Ama ne yazık ki bu ameliyatlardan, bu sakatlıktan kurtulamıyor. Đnşallah bu son olur"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10319
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Kırmızı ışıkta kaza:1 ölü
Kazada 24 yaşındaki genç hayatını kaybederken, araçta sıkışan sürücüyle birlikte 3 kişi de yaralandı.
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Kayseri'de bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada 24 yaşındaki genç
hayatını kaybederken, araçta sıkışan sürücüyle birlikte 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Talas ilçesi Talas caddesi köşk kışlası kavşağında yaşandı. Gece saat:
00.30 sıralarında kırmızı ışıkta bekleyen M.K. idaresindeki 38 SE 561 plakalı kamyona, ışığı fark
edemeyen 26 yaşındaki S.Y.'nin kullandığı 40 DV 104 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobil ön
kısmının bir bölümü kamyonun altına girerken sürücü S.Y. araçta sıkıştı.
Otomobildeki diğer ağır yaralılar T.P. (24), T.D. (24), S.Y. (20) olay yerine gelen ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Đtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan S.Y.'de
hastaneye kaldırılırken, yaralılardan T.P. hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Polis, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçları bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırttı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10320
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Đstifadan vazgeçti
Kayserispor maçının ardından görevinden ayrılacağını açıklayan Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas,
"Görevimin başındayım" dedi
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Kayserispor maçının ardından görevinden ayrılacağını açıklayan Gaziantepspor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "Görevimin başındayım" dedi.
Tolunay Kafkas, yaptığı açıklamada, "Yürütmekte olduğum Gaziantepspor Kulübü Teknik Direktörlük
görevimden 20 Eylül Salı günü Kayserispor ile oynanan müsabakanın ardından ayrıldığımı
kamuoyuyla paylaşmıştım. Ancak gerek maç sonu yaşanan gelişmeler, gerekse de başta Başkanımız
Đbrahim Kızıl ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere şahsıma gösterdikleri büyük güven ve destek
sebebiyle ve en nihayetinde istifa müessesesinin de çift taraflı çalışması ve vermiş olduğum istifanın
kabul edilmemesi sonucu gururla yürütmekte olduğum Gaziantepspor Kulübü Teknik Direktörlük
görevine devam etme kararı aldığımı bildirmek isterim" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10321
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Şehit oğluna zaten hasretti!
Jandarma Komando Er Doğan Göçer'in annesi Ayfer Tufan, 4 yaşından beri görme hayali kurduğu evladına artık
hiç kavuşamayacak
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Van'ın Çatak ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Doğan Göçer'in annesi
Ayfer Tufan, 4 yaşından beri görme hayali kurduğu evladına artık hiç kavuşamayacak.
Yozgat Sarıkaya ilçesi Babayağmur kasabasında ikamet eden Ayfer Tufan, oğlu Doğan Göçer'in
Çatak ilçesi Evkuşan Yaylası Körüklü Vadisi'nde bir grup teröristle çıkan çatışmada şehit düştüğü
haberini aldıktan sonra babasının Tepedoğan köyündeki evine getirildi. Tufan'ın, 4 yaşından beri
görmediği oğluyla sadece geçen yıl telefonda bir kez görüştüğü öğrenildi. Acılı anne, "Đstanbul'da
babasıyla birlikte yaşadığı için evladımı 4 yaşından bu yana görmek nasip olmadı" diyerek gözyaşları
döktü.
Öte yandan acı haberi alan vatandaşlar köy girişine dev Türk bayrağı asarken, hiç izin kullanmayan
şehit Doğan'ın 10-20 günlüğüne izne çıkmayı planladığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10322
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Kızların bıçaklı erkek kavgası
Olayda yaralanan anne-kız hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de kızların bıçaklı "erkek kavgası"na anneleri de karıştı. Olayda yaralanan anne-kız hastaneye
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Beyazşehir ĐMKB Đlköğretim Okulu yanında meydana geldi.
