KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
20–26 EYLÜL 2010

Yıldız hentbolcuların kampı bitti
Niğde'de 5 gün devam eden B Yıldız Erkek Hentbol Milli Takım kampı sona erdi
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Niğde Valiliği Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde 5 gün
boyunca devam eden B Yıldız Erkek Hentbol Milli Takım kampı sona erdi. 14-18 Eylül
2010 tarihleri arasında iki grup halinde gerçekleştirilen yaş grupları seçmelerine, son bir
yıl içerisinde Türkiye genelinde yapılan sporcu taramasında tespit edilen 109 hentbolcü
katıldı.
DEMĐRKAZIK KAMP MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVĐNĐ MEHMET ÖNDER YAPTI
Niğde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde 5 gün devam eden yaş grupları seçmelerinde
Kamp Müdürlüğü görevini Hentbol camiasının çok yakından tanıdığı MHK eski
Başkanlarından Mehmet Önder yürüttü. Niğde Demirkazık Kamp Müdürü Mehmet Önder,
çok ideal şartlara haiz olan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde iki grup halinde
düzenlenen yaş grupları seçmelerinin başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.
Önder,” Niğde Gençlik Spor Müdürlüğü Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde 14 Eylül
2010 tarihinde başlayan kampımıza ilk grupta 53, ,ikinci grupta 56 toplamda ise 109
sporcumuz katılmıştır. Birinci grubumuz 14-16 Eylül, ikinci grubumuz ise 16-18 Eylül
2010 tarihleri arasında yapılan yaş grupları seçmelerine tabi tutulmuşlardır. Kampımızda
ayrıca Milli Takımlar Teknik Direktörümüz Rüştü Şahin tarafından 20 hentbol alt yapı
antrenörümüze de eğitim seminerleri verilmiştir” dedi.
DEMĐRKAZIK KAMPINDA BAŞ ANTRENÖR OLARAK YUSUF ALĐ KURT, GÖREV
ALDI
1996-97 yaş gruplarının bir eğitim kampı niteliğindeki Niğde Demirkazık Kamp Eğitim
Merkezi’nde Baş Antrenör olarak, Beşiktaş Alt Yapı Antrenörü olarak görevini sürdüren ve
B Yıldız Erkek Hentbol Milli Takım Antrenörü olan Yusuf Ali Kurt görev aldı.
Kurt, Kayseri muhabirimiz Mehmet Fatih Kaymaz’a Demirkazık kampı ile ilgili şu
açıklamalarda bulundu, “Demirkazık, kampımız başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu kamp,
Türkiye Hentbol Federasyonu’nun alt yapı projesi içinde bir yıldan beri hazırlandığı ve
Niğde Demirkazık’ta uygulamaya koyduğu bir kamp özelliğini taşıyordu. Grubumuz alt
yapı seçmeleri çok yoğun olduğu için 109 kişilik kadroyu ikiye bölerek elemeleri yaptık.
Buradaki amacımız daha da alt yaş gruplarına inerek ileri ki yıllarda bu yaş grubunun
daha altındaki yaş gruplarında bu kampları gerçekleştirmek. Uzun vadede alt yapıda eksik
olan sporcuların yetiştirilmesi sorununu çözeceğiz. Buradan yetiştireceğimiz kadro ile de
erkekler bazında hentbol milli takımına istediğimiz oyuncuları temin etmeyi hedefliyoruz.
Uzun vadede bu yapı içinden daha sonraki aşamalarda tekrar taramalar yaparak A
takımının iskeletini oluşturmak istiyoruz” dedi.
DEMĐRKAZIK KAMPINA SEÇKĐN HENTBOL ANTRENÖRLERĐ KATILDI
Niğde Demirkazık kampına Türkiye genelinde seçkin hentbol antrenörlerinin katıldığını
ifade eden Kurt, Demirkazık kampında Çetin Tiryaki (Đstanbul), Mehmet Ali Binen (Adana)

ve Đlhami Kale (Ankara-Kaleci Antrenörü) nin yardımcı antrenör olarak görev aldıklarını
belirtti.
Kamp Müdürü Mehmet Önder’in yanı sıra kampa katılan diğer antrenörler ise şu
isimlerden oluştu; Hentbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Rüştü Şahin (Ankara), Celal
Usta (Adana), Tuncay Eresken (Ankara), Sibel Keskin (Ankara), Engin Doğan (Elazığ),
Hasan Bakar (Konya), Đrfan Uygun (Aydın), Hakan Gündüz (Antalya), Aydemir Aslankaya
(Bursa), Ali Aykasım (Mersin), Murat Örerel (Eskişehir), Seyfettin Uzun (Trabzon) ve
Đlknur Kurtuluş (Bursa).
KAMPTA ELĐT SPORCULAR SEÇMEYE GAYRET GÖSTERDĐK
Demizkazık kampı Baş Antrenörü Kurt, kampta elit sporcuları tespit edebilmek için birçok
test yaptıklarını kaydetti. Kurt,” Kamp süresince katılan gençler arasından hangilerinin elit
sporcular olabileceği yönünde testler yaptık. Hentbole uygun test metotları uyguladık.
Hentbole yatkınlıklarına, en önemlisi de aslında hentbolü ne kadar sevdiklerine baktık.
Uyguladığımız bu testler sonucunda şu anda istediklerimizi elde ettiğimizi düşünüyorum.
Đlk grubumuzun kamp dönemi 14 Eylül tarihinde başladı, 16 Eylül de tamamlandı. Đkinci
grubumuzun kamp dönemi ise 16 Eylül tarihinde başladı ve 18 Eylül tarihinde
tamamlandı. Demirkazık kampına; alt yapı milli takımlar teknik direktörümüz, genç ve
yıldız milli takım antrenörlerimiz, Türkiye genelinde sporcu taramasını yapan çok değerli
olan milli takımlarda daha önceki yıllarda bu yaş gruplarında görev almış tüm
antrenörlerimizin ile yaklaşık 1 yıldan beri Türkiye taraması sonucu tespit ettiğimiz 109
sporcumuz katıldı. Ayrıca bu antrenörlerimiz buraya gelerek çalışmalarımızda bize destek
oldular” diye konuştu.
BÖLGESEL KAMPLAR DÜZENLEMEK ĐSTĐYORUZ
Demirkazık kampı gibi yaş grupları seçmelerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için
bölgesel kamplar düzenlemeye yöneleceklerinin altını çizen Kurt,” Demizkazık kamp
ortamı beni çok etkiledi. Buraya ilk defa geliyorum. Diyebilirim ki bugüne kadar katıldığım
kamplar içerisinde en güzel olanıydı. Tesisinden aşçısına, yönetiminden fiziki koşullarına
kadar gerçekten tüm milli takımların burada kamp yapmasını tavsiye ediyorum.
Demizkazık kampı gibi kampları Türkiye genelinde bölgesel bazda düzenlemek istiyoruz.
Böylelikle sporcuların daha geniş katılımı sağlayarak daha sonra ise antrenörlerini eğitimi
ile ilgili projelerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Demirkazık kampı sonunda kamp müdürü, antrenörler ve sporcular günün anısına toplu
fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8011
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Erciyes'in şifalı bitkisi: Kuşburnu
C vitamini bakımından en zengin meyve olan Kuşburnu, Erciyes Dağı'nda toplanacak olgunluğa
ulaştı
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C vitamini bakımından en zengin meyve olan Kuşburnu, Erciyes Dağı’nda toplanacak
büyüklüğe ve olgunluğa ulaştı.
Sonbahar mevsiminin hüküm sürdüğü Erciyes Dağı’nda çalı görünümüne sahip ağacında
olgunlaşmaya başlayan kuşburnu meyvesi, doğa yürüyüşçülerinin ve dağcı grupların
vazgeçilmez gıdası konumunda.
Erciyes Dağı’na 1995 yılından beri hafta sonları düzenli yürüyüşler gerçekleştiren Erciyes
Kardelen Ekibi üyeleri de kuşburnu meyvesinin kıymetini bilenlerden. Kuşburnu
meyvesinin çok faydaları olduğunu ifade eden Erciyes Kardelen Ekibi Yürüyüş Lideri Salih
Köylü, portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren Kuşburnu’nun taze olarak veya
kurutularak kullanılabileceğini belirtiyor.
KUŞBURNU’NUN ĐNSAN VÜCUDUNA FAYDALARI SAYMAKLA BĐTMEZ
Kuşburnu’nun insan vücuduna birçok faydası olduğunu kaydeden Köylü, “Kuşburnu
iltihaplı hastalıkların tedavisinde insan vücuduna büyük yararlar sağlarken eklem
kireçlenmesi ve romatizma ağrılarının giderilmesindeki faydaları klinik araştırmalarda
belirlenmiştir. Kuşburnu, soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklık sistemini destekler.
Gribal enfeksiyonlara yakalanmamak için günde 3 bardak kuşburnu çayı içilmesi tavsiye
edilir. Kuşburnu’nun ayrıca kan temizleyici özelliği, idrar yolu enfeksiyonlarını önleyici
etkisi ve müshil özelliği de bilinen bir başka özellikleri arasında sayılabilir” diye konuştu.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8012
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Dostluk pekişsin diye 1 kuruşluk dava
Grup 38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan ve üyelerinden Levent Kızıl'a ilginç
tepki
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Grup 38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan ve üyeleri, TFF Kayseri Bölge
Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Mehmet Đncialan, “Ben davalardan beraat ettim.
Levent Kızıl’a aramızdaki dostluğun pekişmesi için 1 kuruşluk dava açacağım” dedi.
Grup 38 Taraftarlar Derneği, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bulunan Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölgesi önüne siyah çelenk bıraktı. Burada bir açıklama
yapan Grup 38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan, “5 Eylül 2009
tarihinde oynanan Türkiye-Estonya milli maçının ertesi günü TFF Milli Takımlar Sorumlusu
Levent Kızıl, tehdit mesajları aldığı açıklamasında bulunmuştu. Savcılığa suç duyurusunda
bulunacağını söylemiş ben de mahkemeye vermezse darılıp küseceğimi belirtmiştim.
Sayın Kızıl’ın avukatları tarafından Kayseri Adliyesi’ne 2 dava açılmıştı. Yapılan
yargılamalar sonrasında iki davadan da beraat ettim.
Bir tenkide dayanamayarak bir kaşık suda fırtına koparan Levent Kızıl’a, aramızdaki
dostluğun pekişmesi için 1 kuruşluk manevi tazminat davası açacağım” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8013
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Ücretli öğretmenler iş başına
Kayseri'de atanamayan 300 öğretmenin yerine ücretli öğretmenlerin görev yapacak
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Đlköğretim Haftası, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Đl Milli
Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, KPSS'nin iptal edilmesiyle birlikte atanamayan 300
öğretmenin yerine ücretli öğretmenlerin görev yapacağını bildirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomaktekin, Đl
Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende, Valilik ve Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin
sunulmasından sonra Đstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sonrasında açıklama yapan Đl Milli Eğitim Müdürü
Erdoğan Ayata, “2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılının kazasız ve belasız bir şekilde
geçmesini temenni ediyorum. Bu gün 730 okulda 13 bin öğretmen ve 262 bin öğrenci ile
ders başı yapıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Kayseri'nin eğitim ve
öğretimde başarılı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Bir gazetecinin, “KPSS iptal edildi. Atanacak öğretmenler görevlerine bu nedenle
başlayamadı. Kayseri'de öğretmen açığı var mı?” sorusuna ise Erdoğan Ayata, “Kayseri'ye
KPSS ertelenmeseydi 300 öğretmen gelecek ve görevine başlayacaktı. Görevine
başlayamayan öğretmenlerin yerine ücretli öğretmenler görevlendirdik. Kayseri'de bir
saatimiz bile boş geçmeyecek. Eğer KPSS sınavının iptali konusunda bir gelişme olursa
atanacak olan öğretmenler görevlerine başlayacak, ücretli olan öğretmenlere de teşekkür
edeceğiz” diye cevap verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8014
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Okuluna böyle geldi !
Avukat Ahmet Ulucan yaptırdığı okulunun açılışını görmek için hasta yatağından tören alanına geldi
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Avukat Ahmet Ulucan, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı için yapımını üstlendiği
ilköğretim okulunun açılışını görmek için hasta yatağından tören alanına geldi.
Kayseri'nin Barbaros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Ulucan Đlköğretim Okulu,
düzenlenen törenle eğitime açıldı. Okulun yapımını üstlenen 83 yaşındaki Ahmet Ulucan
hasta yatığından kalkarak katıldığı töreni, arabanın içinde izledi. Törene, AK Parti Kayseri
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Milli Eğitim Müdürü
Erdoğan Ayata, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Hotman, öğrenciler ve velileri katıldı.
Törende konuşan il Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, “Her konuda rekabet etmenin en
büyük yolu eğitimdir. Bir ülkenin gerçek zenginliği eğitimli insanlarıdır. Çağımız bilgi ve
teknoloji çağıdır. Dünyaya yön verecek olan ülkeler teknoloji yarışında başarılı olan
ülkeler olacaktır. Bu nedenle eğitime ve teknolojiye büyük önem vermemiz gerekiyor”
diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, devlet ve hükümet politikası olarak
eğitime öncelik verdiklerini anlatarak, “Bilgi çağını yakalamak için vatandaşların tümünün
eğitimli olması şarttır” dedi. Öksüzkaya, açılışı yapılan okula katkılarda bulunan Ahmet
Ulucan'a teşekkür ederek, “Bu yatırım, devlet ve vatandaş işbirliğinin en güzel
örneklerinden biridir” ifadesinde bulundu.
Konuşmaların ardından, 1 milyon TL harcayarak 4 katlı ve 18 derslikli ilköğretim okulu
yaptıran Avukat Ahmet Ulucan'a, Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu ve Đl Milli Eğitim
Müdürü Erdoğan Ayata tarafından plaketi verildi.
Plaket takdiminin ardından, Avukat Ahmet Ulucan'ın isminin verildiği okul, kurdelenin
kesilmesi ile eğitim ve öğretime açıldı. Okulu gezen AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya, Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu, Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata
okul sıralarında oturarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8015
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Okullar ilaçlandı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız: Okulları haşere ve mikroplara karşı ilaçladık
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, her yıl olduğu gibi eğitim ve öğretim sezonunu
başlangıcında okulları haşere ve mikroplara karşı ilaçladıklarını söyledi.
Öğrencilerin daha sağlıklı mekanlarda eğitim almasını arzu ettiklerini vurgulayan Yıldız,
Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan bütün okulları eğitim ve öğretim sezonu
başlangıcında ve sömestr tatilinde iki kez ilaçladıklarını vurguladı. Her yıl olduğu gibi bu
yıl da eğitim sezonu başlamadan okulları haşereden ve mikroplardan temizleyip,
öğrencilerin eğitim ve öğretim mekanlarını daha sağlıklı kılmak için çalıştıklarının altını
çizen Yıldız, "Okulların; sınıf, yemekhane, yatakhane, bodrum, kazan dairesi ve
tuvaletlerini patojen mikroorganizma taşıyabilen haşere ve enfeksiyon yeteneğindeki
mikroorganizmalardan korumak amacıyla ilaçlayıp, dezenfekte ettik. Öğretmen ve

