KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
24.10.2011–31.10.2011

Kayserispor Sivas'a patladı
Spor Toto Süper Lig'nin 7. haftasında Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 6-2 mağlup etti
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: Kayserispor
:0
: 66
: 24 Ekim 2011 19:18

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Aytekin Durmaz xxx, Erdinç Sezertam xxx, Bülent Gökçü xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx, Đlhan xx, Khizanishvili xx, Troisi x (Okay dk. 63 xxx),
Abdullah Durak xx (Sefa dk. 64 xxx), Gökhan Ünal xxx, Amrabat xxx, Riveros xx, Furkan Öçal xxx
(Okan dk.81 xx), Pekarik xxx
YEDEKLER: Gökhan, Kujoviç, Ömer Şişmanoğlu, Tolga
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
SĐVASSPOR: Atilla x, Mehmet Nas x (Erman dk. 52 xx), Kadir x, Grosicki x, Rasmussen xx (Cihan
dk. 73 xxx), Milan Cerny xx, Faty x, Navratil x, Suarez xx (Eneramo dk. 60 x), Hayrettin x, Uğur x
YEDEKLER: Borjan, Mahmut Boz, Ziya, Timuçin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Rıza Çalımbay
GOLLER: Amrabat (dk. 7 ve dk. 76), Furkan (dk. 27), Gökhan (dk. 68 ve dk. 90+1), Okay (dk. 82)
(Kayserispor), Grosicki (dk. 35), Cihan (dk. 84) (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Amrabat, Đlhan (Kayserispor), Hayrettin, Faty (Sivasspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10472
Erişim Tarihi: 28.10.2011

K.Erciyes zirvede
1. Lig'de kendi sahasında ağırladığı Giresunspor'u son dakikalarda attığı golle yenen Kayseri Erciyesspor, ligin
zirvesine oturdu.
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Bank Asya 1. Lig'de kendi sahasında ağırladığı Giresunspor'u son dakikalarda attığı golle yenen
Kayseri Erciyesspor, ligin zirvesine oturdu.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret
Yılmaz, aldıkları galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün zor bir müsabaka oynadık bu
maçın gerçekten zor geçeceğini biliyorduk. Rakibin bulunduğu durumu başından beri analiz ettik.
Maça iyi konsantre olamadık ve ilk devre iyi oynamadık. Đkinci yarı oyuncular kendine geldi. Maç gidip
gelip bize döndü. Oyuncularımı kutluyorum güzel oldu. Đnşallah bunu taşımayı biliriz. Bunun bilincinde
oluruz.
Futbol ilahları bizim yanımızdaydı. Bunun ötesinde Giresunspor'u da kutluyorum iyi mücadele ettiler"
dedi.
Giresunspor Teknik direktörü Bahri Kaya ise, maçı mağlup tamamladıkları için üzgün olduklarını
söyleyerek, "Gerçekten oyunun başından itibaren bugün bu sahada futbol adına kazanmak adına iyi
oynadığımıza inandığım bir 90 dakika yaşadık. Đlk yarıda rakibe pozisyon vermediğimiz gibi gol
olabilecek pozisyonlar bulduk. Đyi bir rakibe karşı oynadık. Đkinci yarıda da avantajı sürdürdüğümüze
inanıyorum. Bizim maçla ilgili maçtan öncede gerginliğimiz vardı. Verilen penaltı bizi derin yaraladı.
Ondan sonra oyun
disiplinini kaybettik. Çok dikkatli oynayan bir ekibiz. Gol yemeden önce golu atmayı isteyen bir ekibiz.
Penaltı kararı bizi dağıttı oyun disiplininden de koptuk. Ancak şunu söyleyeyim. Đyi oynadık ama iyi
oynayana puan vermiyorlar. Puan almak istiyorsak golü atmamız gerek. Oldukça fazla hak ettiğimiz bir
maçı kaybettik. Çok centilmen bir takıma karşı bugün mağlup olduk" diye konuştu.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Zafer Demir xx, Nihat Samuk xx, Emre Suna xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Serkan xx (Posinkovic dk. 86 ?), Emrah xx
(Cemal dk. 90 ?), Kemal xx, Metin xx (Amit dk. 59 x), Davut xx, Wasswa xx, Hanni xx, Gökhan xx
YEDEKLER: Ali, Alican, Cenk, Bilal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
GĐRESUNSPOR: Soner xx, Onur x, Fatih xx Ömer x (Furkan dk. 86 ?), Ramazan xx, Eren xx Ali
Zorlu xx, Mesut xx, Cihan xx (Şükrü dk. 71 x), Volkan xx, Aydın xx,
YEDEKLER: Onur, Cem, Adem, Mustafa, Mehmet,
TEKNĐK DĐREKTÖR: Bahri Kaya
GOL: Posinkovic (dk. 89) (Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Fatih, Serkan, Kemal, Metin (Kayseri Erciyesspor), Onur (Giresunspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10473
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Diş hekimliğinde diploma sevinci
Kayseri Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılı mezunlarını verdi
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılı mezunlarını verdi.
Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Vali Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma
Ali Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Alkan, MHP
eski milletvekili Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit
Özkanca, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı, öğretim üyeleri, öğrenciler
ve aileleri katıldı.