G.Ç. (13) isimli kız, eski erkek arkadaşıyla görüştüğünü öğrendiği L.Y. (14) ile parkta karşılaştı. Kızlar
arasında çıkan kavgaya G.Ç.'nin annesi D.Ç. ile L.Y.'nin ablası G.Y. (21) ile annesi Ş.N. (37) de dahil
oldu. Kavga sırasında L.Y. (14) tarafından bıçaklandığı iddia edilen G.Ç. (13) ve annesi D.Ç. (31)
yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırılan anne-kız tedavi altına alınırken, polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10323
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Salaklar Sofrası
Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü, 'Salaklar Sofrası' adlı oyunu sahneye koydu
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Büyükşehir Belediyesi "100’de 100 Kayseri" etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye
Konservatuarı Tiyatro Bölümü, 'Salaklar Sofrası' adlı oyunu sahneye koydu.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen oyunu çok sayıda Kayserili tiyatrosever izledi.
Kibrin ve başkalarını küçük görmenin insanın başına açtığı sıkıntıları mizahi bir dille anlatan 2 perdelik
komedi oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu. Francis Veber'in yazdığı oyununun Genel Sanat
Yönetmenliğini ise Murat Özdeniz üstlendi.
"100’ de100 Kayseri" etkinlikleri bu akşam da Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ender Doğan konseri ile
devam edecek. Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10324
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Trenin önüne atlayarak intihar etti
Kayseri'de hareket halindeki trenin önüne atlayan 34 yaşındaki şahıs korkunç şekilde can verdi
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Kayseri'de hareket halindeki trenin önüne atlayan 34 yaşındaki şahıs korkunç şekilde can verdi.
Sivas yönüne giden makinist D.K. ile yardımcısı D.Ç. yönetimindeki Güney Ekspresi'nin önüne atlayan
34 yaşındaki K.A., feci şekilde hayatını kaybetti. Polise ifadesinde Kocasinan ilçesi Argıncık
mahallesinde tren raylarının önüne aniden bir kişinin çıktığını ve raylar altında can verdiğini anlatan
makinist D.K., ani fren yapmalarına karşın duramadıklarını söyledi.
Ceset parçaları yaklaşık 50 metre mesafeye yayılırken polis, kimlik tespitinde zorluk çekti. Cesede ait
olduğu belirlenen kimlik yaklaşık yarım saatlik incelemenin ardından rayların hemen yanında bulundu.
Şahsın intihara neden kalkıştığı yönünde henüz bilgi alamayan polisin yaptığı incelemesinin ardından
K.A.'nın cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10325
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Tomarza'da kaza:1 ölü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesi Pusatlı köyünde M.Ö. yönetimindeki 33 NC 979 plakalı otomobil,
aşırı hız sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada araç sürücüsü M.Ö, olay yetinde kaybederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10326
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Dikkat: Başınıza göktaşı düşebilir
8 Ekim tarihinde bine yakın göktaşı atmosferde parçalanarak Dünya'ya düşecek
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8 Ekim tarihinde bine yakın göktaşı atmosferde parçalanarak Dünya'ya düşecek. Akşam saatlerinde
çıplak gözle görülebilecek olan göktaşı yağmurlarıyla gökyüzünde adeta görsel şölen meydana
gelecek.
Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ferhat
Fikri Özeren, 8 Ekim 2011 tarihinde bine yakın göktaşının atmosferde parçalanarak Dünya'ya
düşeceğini ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak tabir edilen bu olayın adeta gökyüzünde şölen
havası oluşturacağını söyledi. Belirlenen tarihte akşam saatlerinde gökyüzünün kuzey kısmında
meteor kaymalarının çıplak gözle ve net bir şekilde görülebileceğini belirten Yrd. Do. Dr. Özeren, bu
olayın 6.6 yılda bir yaşandığını kaydetti. Özeren, "Halk arasında 'yıldız kayması' olarak tabir edilen
meteor kayması, çok sık bir şekilde Dünya'dan görülüyor. Bunlar uzayda kimi zaman serseri bir
şekilde dolaşan kimi zaman da periyodik başka kuyruklu yıldızların artıklarıdır. Özellikle son günlerde
gerçekleşecek olan meteor, yani göktaşı yağmurları, örneğin Drakonid meteor yağmurları 6,6 yılda bir
Güneş sisteminin içinde, Güneş'in çevresinde dolaşan bir büyük meteor, yani kuyruklu yıldızın
kalıntısına ait parçacıklardır" dedi.