öğrencilerimize yeni sezonda başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı versin, iyi dersler"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8016
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Ç.Rize : 2 K.Erciyes : 2
Karşılaşmadan 1 puan alan Kayseri Erciyesspor, ligte nağmağlup ünvanını sürdürüyor
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor
karşılaşmasından aldığı 1 puana razı olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi aynı
takımla oynayacağı maçtan galibiyet hedefliyor.
Ligin 4. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayan ve 2-2 beraberlik ile
sonuçlanan karşılaşmadan 1 puan alan Kayseri Erciyesspor, ligte nağmağlup ünvanını
sürdürüyor. Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, ĐHA muhabirine yaptığı
açıklamada, kazanmak için gittikleri karşılaşmadan 1 puana razı olduklarını söyledi.
Devrim, "Zor bir karşılaşma oldu. Sert bir zeminde oynadık. Hakem hataları yüzünden
verilmeyen 1 penaltımız vardı. Artık bu maçı unutarak önümüze bakacağız. Çarşamba
günü kendi evimizde Çaykur Rizespor'u konuk edeceğiz. Bu karşılaşmadan galip ayrılmayı
hedefliyoruz" dedi.
Ligin başı olması nedeniyle tam manasıyla istedikleri konuma gelemediklerini söyleyen
Devrim, "Henüz takım yüzde yüz değil ama daha iyi olacaktır. Aldığımız puanlar da fena
değil. Kendimizi daha da geliştirerek ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8017
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Kayserispor'da moraller bozuldu !
Antalyaspor'u en son 13 yıl önce yenen Kayserispor, 2-1'lik mağlubiyet ile ligdeki yenilmezlik
ünvanını yitirdi
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Medical Park Antalyaspor'u en son 13 yıl önce yenen Kayserispor, bu hafta aldığı 2-1'lik
mağlubiyet ile ligdeki yenilmezlik ünvanını yitirdi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında Medical Park Antalyaspor ile karşılaşan ve maçtan
mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, kendi evinde oynayacağı Trabzonspor maçını
düşünmeye başladı. 2010-2011 ligine adeta fırtına gibi giren, karşılaşmalardan 3 galibiyet
ve 1 beraberlik alarak namağlup ünvana sahip olan Kayserispor, Medical Park
Antalyaspor yenilgisine üzüldü.
Maçı değerlendiren Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Fenerbahçe
galibiyetinin ardından takımın Antalya'ya moralli gittiğini ancak net pozisyonları
değerlendiremeyerek karşılaşmadan mağlup ayrıldığını söyledi. Ortaköylüoğlu, "Yeni
teknik heyet ve birçok yeni futbolcuyla lige iyi başlamıştık. Antalyaspor maçından 3 puan
ile ayrılmak istiyorduk. Karılaşmaya takımımız iyi başladı, maalesef çok net gol
pozisyonlarından faydalanamadık. Rakip takım da bulduğu pozisyonları değerlendirince
sahadan mağlubiyet ile ayrıldık" dedi.
"ÇOK ĐYĐ BĐR KADROYA SAHĐBĐZ"
Lig maratonunda puan kayıplarının olabileceğini belirten Ortaköylüoğlu, "Henüz
maratonun ilk haftalarındayız. Bu yıl da zaman zaman puan kayıpları olacaktır. Gerçekten
iyi bir kadroya sahibiz. Đyi mücadele edip iyi futbol oynuyoruz. Bu yolda da devam
ettiğimiz sürece ligi istediğimiz yende de bitireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
Trabzonspor karşılaşmasından galibiyet hedeflediklerini kaydeden Ortaköylüoğlu, "Ligin
en formda takımlarından olan Trabzonspor, bu hafta mağlubiyet ile tanıştı. Kendi
sahamızda oynanacak ve taraftar desteğimizle de futbolcularımız gereken mücadeleyi
sahaya yansıtacağımıza inanıyorum. Takımımız sahadan 3 puan ile ayrılacaktır" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8018
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Bu çocuklara ne oldu ?
Ahmet Tekin (9), Dilruba Tekin (7) ve Türkan Ay'ın (11) kaybolmalarının üzerinden tam 1 yıl geçti
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Geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplamak için evden çıkan ve
kendilerinden haber alınamayan Ahmet Tekin (9), Dilruba Tekin (7) ve Türkan Ay'ın (11)
kaybolmalarının üzerinden tam 1 yıl geçti. Anne Leyla Tekin, ders zilinin çalmasıyla
çocuklarının okula gidemediğini, üzgün olduğunu belirterek gözyaşlarına boğuldu.
Geçen yıl Ramazan Bayramında şeker toplamak için evlerinden ayrılan Ahmet Tekin,
Dilruba Tekin ve Türkan Ay'ın kaybolmalarının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen üç
çocuktan hâla bir haber alınamadı. Kaybolan Ahmet ve Dilruba kardeşlerin annesi Leyla
Tekin, çocuklarının kaybolmalarının üzerinden tam 1 yıl geçtiğini belirterek, "Yavrularımı