Hesaplara göre, Türkiye'de göktaşı yağmurunun, 8 Ekim'de 20.00 ile 21.00 saatleri arasında
gözleneceğini ifade eden Özeren, "Bu tarihte, bu saat aralığında,1 saat içinde yaklaşık bin tane
göktaşı sayabileceğiz. Ama hesaplama değerlerine göre ortalama bin tane olacak. Bunun saati de
kayabilir. 8 Ekim günü hava karardıktan itibaren kuzey bölgeye doğru bakarlarsa yaklaşık 3-4 saat
seyretsinler. Mutlaka bu olayı yakalayacaklardır. Dua edelim ki olsun. Çünkü tam görsel şölen,
herkesin yapması gereken karanlık bölgeye gitsin. Çünkü maalesef o günlerde Ay, Dolunay'a yakın
olacak. Yine de Ay'ı arkamıza alıp seyredelim" diye konuştu.
Bazı büyük parçaların UFO olarak algılandığını söyleyen Özeren, "Küçük taş parçacıkları
atmosferimize çok hızlı bir şekilde girdikleri için yanar. Bazıları büyük olur, atmosferimizden o kadar
hızlı geçerler ki, ufkumuzu baştan sona tararlar. Siz eğer bunun meteor olduğunu bilmiyorsanız, çok
rahatlıkla kimliği belirlenemeyen bir cisim olarak algılayabilirsiniz, ki maalesef toplumda bu çok
görülüyor ve bilmedikleri için bu olayı 'UFO' diye tanımlayabiliyorlar. Görülen olayların çoğu meteor
kaymasıdır" dedi.
Her gün Dünya'ya yaklaşık 4 ton kadar malzeme düştüğünü söyleyen Özeren, Dünya'nın çoğu
okyanuslarla kaplı olduğu için bunları görme fırsatının olmadığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10327
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Irmağa düşen kadının cesedi bulundu
Yahyalı ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan kadının 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan kadının 4 gün sonra cansız bedeni
bulundu.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü Zamantı Irmağı'na düşen terliğini almaya çalışırken
akıntıya kapılan H.T. (36) yapılan çalışmalara karşın bulunamamıştı. 4 gündür arama çalışması
devam ederken H.T.'nin cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından bulunan H.T.'nin cansız bedeni otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10328
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Maça hoca istediler
Grup 38 Taraftarlar Derneğinden Kayseri Erciyesspor için ilginç istek
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Grup 38 Taraftarlar Derneği Kayseri Erciyesspor'u ve taraftarları motive edebilmek amacıyla Đl
Müftülüğü'ne, maçlarda din adamının görevlendirilmesi için dilekçe verdi.
Đl Müftülüğü önünde basın açıklaması yapan Grup 38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet
Đncealan, Đl Müftülüğü'nden maçlarda din adamının görevlendirilmesi yönünde istekte bulundu. Kayseri
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Kayseri Erciyesspor müsabakalarında, takımı motive edebilmek ve
tezahürat yapabilmek için davul getirmediklerini belirten Đncealan, Đl Spor Güvenlik Kurulu kararı
gerekçe gösterilerek, emniyet görevlilerinin davula izin vermediklerini ifade etti. Statlarda küfrün
azalması ve takımı motive edebilmek için maçlarda din adamının olmasını istediklerini söyleyen
Đncealan, "Biz hem statlarda küfrün azalması hem de takımımızı ve taraftarlarımızı motive edebilmek
adına maçtan önce bir din görevlisi tarafından dua okunmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz.