1 yıldır göremiyorum. Bayramda gelecekler diye hep umutla bekledim ama gelmediler.
Okul açılınca geleceklerini umut ediyordum, olmadı. Yine, gelmediler. Yavrularımı, yine
göremedim. Umudumu ve inancımı kaybetmedim. Ancak, kaç bayram geçti, yılbaşı geçti
hala bir haber yok" dedi.
ÇOCUKLARIMIN ÖNLÜKLERĐNĐN ĐÇĐNĐ DOLDURUN
Đlköğretim ve ortaöğretimlerin öğrencilerinin ders başı yapmaya başladığını belirten acılı
anne Tekin, şöyle konuştu: "Bugün bütün öğrenciler ders başı yaptı. Ancak, benim
yavrularım okullarına gidemedi. Beni, bu sevgiden de mahrum bıraktılar. Çocuklarımın
önlükleri boş kaldı. Neden onların önlüklerinin içi dolmuyor. Okula giden çocukları
gördükçe acım daha da artıyor. Çocuklarım okula gitselerdi, oğlum 3. sınıfa, kızım 2.
sınıfa gidecekti. Ama, çocuklarımın okullarına gittiklerini göremedim."
Balkonda oturup okula giden çocuklara baktığını anlatan Tekin, sözlerine şöyle devam
etti: "nerede benim çocuklarım' diyorum. Onlara sarılıp öpmeyi çok özledim. Kokularını
özlediğimde, önlüklerini kokluyor sarılıp ağlıyorum. Çocuklarımın önlüklerini kokuları
gitmesin diye hiç yıkamadım. Odalarındaki resimlerine bakıp kalıyorum. Onları, artık
sadece resimlerde görüyorum."
EŞĐM ĐKĐNCĐ KEZ KALP KRĐZĐ GEÇĐRDĐ
Yavrularını kimlerden soracağını bilmediğini anlatan çaresiz anne Leyla Tekin, sözlerini
şöyle tamamladı: "Hiç düşmanımız yok, kavgalı olduğumuz kimse yok. Bizimle aynı
kaderi paylaşan yüzlerce insan var. Ama, çoğu çocuklarının kimler tarafından kaçırıldığını
biliyor. Ona göre de hareket ediyorlar ve gereken yerden yardım istiyorlar. Ben, kim
kaçırdığını bilmiyorum, devletten yardım istiyorum. Eşim, ikinci kez kalp krizi geçirdi.
Eşim, üzüntüsünü paylaşmıyor, derdini içine atıyor. O da okullar açıldığı halde
çocuklarının burada olmayıp başka çocuklar gibi okula gidememesine çok üzülüyor. Allah
rızası için bize yardım edin. Çocuklarımın, elinden tutup okula götürmek benim de
hakkım. Yavrularımın boş kalan önlüklerini doldurun."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8019
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Okulda bomba paniği
Öğrenciler, 2010-2011 eğitim öğretim yılına başlarken okul yakınına bırakılan çanta, bomba
paniğine neden oldu
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Öğrenciler, 2010-2011 eğitim öğretim yılına başlarken okul yakınına bırakılan çanta,
bomba paniğine neden oldu. Hiçbir şeyden habersiz eğitimini sürdüren öğrencilerin
velileri ise korku içinde polisin müdahalesini izledi.
Merkez Melikgazi ilçesi Hacı Mustafa Gazioğlu Đlköğretim Okulu girişinde çöp kutusu
yanına bırakılan çanta, paniğe neden oldu. Đhbar üzerine olay yerine çok kısa süre
içerisinde gelen polis, bahçedeki öğrencileri ivedi şekilde sınıflarına girdirirken, çevre
güvenliği aldı. Çocuklarının çıkışını bekleyen bazı veliler ise korku içerisinde olan biteni

anlamaya çalıştı.
Bomba imha uzmanı çöp kutusu yanına bırakılan çantayı inceledikten sonra boş
olduğunu anlayıp açtı. Veliler ve öğretmenler bomba olmaması üzerine derin bir nefes
aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8020
Erişim Tarihi: 21.09.2010

2 otomobil çarpıştı : 3 yaralı
Kaza, Merkez Kocasinan Đlçesi Mimarsinan Mahallesi, Bozantı Caddesi ve Murat Caddesi kavşağında
meydana geldi
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Merkez Kocasinan Đlçesi Mimarsinan Mahallesi, Bozantı Caddesi
ve Murat Caddesi kavşağında meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 38 LL 041 plakalı
otomobil, B.E.'nin kullandığı 38 HH 258 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan B.E., aynı araçta bulunan E.E. ve H.E. ambulansla hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8022
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Đnternetten dernek kurulabilecek
Dernekler Dairesi Başkanlığı, 'Uygulamaya Yönelik Rehberlik Çalışması' hakkında bilgi verdi
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Dernekler Dairesi Başkanlığı, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonunda
'Uygulamaya Yönelik Rehberlik Çalışması' hakkında bilgi verdi. Dernekler Dairesi Başkanı
Mustafa Yardımcı, “internetten dernek kurulması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Yapılan toplantıya Vali Mevlüt Bilici, Dernekler Dairesi Başkanı Mustafa Yardımcı, Đçişleri
Başkanlığı Dernekler Denetçisi Muhsin Özaslan, Denetçiler Başkan Yardımcısı Özer Kaya,
Đl Dernekler Müdürü Osman Bal'ın yanı sıra bir çok dernek yöneticisi ve dernek üyesi
katıldı.
"Sivil toplumsuz eğitim olmaz" ilkesiyle hareket ettiklerini ve tüm personellerini eğitime
tabi tutuklarını belirten Dernekler Dairesi Başkanı Mustafa Yardımcı, "Sivil toplum
günümüzde her alanda önemli görevler arz etmektedir. Toplumu büyük ölçüde etkileme
gücü olduğu için Sivil Toplum Kuruluşları (STK) gün geçtikçe artıyor. Osmanlı zamanında
Ahilik Teşkilatı ve Lonca Teşkilatı olarak başlayan ve günümüze kadar hızla çoğalarak
gelen STK'ların faal sayısı bu gün itibariyle 85 bin 515'tir. Biz de bu doğrultuda mümkün
oldukça derneklere ziyaretler düzenleyerek, bilgi ve belge doğrultusunda eğitim
çalışmalarını denetleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Artık internet üzerinden dernek açma başvurusu yapılacağını söyleyen Yardımcı, "Dernek
açmak için valilik önünde oluşan uzun kuyrukları ortadan kaldırmak için, şu an
çalışmalarını yürüttüğümüz internet üzerinden başvuru kabulünü oluşturuyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8023
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Şeker pancarı alımları başladı
Türkiye'nin en büyük ve modern şeker fabrikası olan Boğazlıyan'da kampanya heyecanı yaşanıyor
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Türkiye'nin en büyük ve modern şeker fabrikası olan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri
Entegre Tesisi'nde, kampanya heyecanı yaşanıyor. 4 bin 600 sözleşmeli ekim yapan
çiftçiyi ve bölge ekonomisini yakından ilgilendiren 2010-2011 pancar alım kampanyası
bugün düzenlenen törenle başladı.
Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi Pancar Analiz Laboratuarı önünde
düzenlenen törene, Boğazlıyan Belediye Başkanı Mustafa Özdal, Garnizon Komutanı
Güngör Atılgan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Đrcal, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, Şirket CEO'su Ayhan Teke, Genel Müdür Mustafa Matur,
Đlçe Emniyet Müdürü Erdal Tepe, Siyasi Partilerin Đlçe Başkanları, Oda Başkanları ve çok
sayıda çiftçi katıldı.
Đstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende ilk olarak konuşan Kayseri Şeker
Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Matur, Türkiye'nin en modern Şeker Fabrikası
konumunda bulunan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi'nde, 2010-2011
Pancar Alım Kampanyası'nın bugün itibariyle, toplam 4 bölge ve 10 kantarda başladığını
belirterek,"Şirketimizin faaliyet gösterdiği 4 Bölgeye bağlı toplam 73 köyde ve 215 bin
dekar alan üzerinde, 4.600 çiftçiye pancar ekimi yaptırılmış olup, bu ekimden 1 milyon