Bundan böyle Erciyesspor takımının iç sahada oynayacağı maşlarda manevi yönden
desteklenebilmesi için futbol bilgisi ve kültürü geniş olan bir din adamının stadyum tribünlerinde

görevlendirilmesini Đl Müftülüğü'nden talep ettim" şeklinde konuştu.
Đl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğini belirten Đncealan, Kayseri
Erciyesspor'un gittiği her deplasmanda teşekkür aldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10329
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Erciyes'e kar yağdı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri,Kayseri'de Cumartesi gününe kadar aralıklarla yağış olabileceğini belirtti
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Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Erciyes Dağı'nın Çobanini, Şeytanderesi, Hörgüçkayası bölgesinde başlayan yağışla kar kalınlığın 2
santimetreye ulaştığı bildirilirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte cumartesi gününe
kadar aralıklarla yağış olabileceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10330
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Kayseri : 0 Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında deplasmanda Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup
etti
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında deplasmanda Kayserispor'u 1-0'lık
skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle deplasmanda üst üste 11. galibiyetini aldı.Kayseri
Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren olü 6. dakikada Caner
Erkin kaydetti.
Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile
Kayserispor ise evinde Mersin Đdman Yurdu ile karşılaşacak.
ĐLK GOL CANER'DEN
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki golünü kaydeden Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın bu
sezon gol atan ilk Türk oyuncusu oldu.
TARAFTARLAR ĐLGĐ GÖSTERMEDĐ
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayserispor taraftarı ilgi
göstermedi. Ligin 4. maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor'u yaklaşık 10 bin
taraftarı desteklerken, tribünlerin büyük bölümünün boş kaldığı gözlendi. Fenerbahçe'yi ise Kayseri ve
çeşitli illerden gelen yaklaşık 2 bin taraftarı destekledi. Fenerbahçeli taraftarlar Đstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye slogan attı. Maçın güvenliğini 800 polis
ile 400 özel güvenlik görevlisi sağlıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10332
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Hakem faciası FB'yi kurtardı
Senenin formsuz hakemlerinden Kuddusi Müftüoğlu pozisyonu atlayarak net penaltıyı vermedi
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Senenin formsuz hakemlerinden Kuddusi Müftüoğlu pozisyonu atlayarak net penaltıyı vermedi
3. haftada oynanan Manisaspor maçının son saniyesinde verilmeyen nizami gol sebebiyle 2 puan
kaybeden F.Bahçe, dün Kayseri’de bu durumun tam tersini yaşadı. Karşılaşmanın 54. dakikasında
ceza sahasına düşen topa, Kayserili futbolculardan önce çıkıp eliyle dokunan Bilica F.Bahçe’yi
yakıyordu ama senenin formsuz hakemlerinden Kuddusi Müftüoğlu pozisyonu atlayarak net penaltıyı
vermedi.HATIRLANACAĞI gibi Müftüoğlu, G.Saray-Samsunspor maçında da Samsunlu kaleci
Ahmet’in pozisyonuna penaltıyı vermiş ama gösterdiği kırmızı kartla eleştirilmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10333
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Orduevinde şüpheli paket paniği
Kayseri Orduevi'nin önüne bırakılınca polisi alarma geçiren çuvaldan iş elbisesi çıktı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 60
: 24 Eylül 2011 17:52

Kayseri Orduevi'nin önüne bırakılınca polisi alarma geçiren çuvaldan iş elbisesi çıktı.
Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan Orduevi önünde hareketli dakikalar
yaşandı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu Orduevi önüne bırakılan çuval, polisi alarma geçirdi. En son
Ankara'da yaşanan ve ülke genelinde artan terör olaylarının ardından konuya daha çok titizlik gösteren
polis, hemen çevre güvenliği aldı. Yaya ve araç trafiğinin kesildiği alanda bomba imha ekibi özel
elbisesini giyerek çuvalı incelemeye giderken, bazı meraklı vatandaşlar da olan biteni uzaktan izledi.