150 bin ton pancar tesellüm edilerek, 1 milyon 200 bin ton pancar işlenecektir. Ayrıca
Kampanya süresince 182 bin ton şeker, 280 bin ton yaş pancar küspe ve 30 bin adet,
Balya küspe üretilecektir. Günlük yaklaşık 12 bin ton Pancar işleme Kapasitesine sahip
olan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisimizde, kampanya süresi boyunca, siz
değerli çiftçi kardeşlerimizin alın teri olan pancarı en kısa sürede tesellüm edip, sizlerin
sağlıklı bir şekilde ürününüzü şekere dönüştürmeyi hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.
Dana sonra söz alan şirket CEO'su Ayhan Teke, şeker sektöründe yaşanan sorunlara
dikkat çekerek, "Öncelikle Boğazlıyan Şeker Fabrikası gibi çok büyük bir tesisin yepyeni
bir Kampanya açılışına daha şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok zahmetler
verilerek ve çok emekler harcanarak inşa edilen bu tesis, eminim ki yüzyıllarca bölgenin
kalkınmasında büyük rol oynayacaktır. Sizlerden bir dönem bir söz istemiştik
hatırlarsanız. Eğer bu fabrika hayata geçerse pancar ekilmedik alan bırakmayalım diye.
Şimdi çok şükür bu sözü yerine getiriyorsunuz fakat biraz daha özveri ve cesaret ile bu
sektörü yeniden canlandırabilmek çok mümkün. Özellikle münavebeye lütfen uyalım.
Çünkü pancar eken çiftçiler olarak münavebeye uymaz isek, çeşitli pancar hastalıkları,
tarlalarımıza ve ürünlerimize adeta bir kanser gibi bulaşır ve hızla yayılarak bize tamiri
olmayan büyük zararlar verir. Örneğin Niğde'de bir dönem münavebeye uyulmadığı için
15 yıl boyunca patates ekimi yapılamamıştı. Lütfen kendimizden önce, torunlarımızı hatta
torunlarımızın torunlarını düşünelim" dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali
Özışık ise, bugün çiftçilerin fabrikalarına sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, “Ben bir
zamanlar çiftçimize verdiğim sözü tuttum. Ve bugün Boğazlıyan Şeker Fabrikası dimdik
karşınızda. Şimdi sıra sizde, zaman, fabrikanıza sahip çıkma zamanıdır. Sizden tüm
dedikoduları bir tarafa bırakıp, fabrikanıza sahip çıkmanızı istiyorum” dedi.
Kendisi ve yöneticileri ile ilgili ortaya atılan tüm iddiaların iftira ve yalandan ibaret
olduğunu da vurgulayan Özışık, “Önce Boğazlıyan Şeker Fabrikası için bir hayal dediler,
hayata geçirdim sustular. Daha sonra şirket iyi yönetilemiyor, yolsuzluk var dediler,
hakkımızda açılan tüm davalardan berat ettim, tüm müfettiş denetimlerinden alnımın akı
ile çıktım, sustular. Şimdi şahsımla ilgili, hiç sahip olmadığım mal varlıklarından, hiç
içerisine dahi binmediğim Ferrari marka otomobillerden bahsediyorlar. Bu iftiralardan
kanunlar önünde aklandım şimdi yine sustular. Ben hayatımda bir tane Ferrari'ye bindim,
O'da komşumuzun Ferrari ismini verdiğim eşeğidir. Ben artık çiftçimizin bu dedikodulara
kulak asmadığını iyi biliyorum. Hepiniz beni yakından tanıyorsunuz, eğer ben hala sizden
biri olmasam, bugün burada beni dinliyor olmazdınız eminim. Bu vesile ile
kampanyamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, hepinize kazasız belasız bir
kampanya dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.
Daha sonra kesilen kurdele, kurban ve yapılan dualar ile birlikte fabrikaya ilk pancar
getiren çiftçilere ödülleri verildi. Daha sonra çiftçiler sırayla, fabrika kantarına getirdikleri
pancarları teslim ederek, 2010 -2011 Pancar Alım Kampanyası resmen başlamış oldu.
Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi'nin faaliyet gösterdiği 4 Bölgeye bağlı
toplam 73 köyde ve 215 bin dekar alan üzerinde 4 bin 600 çiftçiye pancar ekimi
yaptırılarak, bu ekimden 1 milyon 150 bin ton pancar tesellüm edilerek, 1 milyon 200 bin
ton pancar işlenecek. Ayrıca Kampanya süresince 182 bin ton şeker, 280 bin ton yaş
pancar küspe ve 30 bin adet, Balya küspe üretilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8024
Erişim Tarihi: 21.09.2010

Bünyan Belediye Başkanı gözaltında
Bünyan Đlçe Belediye Başkanı Mehmet Özmen, ihale yolsuzluğu iddiasıyla 12 kişiyle birlikte
gözaltına alındı
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Kayseri'nin Bünyan Đlçe Belediye Başkanı Mehmet Özmen, ihale yolsuzluğu iddiasıyla 12
kişiyle birlikte gözaltına alındı.
MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Özmen, "ihale yolsuzluğu" iddiasıyla Kaçakçılık ve
Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından belediyede çalışanı 12 kişi ile birlikte gözaltına
alındı. Başkan Mehmet Özmen ve diğer şahısların ifadelerinin alındığı, sayının artabileceği
bildiriliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8027
Erişim Tarihi: 22.09.2010

Bu bir sindirme operasyonu !
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'nin gözaltı sürecini
değerlendirdi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Đl Emniyet Müdürlüğü
binası önünde Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'nin gözaltı sürecini değerlendirdi.
Korkmaz, "Bu bir sindirme operasyonu" dedi.
Đl Emniyet Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yapan Milliyetçi Hareket Partisi Đl
Başkanı Süleyman Korkmaz, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'nin evinden nasıl
gözaltına alındığını anlattı.
Korkmaz, Belediye Başkanı Özmen'in durumunun iyi olduğunu belirterek "Sabah saat

6:30 civarlarında bir operasyon ile başkanı alıp getiriyorlar. Yapılan bu uygulamaya
sitemliyiz. Bir belediye başkanına böyle bir uygulama olmamalıydı. Emniyet Müdürümüz
riayet ettiğini söylüyor. Baktığınızda kolunda saatinden, telefonundan sigarasına kadar
her şey alınıyor. Bir sindirme operasyonu uygulanıyor. Gerçekten suç varsa hukuka
yöneltir çözeriz. Halen daha ifadesi alınmadı. Bir an evvel adalet yerini bulmalı. Bünyan
belediyesine devamlı müfettişler geliyor. Eğer bu sindirme operasyonu ise çok üzgünüz.
Adalete güvenmek istiyoruz. Temennimiz budur" dedi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'i yalnız bırakmayacaklarını dile getren
Korkmaz, yapılan uygulamanın yasalara göre yapılmasını istedi.
Belediye Başkanı Mehmet Özmen'in göz alınması konusunda nöbetçi savcılığın bile haberi
olmadığını ifade eden Korkmaz,"Adliyeye gittim Başsavcı vekili ile görüştüm. Başsavcının
haberi yok. Şehir merkezindeki evinden alınıyor ve kimsenin haberi yok. Bünyan Savcısı
demiş öyle alınmış. Herkes aklına başına almalı. Bu olayın AK Parti'nin bir oyunu
olmadığını düşünmek istiyorum" şeklinde konuşmasına son verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8028
Erişim Tarihi: 22.09.2010

Tramvay istasyonu yanında kaza
Kayseri'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik
kazalarında 9 kişi yaralandı
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- ARAÇ ĐÇERĐSĐNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ GÜVENLĐK GÖREVLĐSĐ KURTARDI
Kayseri'de kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücüyü, güvenlik görevlisi kurtardı.
Kaza, Sivas Bulvarı Erciyesevler tramvay istasyonu yanında meydana geldi. Đddiaya göre,
Đzzet A. (22) yönetimindeki 38 LS plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam direğine çarptı. Kazayı gören güvenlik
görevlisi Soner Tanrıöven (20), minibüsün içerisinde sıkışan Đzzet A.'yı sıkıştığı yerden
kurtarmasıyla ambulans çağırdı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan sürücü Đzzet A.'nın sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZALARI: 8 YARALI
Kayseri'de meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Bünyan, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Đncesu, ve Kocasinan ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında
8 kişi yaralanırken, kazaların en çok dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği
öğrenildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, jandarma ve polis kazalar ile ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8029
Erişim Tarihi: 22.09.2010

Đşte Trabzon maçının bilet fiyatları
Spor Toto Süper Ligi'nin 6. haftasında Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları
belirlendi
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Spor Toto Süper Ligi'nin 6. haftasında KayserisporTrabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belirlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda Pazar Günü saat:15.30'da oynanacak
Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmanın biletleri
Ticketturk tarafından bugün satışa sunulmaya başlandı.
Bilet giriş fiyatlarının, Güney ve Kuzey (alt-üst) Tribünü 10 TL, Doğu ve Batı (alt-üst)
Tribünü 20 TL, Vip 50 TL olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8030
Erişim Tarihi: 22.09.2010

Silahlı mera kavgası: 2 yaralı
Pınarbaşı ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada birbirlerine av tüfeği ile ateş eden
2 kişi yaralandı
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: 22 Eylül 2010 14:29

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada birbirlerine
av tüfeği ile ateş eden 2 kişi yaralandı.
Pınarbaşı ilçesi Kavak köyünde M.T ile M.G. hayvan otlatma meselesinden dolayı tartışma
çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, birbirlerine uzak mesafeden ruhsatlı av tüfekleriyle
ateş etmeleri sonucu M.T. ve M.G. el ve boyun bölgelerinden yaralandı.
Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan şahısların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8031
Erişim Tarihi: 22.09.2010

Dalgınlık facia getiriyordu !
Mutfak tüpünü açık unutup işe giden vatandaşın dalgınlığı mahallede tedirginlik yarattı
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: 22 Eylül 2010 14:34