Yapılan
incelemede çuvaldan iş elbisesi çıkınca vatandaş ve çevre esnafı da rahat bir nefes aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10334
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Đncesu'da cinayet
Đncesu ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü komşusunu bıçaklayarak öldürdü
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü komşusunu bıçaklayarak
öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler mahallesinde T.K. (45) ile komşusu G.Ö. (29) arasında bilinmeyen
bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö., T.K.'yı bıçakla
yaraladı.
Ağır yaralanan ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.K., hastanede yapılan tüm
müdahalelere karşın kurtarılamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10335
Erişim Tarihi: 26.09.2011

PKK vuruyor Ankara bakıyor!
Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu,11 asker de yar
yaralandı
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Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisinin
şehit düştüğü, yaralı sayısının 11 olduğu bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK
üyesi bir grubun Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına saldırı düzenlediği hatırlatıldı.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şehit sayısının 6, yaralı sayısının 11
olduğu belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.
Yaralıların tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz
hale getirildiği bildirildi. Siirt Valiliğinin daha önceki açıklamasında 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu,
7 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.
Şehitlerin isimleri belli oldu
Siirt Valisi Musa Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Belenoluk Jandarma
Karakolu'na terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda Jandarma Kıdemli Başçavuş
Erdal Canbulat (Đzmir), Jandarma Er Önder Turgay (Mardin), Jandarma Er Adem Yörük (Antalya),
Jandarma Er Ömer Dursun (Sinop), Jandarma Er Halil Đbrahim Türkmen (Konya) ve Jandarma Onbaşı
Recep Gök'ün (Şırnak) şehit olduğunu bildirdi.
Yola mayın döşediler
Teröristlerin Belenoluk Köyü’ne takviye askerlerin gelmesini önlemek için köy yoluna çok sayıda
mayınlı tuzaklar kurduğu tespit edildi. Bunun üzerine Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan
kalkan Sikorsky helikopterlerle çatışma bölgesine özel eğitimli komandolar gönderildi. Teröristler ateş
açınca helikopterler inişte güçlük yaşadı.
Bu kez devreye Kobra helikopterler girdi. Kobra helikopterler de PKK’lıların bulunduğu alanları yoğun
ateş altına aldı ve bombaladı. Çatışmada 3 terörist de öldürüldü. Yaralı askerler helikopterle Siirt ve
Şırnak’taki hastanelere gönderildi. Çatışma nedeniyle Siirt’te tüm resmi ve özel hastanelerdeki
doktorlar görev başına çağırıldı.
25 yılda 316 şehit
Terör örgütü PKK, yaklaşık 20 aydır bu boyutta karakol baskını yapmamıştı. Terör örgütünün en son
büyük karakol baskını Tunceli’de gerçekleşti. Nazımiye’deki Sarıyayla Karakolu’nu basan teröristler 4
askeri şehit etti. Son 25 yıldaki karakol baskınlarında 316 asker şehit edildi.
Diyarbakır’da da saldırı
Diyarbakır Hani Đlçe Emniyet Müdürlüğü’ne de teröristlerce saldırı düzenlendi. Roketatar ve uzun
namlulu silahlarla yapılan saldırıda 2 polis yaralandı. Bölgede operasyonlar başlatıldı.