Kayseri’de mutfak tüpünü açık unutup işe giden vatandaşın dalgınlığı mahallede
tedirginlik yarattı.
Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Kelkit sokak Koçyiğit apartmanında oturan
vatandaşlar, binayı saran yoğun gaz kokusu üzerine durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Đhbar üzerine gelen ekipler, binaya bağlanan doğalgaz vanasını kapattıktan sonra,
apartmanda bulunanları dışarı çıkartarak herhangi bir patlama ve yangına karşı önlem
aldı.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri de müdahale için hazır beklerken, kaçağın doğalgazdan
kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit için firma görevlileri çağrıldı. Olay yerine gelen
Kayserigaz görevlileri ellerindeki cihazlarla yaptığı ölçümde gaz sızıntısının mutfak
tüpünden geldiğini belirledi. Abonelerine verdikleri gazın ‘sarımsak’ kokusuna benzer
koku içerdiğini dile getiren görevliler, “Bizim hatlarımızda yaptığımız kontrollerde, her
hangi bir kaçak bulunmadı. Elimizdeki cihazlar, her türlü gaz kokusunu algılayıp cinsini
gösterir. Yaptığımız ölçümlerde, binayı saran koku, LPG tüplerinden geliyor” dedi.
Görevlilerin yaptığı kısa süreli araştırma sonrasında gaz kaçağının Mustafa Can’ın
oturduğu birinci kattaki dairenin açık olan mutfak penceresinden geldiği anlaşıldı.
Telefonla Mustafa Can’a ulaşan görevliler, daire kapısını açtırıp eve girdi ve açık unutulan
tüpü kapattı. Korku dolu dakikalar geçiren ve evlerini terk etmek zorunda kalan kadınlar,
bir süre daha sokakta bekleyip gaz kokusu tamamen dağıldıktan sonra dairelerine girdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8032
Erişim Tarihi: 22.09.2010

Đhale yolsuzluğu operasyonu !
Bünyan Đlçe Belediye Başkanı Mehmet Özmen'in de aralarında bulunduğu 12 kişi, Bünyan
Adliyesi'ne çıkarıldı
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Đhale yolsuzluğu iddiasıyla gözaltına alınan Bünyan Đlçe Belediye Başkanı Mehmet
Özmen'in de aralarında bulunduğu 12 kişi, Bünyan Adliyesi'ne çıkarıldı.
MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Özmen, "ihale yolsuzluğu" iddiasıyla Kaçakçılık ve
Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından belediyede çalışan 12 kişi ile birlikte gözaltına
alınmıştı. Đfade veren Başkan Mehmet Özmen ve diğer şahıslar, Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Adli Tıp Merkezi'nden alınan raporun ardından Bünyan Adliyesi'ne sevk edildi.
Başkan Özmen, polis otosuyla, diğer çalışanlar K.A., A.P., H.B.O., S.S.U., T.D., M.D.,
B.K., S.S., S.D., Ş.Ü., S.B., L.D. ise minibüs ile Bünyan Adliyesi'ne getirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8033
Erişim Tarihi: 22.09.2010

Hostese cinsel saldırı
Bayan hostese cinsel saldırıda bulunan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı
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Kayseri'de şehirlerarası otobüs firmasında çalışan hostesi evine bırakacakları bahanesiyle
otomobillerine alarak cinsel saldırıda bulunan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kayseri'ye otobüsle seyahat eden T.M. ve E.A., gece
saat 02.30 sıralarında kente geldiklerinde otobüsün hostesi olan G.K.'yi (29) evine
bırakma bahanesi ile araca bindirdi. Melikgazi ilçesi Ağırnas kasabası yakınlarına araziye
getirdikleri G.K.'yi darp ederek cinsel saldırıda bulunan şahıslar, jandarma ekipleri
tarafından yakalandı. G.K.'nin cinsel saldırıya uğradığına dair doktor raporu alınarak
adliyeye çıkarılan şahısların, mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8034
Erişim Tarihi: 23.09.2010

Yemek sektörü kayıt dışının merkezi
Avrupa Birliği destekli olan Toplu Yemek Sektöründe Kayıtlı Đstihdama Geçiş Projesi, düzenlenen
toplantı ile tanıtıldı
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Avrupa Birliği destekli olan Toplu Yemek Sektöründe
Kayıtlı Đstihdama Geçiş Projesi, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.
Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü
Cuma Ali Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, YESĐAD Başkanı Arslan Atlı ve davetliler katıldı.
Toplantıda konuşan YESĐAD Başkanı Arslan Atlı, Türkiye genelinde 5 bine yakın yemek
fabrikasının bulunduğunu belirterek, “Bu fabrikalarda 3 bin 500 civarında insan çalışıyor.
Fakat bu sektör kayıt dışılığın ve merdiven altı şirketlerin sektörü haline gelmiştir. Bu
projede amacımız, kayıt dışılığı önlemektir. Bir yıl sürecek çalışmanın sonucunda 40
bayanı yemek fabrikalarında istihdam ederek daha kaliteli sektör haline getirmeyi
hedefliyoruz” diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci ise yaptığı konuşmasında, sektörde önemli
mesafeler kat edildiğini belirterek, “AB sayesinde ciddi projeler üretiyoruz. Ancak şunu
söylemem gerekiyor ki, AB projeleri ile birlikte bizim verdiğimiz paraların yarısını bile geri
döndüremedik. Bu konuda önce kendimizi sonra da sektörleri eğitmemiz gerekiyor”
ifadelerinde bulundu.
Proje Koordinatörü Selda Aytekin'de katılanlara proje hakkında bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8036
Erişim Tarihi: 23.09.2010

Serbest biniş kartını geri istediler
Yabancı uyruklu öğrenciler iptal edilen serbest biniş kartlarının yeniden çıkarılmasını istedi
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Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları (TÜDAD) öğrenci temsilcisi Erşan Ganbarov, yabancı
uyruklu öğrencilerin iptal edilen serbest biniş kartlarının yeniden çıkarılmasını istedi.
Cumhuriyet Meydanı Azerbaycan Anıtı karşısında basın açıklaması düzenleyen TÜDAD
öğrenci temsilcisi Erşan Ganbarov'a, Türk Eğitim-Sen 2 no'lu Şube Başkanı Ali Đhsan
Öztürk'de destek verdi.
Yabancı öğrenci sınavı ile Türkiye'de okumaya hak kazanan Türk Cumhuriyeti ve akraba
topluluklardan gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eğitim
görüyorlardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamanın kaldırıldığını belirten
Ganbarov, öğrenim bedeli olarak bilinen harç ücretlerinin, Türk Cumhuriyetlerinden gelen
yeni öğrencilerin maddi imkanlarını zorlayacak şekilde olduğunu belirterek, normal harç
ücretlerinin en az üç katı olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı uyruklu öğrencilerine sağladığı serbest biniş kartlarının
günlük 2 sefere düşürülmesinin kendilerine sıkıntı oluşturduğunu bu yüzden de basın
açıklamasına diğer arkadaşlarının katılamadığını ifade eden Ganbarov, yapılan
uygulamanın yeniden düzenlenerek eski haline getirilmesini istedi.
Son olarak kısa bir konuşma yapan Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Öztürk, Türkiye'de
öğrenim gören öğrencilere destek olmak amacıyla burada olduklarını dile getirerek, "Bu
alınan karar şu demek. Türk dünyasından gelip Türkiye'de eğitim-öğretim gören
gençlerimiz artık Türkiye'de okumasın isteniyor. Devleti idare eden muhteremlere diyoruz
ki: Herkeste yapmış olduğunuz açılımı niye Türk dünyasından esirgiyorsunuz" diye
konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye çağrıda bulunan Ali Đhsan Öztürk,
yabancı uyruklu öğrencilerin iptal edilen serbest biniş kartlarının yeninden çıkarılmasını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8037
Erişim Tarihi: 23.09.2010

Kayseri Erciyes turladı
Türkiye Kupası 2. kademe maçında Ç.Rizespor'u 1-0 yenen Erciyesspor tur atladı
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Türkiye Ziraat Kupası 2. kademe maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kayseri
Erciyesspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak tur atladı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
11. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanına çapraz koşu yapan Emrah'ın
vuruşu kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.
17. dakikada Mehmet Türkmehmet'in uzun pasıyla defanstan sarkan Taner'in çaprazdan

vuruşunu kaleci, kornere çelerek uzaklaştırdı.
32. dakikada Yusuf'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Ömer'in şutunu kaleci Selçuk
kucakladı.
76. dakikada gelişen Erciyesspor atağında Fatih, topu alarak ceza sahası içerisine girdi
ve bekletmeden sol kanatta bekleyen Taner Taşçı'ya pas verdi. Taner sol direk yakınında
vurmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
78. dakikada sağ kanattan Taner'in ortasıyla müsait durumda sol kanatta yükselen
Emrah'ın kafa vuruşu, auta gitti.
89. dakikada defansın arkasına atılan topla ceza sahası alanına kadar giren Bikoko,
kaleci ile baş başa kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. Meşin yuvarlak kalecinin sağından
auta gitti.
STAT: Kadir Has Yan Açık Saha
HAKEMLER: Çağatay Şahan xxx, Şenol Ersoy xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ali Türkan xx, Fatih Kılıçkaya xx, Kemal Okyay x, Kemal
Dulda xx, Zafer Şahin x, Yusuf Kurtuluş x (Volkan Yıldırım dk.46 x), Taner Taşçı xxx
(Mahmut Karıklar 85 ?), Emrah Bozkurt xx, Mehmet Türkmehmet xx, Ömer Yalçın x
(Bikoko dk.46 xx), Mehmet Ayaz xxx
YEDEKLER: Yavuz Eraydın, Aytek Aşıkoğlu, Sertan Vardar, Muhammet Şeker
ÇAYKUR RĐZESPOR: Selçuk Görmüş x, Sezer Özmen x, Mithat xx (Erkan dk. 82 ?),
Serkan Atak x, Đlyas Çakmak xx, Çağrı x, Mertgül x, Volkan Özcan xx, Evren x, Şahin x
(Mehmetcan dk. 59 x), Macit xx (Ramazan Tok dk. 71 x)
YEDEKLER: Ramazan, Yunus, Mesut Yılmaz, Osman
SARI KARTLAR: Şahin, Serkan Atak (Çaykur Rizespor) Zafer Şahin, Bikoko (Kayseri
Erciyesspor)
GOL: Taner Taşçı (dk 76.)
- KAYSERĐ ERCĐYESSPOR'DA TUR SEVĐNCĐ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri Erciyesspor, kendi evinde ağırladığı Çaykur Rizespor
maçından 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Maç sonrası konuşan Kayseri Erciyessor Teknik Direktörü Levent Devrim, Bank Asya 1.
Ligi'nde 3 gün önce aynı takım olan Çaykur Rizespor'dan 1 puan aldıklarını anımsattı.
Devrim, "Kupa maçı öncesi fazla forma şansı bulamayan oyuncaları tercih ettik. Çok gol
pozisyonları kaçırdık. Ekibimiz daha iyi olabilirdi. Uzun yol bizi yordu. Birazda oyuncular
yorgundu. Buna rağmen çok farklı skor olması gerekirdi. Baktığımız zaman bizim
hedefimiz kupada gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek. Bütün oyunculara şans vermek
istiyorum. Kazanmak adına aynı yolda devam ediyoruz. Bunu bir alışkanlık haline
getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8038
Erişim Tarihi: 23.09.2010

Bünyan Belediye başkanı tutuklandı
Belediye Başkanı Mehmet Özmen, ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla tutuklandı

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 214

Tarih

: 23 Eylül 2010 11:55

Đhale yolsuzluğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 4'ü serbest bırakılırken,
Belediye Başkanı Mehmet Özmen'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Adliye önünde bekleyen binlerce ilçe halkı ve MHP'li grup, şahısları
cezaevine götürecek minibüsü durdurarak Đstiklal Marşı okudu.
Bünyan Đlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi,
iki gün önce ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Bünyan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan
sanıkları ise kapı önünde binlerce ilçe halkı bekledi. MHP MYK üyesi Mustafa Eraslan, Đl
Başkanı Süleyman Korkmaz ve ülkücüler ile binlerce ilçe halkı 16 saat çıkacak kararı
bekledi. Mahkeme heyetinin gece 03.30'a kadar yaptığı sorgulamanın ardından gözaltına
alınlardan A.P. S.U. T.D. ve B.K.'yi serbest bırakırken, Belediye Başkanı Mehmet
Özmen'in de bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.
Başkan Özmen ve 8 kişi Adliye'den çıkarılarak minibüse bindirilirken, ilçe halkı minibüsü
durdurarak Đstiklal Marşı okudu.
Đçişleri Bakanlığı tarafından yol ve kaldırımlarda kullanılan kilitli parke taşı alım ihalesinde
yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Bünyan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulunmuştu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8039
Erişim Tarihi: 24.09.2010

Yarıdan 5 milyon eksikle "evet"
12 Eylül'de yapılan anayasa referandumunun resmi sonuçları açıkklandı
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12 Eylül'de yapılan anayasa referandumunun resmi sonuçları açıkklandı.
Açıklamayı yüksek seçim kurulu yaptı.
Sonuçlar resmi gazetede yayınlandı.
14 MĐLYON KĐŞĐ OY KULLANMADI
Buna göre referandumda 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seçmenden 38 milyon 369 bin 99'u oy kullandı.
KATILIM ORANI % 73
Sonuçlara göre halkoylamasına katılım oranının yüzde 73.71 oldu.
Kullanılan oylardan 37 milyon 644 bin 37 oy geçerli, 725 bin 62 oy geçersiz sayıldı.
725 BĐN OY GERÇERSĐZ SAYILDI
Geçersiz sayılan oy oranındaki çokluk dikkatlerden kaçmadı.
Tam 725 bin kişinin yani orta büyüklükteki bir kentin nüfusu kadar insanın oyu belirtilen esaslara uygun
olmadığı için iptal edildi.
Geçerli oylardan 21 milyon 787 bin 244 oy “Evet”, 15 milyon 856 bin 793 oy da “Hayır” çıktı. “Evet”
oylarının geçerli oylara oranı yüzde 57.88, “Hayır” oylarının geçerli oylara oranı yüzde 42.12 olarak
belirlendi.
TOPLAM SEÇMENĐN YARISI BĐLE EVET DEMEDĐ !
Bu sonuçlar dikkkate alındığında anayasa değişiklik paketine 52 milyon seçmenin 21 milyonu evet
demiş oldu.

Yani üzerinde ciddi tartışmalar yapılan, yüksek yargıyı yeniden şekillendiren paket seçmenin yarsının
tam 5 milyon eksiğinin oylarıyla kabul edilmiş oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8040
Erişim Tarihi: 24.09.2010

Verilecek ödüllere hayır demem !
Kayserili Gülsüm Tatar Barbados'ta yapılan Bayanlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda altın
madalya kazandı
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Barbados'ta yapılan Bayanlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda altın madalya
kazanan Gülsüm Tatar, ''Başarılı olabilmek, kürsünün en tepesine çıkarak Türk bayrağını
dalgalandırmak ve Đstiklal Marşı'nı söyletmek, çok güzel bir duygu. Bu anlatılmaz, ancak
yaşamak gerekir'' diye konuştu.
Kayseri Erkilet Havaalanı'nda karşılanan boksör Gülsüm Tatar, burada basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonanın zor geçtiğini ve 26 sporcunun
mücadele ettiği bir kiloda, finalde Rus rakibini büyük bir üstünlükle yenerek altın
madalyaya ulaştığını söyleyen Tatar, madalyaları arasına olimpiyat madalyasını da
katmak istediğini kaydetti. Tatar, ''2012'de Đngiltere'de yapılacak olimpiyatlara şimdiden
hazırlanmaya başlayacağım. Kayseri'ye ve Türkiye'ye bir de olimpiyat madalyası
kazandırmak istiyorum'' dedi.
Başarısında, ailesinin, çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri Birlik Spor Kulübü yöneticileri ile
antrenörlerinin büyük katkıları bulunduğunu ifade eden Tatar, çalışmak için özellikle
Kayseri'yi seçtiğini söyledi. Şampiyon Tatar, "Kayseri'deki tesisler çok güzel, çalışma
ortamları ise mükemmel. Burada bir sporcunun aradığı her şey var. Başarımın arkasında,
şehrin valisinden, belediye başkanına, Gençlik Spor Đl Müdürlüğü'nden spor kulübü
yöneticilerine kadar herkesin emeğinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü sporcunun
başarısı için gerekli altyapıyı onlar sağladılar" diye konuştu.
Boksör Tatar, havaalanındaki açıklamalarının ardından Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi
ziyaret etti. Vali Bilici, ziyarette yaptığı kısa açıklamada, Gülsüm Tatar'ın Dünya
Şampiyonu olmasından büyük bir gurur duyduklarını belirterek, ''Kızımızın başarıları
saymakla bitmez. Şampiyon sporcumuz, aynı zamanda Elazığ'da eğitimine devam ediyor.
Bu nedenle, eğitimi için yardımcı olmak istiyoruz'' dedi.
Vali Bilici, ziyarette, Gülsüm Tatar'a bir Cumhuriyet Altını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8042
Erişim Tarihi: 27.09.2010

3 kardeş banyoda zehirlendi
Birlikte banyo yapan 3 kız kardeş, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de birlikte banyo yapan 3 kız kardeş, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek
hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Doğrular Caddesinde
bulunan evlerindeki banyoda duş alan Büşra Ç (19) ,Nur Ç. (16) ve Emine Ç (14)
şofbenden sızan gazdan zehirlendi.3 kardeş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8043
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Gözleme zehirledi
Yahyalı ilçesinde, ceviz toplamaya giden 19 kişi yedikleri gözlemelerden zehirlendi
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ceviz toplamaya giden 19 kişi yedikleri gözlemelerden
zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinin Kapuzbaşı köyünde meydana gelen olayda, 19
kişinin ceviz toplamak için Uzuncayaylası'na gittiği öğrenildi. Burada, kendi yaptıkları
gözlemelerden yiyen köylülerden bir çoğu bayıldı. Köylülerden birinin bayılmadan önce
cep telefonu ile yakınlarını araması sonrasında durum 112'ye bildirildi.
Ambulans ile Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirilen 19 kişiye ilk müdahale burada yapıldı.
Köylüler daha sonra ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Köylülerden durumu ciddi olanların bir kısmının Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8044
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Okul servisleri takipte !
Kayseri'de faaliyette olan 787 öğrenci servisine araç takip sistemi takıldı
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Kayseri Minibüsçüler ve Servis Đşletmeciliği Odası Başkanı Yavuz Ay, faaliyette olan 787
öğrenci servisine araç takip sistemi takıldığını duyurdu.
Ay, düzenlediği basın toplantısında, servislerle ilgili açıklama yaptı. Yeni eğitim-öğretim
döneminin başlamasıyla servis işletmeciliğinin büyük sorumluluk altına girdiğini belirten
Ay, Minibüsçüler ve Servis Đşletmeciliği Odasına bağlı olan tüm esnafın, öğrencilerin
rahat, güvenli ve hızlı bir şekilde okullarına yetiştirilmelerini sağlamak için radikal kararlar
aldığını kaydetti. Ay, "Bu sene 787 servis araçlarımızın tamamına araç takip sistemi
takmış bulunuyoruz. Bu şekilde hem velilerimizin endişelenmemelini sağlamak hem de
oda olarak denetimleri daha iyi yapmayı amaçlıyoruz. Velilerimize araç takip sisteminin
şifreleri yarından itibaren verilecek" dedi.
Servis fiyatları konusunda Kayseri kamuoyundan anlayış beklediklerini dile getiren Ay,
fiyatlandırma hakkında bilgi verdi. Ay," Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulunun
hazırladığı fiyatlandırma da, 0-5 kilometre arası 82.5 lira, 5-10 kilometre arası 87.5 lira,
10-20 kilometre arası 92.5 lira ve 20 kilometreden sonra her 1 kilometrede 1 lira fiyat
uygulanıyor. Ancak bizim her bölgede uyguladığımız yüzde 11 indirimimiz de bulunuyor.
Bu konuda velilerimizden ve kamuoyundan anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8045
Erişim Tarihi: 27.09.2010