Köylüleri siper aldılar
Siirt’e 132 kilometre mesafede olan Belenoluk Köyü’nün girişindeki jandarma karakoluna saldıran
teröristlere askerler karşılık verdi. Çıkan çatışma sürerken havadan takviye birliklerin gelmesi üzerine
teröristler, karakola 500 metre mesafedeki Belenoluk Köyü’ne kaçtı. Şiddetli çatışmalar köyde de
devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10337
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Kayseri barut fıçısı
Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 kaybeden Kayserispor'da, hakem Kuddusi Müftüoğlu'na tepki büyüyor
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Đki tartışmalı pozisyonda hakemin penaltılarını vermediğini söyleyen Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda
Müftüoğlu’nun, avantajları sürekli rakipten yana kullandığını öne sürdü. Kayserispor Basın Sözcüsü

Rifat Pehlivan, Müftüoğlu’nu Merkez Hakem Kurulu’na şikayet edeceklerini söylerken, “Kayserispor
olarak hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Haksızlığa tahammül etmeyeceğiz” dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10338
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Soba fabrikası yandı
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 8. caddede bulunan bir soba üretim fabrikasında yangın çıktı
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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 8. caddede bulunan bir soba
üretim fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına önce işçiler ve OSB'ye ait itfaiye ekibi
müdahale etti. Alevler tüm fabrikayı sarınca, toplam 11 itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler,
yangını yoğun çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saat sonra söndürdü. Fabrikada büyük çapta maddi zarar
oluştuğu bildirildi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10339
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Diziler ahlaksızlık saçıyor!
Aile içi çarpık ilişkileri sıradan olaylarmış gibi gösteren diziler büyük bir ahlaki tahribata neden oluyor
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Dünya'nın en çok tv izlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'de ekranların tartışmasız galibi diziler.
Hemen her kanalda 4-5 dizi ekrana geliyor.
Đnsanlar artık haftalık ders programı yapar gibi dizi izleme programı yapıyor. Hangi gün, hangi kanalda,
hangi dizinin izleneceği özenle belirleniyor
Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen bu diziler ise ne yazıkki kelimenin tam anlamıyla ahlaksızlık

saçıyor.
Aile içi çarpık ilişkileri sıradan olaylarmış gibi gösteren bu diziler büyük bir ahlaki tahribata neden
oluyor.
Aynı erkekle düşüp kalkan kız kardeşler, kardeşinin karısına göz koyan adamlar, yengesiyle takılan
yeğenler ve daha neler neler...
Reyting rekorları kıran bu dizilere müslüman Türk milletine ait hiç bir unsur ise kullanılmıyor.
Ekranları işgal eden onca dizi de Đslam'ın güzelliğini anlatan bir sahne görmek neredeyse imkansız.
Bu dizilerde bol bol kilise ve papaz görmek ise (üstelik de izleyeiciye sempatik gelecek rollerde)
sıradan bir durum.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10340
Erişim Tarihi: 26.09.2011

Erciyes'in ilk galibiyeti Kartal'dan
Ligde oynadığı ilk 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılan K.Erciyesspor ilk galibiyetini Kartalspor'dan aldı: 1-2
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Stat: Kartal Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Nihat Samuk, Şenol Ersoy
Kartalspor: Kaya 3, Önder 4, Erhan 4 (Dk. 60 Aydın 3), Hamza 4, Mehmet Ayaz 4, Tolga 4, Olgay 4
(Dk. 81 Mesut ?), Gökhan 4, Denilson 4, Mehmet Uslu 4, Adem Sarı 4 (Dk. 60 Savaş 3)
Kayseri Erciyesspor: Serhat 5, Fatih 5, Cemil 7, Serkan 5 (Dk. 77 Emre 3), Emrah 5 (Dk. 65
Posinkovic 5), Hamit 5, Kemal 5, Metin 7 (Dk. 59 Wasswa 3), Davut 5, Hanni 7, Gökhan Kaba 7
Goller: Dk. 3 Metin, Dk. 58 Hanni (Kayseri Erciyesspor), Dk. 90+2 (Penaltıdan) Mehmet Uslu
(Kartalspor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Wasswa (Kayseri Erciyesspor)
Sarı kartlar: Kemal, Hamit, Metin, Cemil (Kayseri Erciyesspor), Mehmet Ayaz, Mehmet Uslu, Hamza,
Önder (Kartalspor)
Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, Đstanbul'da oynanan maçta Kartalspor'u Metin ve Hanni'nin
golleriyle 2 - 1 mağlup etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10341
Erişim Tarihi: 26.09.2011