3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı
Kazalar Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde meydana geldi
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Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilk kaza Talas ilçesi Koçcağız köyün çıkışında yaşandı. Ö.B.
idaresindeki 42 YD 278 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik
neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı. Kazada
araç sürücüsü Ö.B. ile yanında bulunan Đ.H. yaralandı.
Diğer kaza da, Sarıoğlan ilçesi Yahyalı köyü çıkışında meydana geldi. B.T. yönetimindeki
58 EC 062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla
attı. Kazada yaralanan sürücü B.T. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Merkez Melikgazi ilçesi Mimsin kavşağında yaşanan son kazada ise, sürücülerinin ismi
belirlenemeyen 63 LK 133 plakalı yük kamyonu, 38 H 843 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan Mustafa Ç.(4) ve Ülger Ş.(43) yaralandı. Olay yerine gelen
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan
yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8046
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Pastırma - Sucuk kavgası
Pastırma ile sucuk imalatı yapanlar arasında ticari anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma sonucu 1
kişi silahla yaralandı
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Kayseri'de pastırma imalatı yapan işletmeciler ile sucuk imalatı yapanlar arasında ticari
anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma sonucu 1 kişi silahla yaralandı.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Karpuzatan semtinde bulunan pastırma ve sucuk üretim
tesislerinde meydana geldi.
Aralarında daha önceden ticari anlaşmazlık sonucu tartışma çıktığı öğrenilen iki grup, bu
sefer daha da ileriye giderek silahları konuşturdu. Sucuk imalatı yapan tesisin sahibi
olduğu ileri sürülen A.B. (22) ve yanında bulunan N.Ö. (38), pastırma imalatı yapan Z.K.
(35), R.B., H.B., A.B. ve H.Ü. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kendisine ait ruhsatlı tabancası ile 2 el ateş eden
pastırmacı R.B., A.B.'yi kolundan yaraladı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi,
tarafları ayırarak gözaltına aldı. A.B.'yi kolundan yaralayan pastırmacı R.B. ve Z.K., H.B.,
A.B., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. A.B.'nin kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8047
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Usta - Çırak karşı karşıya !
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor ile Kayserispor 29. kez karşı karşıya gelecek
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- Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, eski hocası Şenol Güneş ve eski kaptanı
Ünal Karaman'a karşı büyük bir taktik savaşı verecek.
1994-97 sezonlarında Trabzonspor forması giyen ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in
öğrencisi olan Şota, eski hocasına karşı bu kez teknik adam olarak mücadele edecek.
1995-96 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı sezonda oynadığı 37
maçta rakip filelere 25 gol gönderme başarısı göstererek Bordo-mavili forma altında gol
kralı olan Şota, Karadeniz ekibinde gösterdiği başarı sonrası Hollanda'nın Ajax takımına
transfer olmuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, eski teknik direktörü Şenol Güneş ve
Güneş'in yardımcılığını yapan eski takım kaptanı Ünal Karaman'a karşı vereceği
mücadelenin renkli ve ilginç bir görüntüye sahne olması bekleniyor.

- TRABZONSPOR ĐLE KAYSERĐSPOR 29. RANDEVUDA
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor ile Kayserispor 29. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 28 maçta, bordo-mavili takım 18 galibiyet elde
ederken, Kayserispor ise 5 galibiyet elde etti. 5 müsabaka da ise taraflar bir birlerine
üstünlük kuramadılar. Trabzonspor attığı 51 gole karşılık kalesinde ise 27 gol gördü.
TRABZONSPOR, KAYSERĐ'DE ZORLANIYOR
Trabzonspor'un, Kayserispor deplasmanında zorlandığı görülüyor. Bordo-mavililer, son 4
sezonda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Kayserispor'u
deplasmanda en son 2004-2005 sezonunda 3-0 yenen Trabzonspor, 2005-2006
sezonunda 4-2, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonunda 1-0'lık mağlubiyetler alırken 20082009 sezonunda rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon ise rakibine 1-0 mağlup
olan -Bordo-mavililer, Kayseri'de yaptığı toplam 14 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3
beraberlik aldı.
EN FARKLI GALĐBĐYETLER
Đki takım arasında en farklı galibiyeti Trabzonspor, 199495 sezonunda 5-2 ve 2008-29
sezonunda ise 4-1'lik skorlarla elde etti. En gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de
Trabzonspor'un 6-5'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma olmuştu.
- TRABZONSPOR'DA JAJA ŞOKU
- ANTRENMANDA BĐLEĞĐNDEN SAKATLANAN BREZĐLYALI OYUNCU,
KAYSERĐSPOR MAÇI KADROSUNDA ALINMADI
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan
Trabzonspor'da, bileğinden sakatlanan Brezilyalı oyuncu Jaja, kadroya alınmadı.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği
antrenman sonrası Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.30'da Kayseri'ye
gitti. Bordo-mavili kafilede 18 futbolcu yer alırken, teknik direktör Şenol Güneş,
antrenmanda bileğinden sakatlanan Brezilyalı oyuncu Jaja'yı Kayseri'ye götürmedi.
Tedavisi süren Jaja'nın bu nedenle kadroya alınmadığı belirtildi. Tedavisine devam edilen
Glowacki de Brezilyalı futbolcuyla birlikte maç kadrosuna dahil edilmedi.
Tamamen iyileşen Engin Baytar ise takımla birlikte Kayseri'ye giderken, bir önceki
maçta kadroya giren genç oyuncu Hüseyin'in yerine ise Mert Ege kadroya alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8049
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Beyninin sağ tarafı alındı
Kayseri'de 8 yaşındaki küçük Aygül, beynindeki tümörden dolayı 3. kez beyin ameliyatı geçirdi
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Kayseri'de 8 yaşındaki küçük Aygül, beynindeki tümörden dolayı 3. kez beyin ameliyatı
geçirdi. Beynindeki kötü huylu tümörden dolayı beyninin sağ tarafı tamamen alınan
ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Aygül hayata tutunmaya çalışırken, en çok yaşıtları gibi okula
gitmeyi istiyor.
Henüz 8 yaşında olan Aygül Kocabey, 1 yıl önce geçirdiği soğuk havale sonucu
rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu beyninde tümör
olduğu öğrenilen küçük kız, okulla henüz yeni tanışmışken ilk beyin ameliyatını oldu.
Beyninin sağ tarafında bulunan kötü huylu tümörün ilk ameliyattan sonra tekrar oluşması
üzerine ikinci kez bıçak altına yatan küçük Aygül'ün beyninde tümör yeniden oluşmaya
başladı.
Üçüncü kez ameliyat olan çaresiz Aygül, en çok yaşıtları gibi oynamak ve onlar gibi
okula gitmeyi istiyor. Đşçi olarak çalışan baba Adil Kocabey tarafından yaklaşık 20
kilometre uzaklıktaki evinden otobüs ile ışın tedavisi için her gün hastaneye götürülen
küçük Aygül, hayallerini gerçekleştirmek için bir an önce iyileşmek istiyor.
Yapılan tahlillerin kötü çıkması durumunda dördüncü kez ameliyat masasına yatacak
olan Aygül'ün tümörden dolayı sol bacağında ve kolunda sorunlar oluştu. Aşırı iştahlı olan
çaresiz çocuk, çok yemek yediği için kilo sorunu yaşamaya başladı.
"OKULA GĐTMEK ĐSTĐYORUM"
Konuşmakta da güçlük çeken Aygül, "Hasta olduğum için, 2. sınıfı yarım bırakmak
zorunda kaldım. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Yazı yazmayı,
kitap okumayı istiyorum. Ama şimdilik okula gidemiyorum. Yürüyemediğim için her yere
annem ve babam tekerlekli sandalyede götürüyor. Okullar açıldı ve ben okuluma tekrar
gitmek istiyorum" dedi.
BABA ADĐL KOCABEY, GURURUNDAN HĐÇ KĐMSEDEN YARDIM ĐSTEMĐYOR
Đşçi maaşıyla geçinen Kocabey ailesi, durumlarının çok da iyi olmamasına rağmen
gururlarından kızlarının tedavisi için kimseden yardım talep etmiyor ve kendi imkanları ile
tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
2 kız çocuğu olan baba Adil Kocabey, "Eğer tahlil sonuçları olumlu çıkmazsa 4. kez
ameliyat masasına yatacak. Hep tahlil sonuçları iyi gelsin diye dua ediyoruz. Hastalıktan
dolayı iştahı fazla ve çok yediği için çok kilo aldı. Sol ayağında ve bacağındaki sorun
yüzünden yürüyemiyor. Eşim ve ben tekerlekli sandalyede elimizde taşıyoruz. Benim
evim 5. katta ve apartmanda asansör yok. Bu yüzden annemlerde kalıyoruz. Çocuğum
için her şeyi yaparım. Kızımın moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz, ona bir şey belli
etmiyoruz. Onun en büyük ilacı moral" dedi.
"ARKADAŞLARINI GÖRÜNCE ADETA DÜNYALAR ONUNU OLUYOR"

Kızının okumayı çok sevdiğini kaydeden çaresiz baba Adil Kocabey, "Kızım ilkokul 2. sınıf
öğrencisiydi. Ancak, hastalığından dolayı okulunu yarım bıraktı. Okumayı ve yazmayı çok
seviyor. Bazen onu okuluna götürüyorum. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini görünce mutlu
oluyor. Onun mutlu olması, bizim mutlu olmamız demek. Halimize şükrediyoruz. Bizimle
aynı kaderi paylaşan binlerce insan var. Allah hepsinin yardımcısı olsun" ifadelerini
kullandı.
Yaşadıklarının çok zor olduğunu ancak şükretmeyi bildiğini, her gün ellerini açarak
Allah'a dua ettiğini söyleyen anne Sezen Kocabey'in arzusu ise bir an önce evladının
iyileşmesi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8050
Erişim Tarihi: 27.09.2010

AKP'de referandum kutlaması
AKP Đl Başkanlığı referandumda üstün gayretle çalışan teşkilata teşekkür yemeği verdi
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AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı tarafından referandumda yüzde 73,3 oranda 'evet' oyu
çıkmasında üstün gayretle çalışan teşkilata teşekkür yemeği verildi. Yemekte konuşan
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandumun cumhuriyet tarihine altın
harflerle yazılacağını söyledi.
Kıranardı Şelale Park'ta düzenlenen yemeğe, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet
Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediye başkanları, ilçe
teşkilatları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri
katıldı.
Toplantının açılışında konuşan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, demokrasi sınavı olan
referandumun başarıyla geride kaldığını belirterek, artık 2011 seçimlerine odaklanılması
gerektiğini söyledi. Dengiz, “Var gücümüzle AK Parti iktidarı olarak 8 yıldır yaptıklarımızı
milletimize anlatmaya başlamalı, bunun için çalışmalarımıza şimdiden hazırlanmalıyız.
Ben inanıyorum ki bu çok zor seçim sürecini bu çalışkan ve başarılı ekibimiz üstesinden
gelecek ve yeniden milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Artık
hedefimiz Kayseri'de 9 milletvekilliğidir. 2011 seçimlerinin şimdiden milletimiz ve ülkemiz
adına hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, referandum sürecinde baskı yapıldığı
iddialarını eleştirdi. Başkan Özhaseki, “Bu çağda, bu Türkiye'de herkesin gözleri açık,
herkesin her yeri gördüğü bir ortamda baskıyı söyleyebilmek mümkün mü? Ama bunu
söyleyebiliyorlar. Kamu gücü kullanılmış, ne kullanıldı? Bir tek kamu gücü kullanılsa zaten
gazetelerde manşet olurdu. Arada yandaş medya diyorlar, kendi yandaşlarının kim
olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Neymiş yüzde 58 evet diyenler gaflet, dalalet içindeymiş.
Buna aynı perdeden cevap verilse yer yerinden oynar. Ayıptır günahtır. Millet kendi
içinden çıkanı, kendisi gibi olanı seçiyor. Evet diyenlere de hayır diyenlere de teşekkür

ediyoruz” ifadesini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, referandumda çok büyük bir olaya imza
atıldığını belirterek, muhalefetin birleşmesine rağmen halkın çoğunluğunun evet oyu
verdiğine dikkat çekti. Öksüzkaya, bu başarıda yer alan herkese teşekkür etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, parti olarak iktidarın gerçek sahibi olan halkın
yanında olmayı sürdürdüğü sürece iktidardan düşürülemeyeceklerini ifade etti. Karayel,
“Gururlanmaz, kibirlenmez ve bu gayretle çalışmaya devam edersek, Kayseri'de daha
önce seçimlerde yaşanan 7-0 sonuç gibi, 9-0'a ulaşırız. Bunun gayreti şimdiden başladı”
diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa değişikliğinin hiçbir siyasi partinin
projesi olmadığını hatırlatarak, Türk Milleti'nin bekasına yönelik değişiklik olduğunu
söyledi. Elitaş, “12 Eylül 1980'de demokrasiye bir düdükle ara verildi. Tam 30 yıl sonra
millet demokrasiye 'haydi yürü' dedi.12 Eylül 2010 tarihi inşallah cumhuriyet tarihine
altın harflerle yazılmış olacaktır. Sürece destek veren siyasi partilere, sivil toplum
örgütlerine, demokrasi bayramına katkı sağlayan, evet ya da hayır oyu veren herkese
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, referandumda evet oyu veren yüzde 58'in yanında hayır
oyu verenlere de saygı duyduklarını kaydetti. Yakut, “30 yıl önce millet tank sesleriyle
uyanmış ve 5 generalin hazırlattığı anayasa millete kabul ettirilmişti. Đlk defa milletin
kendi kaderini belirlemesi, kendi iradesini ortaya koyması fırsatı verildi. Anayasa
değişikliğine evet diyen yüzde 58 bizim demiyoruz, hayır oyu veren yüzde 42 de
muhalefetin demiyoruz. Biz tamamı bizim diyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8051
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Kemal Bey'in kimyası yok ki bozulsun !
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri'de ağır konuştu
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakan'ın kimyasını bozduğunu ifade eden
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Kemal Bey'in kimyası yok ki bozulsun"
dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ile birlikte
Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Odabaşı'nı ziyaret etti. Odabaşı
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 12 Eylül'de yapılan referandumda
kendilerinin de 'evet' oyu kullanarak destek verdiklerini söyledi. TBMM Başkan Vekili
Sadık Yakut ise, referandum öncesi ve sonrası yapılan çalışmalara katkı sağladıkları için
oda üyelerine teşekkür etti.
Daha sonra bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bugüne
kadar AĐHM'ye dünyadan 130 bin kişinin başvurduğunu, bunlardan 23 binin Türkiye'den
olduğunu kaydederek, 12 bin başvurunun Türkiye aleyhine olduğunu vurguladı. Elitaş,

"Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde verilen yanlış karar, hukuka uymayan hukuk dışı
karar iyice incelenmemiştir. Belki incelense düzgün bir karar verilebilecek. Hakim ve
savcıların açıkçası basiretli şekilde davranmamalarından dolayı, AĐHM'de kaybettiğimiz
davaların bedellerini hep beraber ödüyoruz" dedi.
Referandum sürecinde YARSAV'ın üyelerinin haykırarak 'hayır' dediğini belirten Elitaş,
"YARSAV'ın üyeleri referandumda ellerindeki imkanlar alınacağı için bağırdı. Altlarındaki
saltanat koltuğu çekildiği için bağırdılar. Yargı bağımsız ve tarafsız olmalı. Bir
cumhurbaşkanı bir müdürün atamasını yaparken, bunun ailesinin yaşam tarzı ne,
herhangi bir şekilde ailesinde başörtü var mı diye araştırmak yerine, 73 milyon insanı bir
ve beraber olan ülkenin gerçek sahibi, herkesin hissesinin eşit olduğunu
düşünen yargı olarak kararlarını, kanaatlerini oluşturmalı. Đşte bu düzenleme açıkçası
tarafsızlığını yitirmiş, yandaş tarafa dönmüş yargının bir nebze olsun arındırılmasından
çok büyük imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Elitaş, "12 Eylül Referandumu öncesi ve sonrasında 20 milletvekili ile yapılan
görüşmeleri istismar eden zihniyetler, PKK'nın temsilcisi ile görüşmeye başlandığı
yönünde mitinglerde açıklama yapmışlardı. MHP'nin ve CHP'nin temsilcileri, PKK'nın
temsilcisi dediğiniz kişilerin TBMM'de grubu var ve yan yana oturuyorsunuz. 3 yıldır kuzu
kuzu oturuyorsunuz, bizim görüşmelerimiz olduğu zaman, 'PKK terör örgütü ile görüştü'
diyorsunuz. Bunlar çelişkidir, milli iradenin şekillenmesine karşı duruştur" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül Referandumu
öncesi kürsülerde ve mitinglerde sarf ettiği, "Recep Bey'in kimyasını bozdum" sözlerine
değinen Elitaş, Kılıçdaroğlu'na, "Senin kimyan yoktu ki bozulsun. 'Hayır' demek için
'hayır' dedirttiren birisin. Maalesef nedenini bilmiyorum beceriksizlik mi, kimyasının
bozukluğu mu, 'hayır' deme zevkini tadamadı. O kimyasını düzeltme gayreti içerisinde
olduğundan dolayı, Baykal'ın nefesini ensesinde hissedip kaygı ve korku içerisinde
bulunduğundan dolayı kendisinin oy verip veremeyeceğini araştırmamış. Belki de içine
sinmediği için sandığa gitmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu herhalde kanun maddelerini okudu,
içine sinmediğinden dolayı ben buna 'hayır' dersem kendimi inkar ederim dedi" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8052
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Sarız'da kaza : 1 ölü
Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, kamyonun çarpmasıyla yaşamını yitirdi
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, kamyonun çarpmasıyla
yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sarız ilçesi Kahramanmaraş - Kayseri Karayolu Bakımevi kavşağında,
M.Y. yönetimindeki 27 LN 103 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen A.A'ya

çarptı. Kaza sonrası olay yerinde can veren A.A. hastane morguna kaldırılırken, sürücü
ise gözaltına alındı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8053
Erişim Tarihi: 27.09.2010

ŞOK : Cangele 5 ay yok !
Kayserispor'un Arjantinli yıldızı Cangele'nin sakatlığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalacağı
bildirildi
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Kayserispor'un Arjantinli yıldızı Cangele'nin sakatlığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak
kalacağı bildirildi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan
Kayserispor'un Arjantinli yıldızı Cangele'nin, 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kayserispor Genel Menejeri Süleyman Hurma, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada,
Cangele'nin Fenerbahçe karşılaşması sırasındaki sakatlığının sürdüğünü Pazartesi günü
ameliyat olacağını söyledi. Hurma, sağ diz iç yan bağlarında kopuk oluşan Cangele'nin 5
ay süre ile forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8054
Erişim Tarihi: 27.09.2010