Açılış konuşması yapan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Alkan,
"Bugün 5 yıllık zorlu bir eğitimin ardından hekimlik mesleğine adım atmanın gururunu yaşıyorsunuz.
Beyaz önlüklerinizle hekimlik mesleğinde itibar, bilgi ve hekimliğin sembolü olacaksınız. Her ne kadar
değersizleştirme girişimleri olsa da ne kadar gururlu ve yüce mesleğiniz olduğunu hiçbir zaman
unutmayınız. Meslek hayatınız boyunca tedavi edip iyileştirdiğiniz hastaların gözlerindeki ışıltı bütün
sıkıntılarınızı unutturacaktır. Meslek onurunuzu koruyabilmeniz adına hastalarınızla aranıza bilginiz ve
vicdanını dışında bir şey koymayınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, "Diş hekimliği fakültemiz hızlı ve
sağlıklı bir şekilde gelişen bir fakültemiz. Ekademik olarak Türkiye'nin en iyi fakülteleri arasına
girmiştir. Sadece iyi eğitim vermek yetmez. Her alanda fakültelerimizin kendi meslekleriyle ilgili
teknolojik ürünler üretmesi beklentimizdir. Diş hekimliği fakültemizin bu bilimsel ortamda çok büyük
katkısı olduğunu belirtmeliyim" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Hasan Basri Üstünbaş mezun olan 13 öğrenciye diş hekimliği yemini ettirdi.
Fakülte birincisi Zehra Uzu mezuniyet kütüğüne plaket çakarken mezuniyet belgesini Vali Mevlüt Bilici
verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10474
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Şeker fabrikasında yeni operasyon
Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yürütülen
soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Şeker Fabrikası'na geçen yıl kasım ayında "haksız kazanç elde etmek", "genel kurulda aday
olacakları sindirmek" ve birtakım suçlamalarla yapılan operasyonda 11 kişi tutuklanmıştı. Ankara Özel
Yetkili Savcılığından gelen talimatla gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda; Kayseri Kaçakçılık ve
Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından aralarında siyasetçi, oda yöneticileri ve görevlileri ile
gazetecilerin de bulunduğu 8 kişi ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğüne
getirilen S.Y., M.Ç., M.T., M.E., B.A., R.Y., V.A. ve H.A.K., aralarında eski Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık'ın da bulunduğu 3 ayrı dalgada tutuklanan 11 kişinin
iddianamesiyle ilgili ifade verdi. Đfadelerin alınmasının ardından M.Ç ve S.Y. Ankara'ya gönderilirken,
diğer şüphelilerin durumunun ifadelerinin Özel Yetkili Savcılığa iletilmesinin ardından kesinleşeceği
öğrenildi.
Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, "Şeker Fabrikası operasyonunun 4. dalgası dahilinde,
Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Kayseri'de bu sabah 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerine başvuruluyor. Đfadelerin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığından
gelecek talimata göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10475
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Her Türk Asker Doğar!
Harb-Đş Kayseri Şubesi'nin düzenlediği gösteride, yaklaşık bin kişi teröre lanet okudu
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Harb-Đş Kayseri Şubesi'nin düzenlediği gösteride, yaklaşık bin kişi teröre lanet okudu. Sivas
Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen yaklaşık bir kişi,
"Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Her Türk Asker Doğar", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Cumhuriyet Meydanı'na gelen kalabalık adına konuşan Şube Başkanı Özgür Özsoy, "Askerimize,
polisimize, doktorumuza, öğretmenimize, çocuk ve yaşlımıza, gencimize karşı cinayet işleyen terörü
ve terör örgütünü lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi. Terör ile bir şeyler elde etmeye çalışanların,
akıttıkları kanda boğulacaklarını söyleyen Özsoy, şiddet ve terörün karşısında dimdik ayakta
durulması gerektiğini ifade etti. Özsoy, "Bizim bir sevdamız var, onun için buradayız; tek bayrak, tek
vatan, tek devlet. Ecdadımızdan bize emanet bırakılan her karışı şehit kanları ile sulanan bu cennet
vatan için bir ölür, bin diriliriz. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da canlarını hiçe sayan
atalarımızın içinden yürümek, gerektiğinde şahadet şerbetini içmek bizim için onurdur, şereftir" diye
konuştu. Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özsoy,
yaralılar için de acil şifalar temenni etti. Đstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için dua edildi.
Ardından kalabalık dağıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10476
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Hasmına kurşun yağdırdı
Kan davası nedeniyle işlendiği belirlenen cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de dün gece bir kişi tabanca ile kurşunlanarak öldürüldü. Kan davası nedeniyle işlendiği
belirlenen cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede, bir süre
önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen K.N.'nin hasmı R.Ç. tarafından kurşun yağmuruna
tutulduğu öğrenildi. Olayda ağır yaralanan K.N., 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra R.Ç. olay yerinden kaçarken, kıraathanenin etrafında yapılan
aramalarda M.Ç. tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 9 adet boş kovan bulundu.
Zanlının şehir dışına kaçma ihtimaline karşılık şehrin giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kontrol
altına alınırken, R.Ç. gece geç saatlerde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayet suçundan 15 yıla mahkum edildiği öğrenilen ve bir süre önce tahliye olan K.N.'nin katil zanlısı
R.Ç. ve olay yerinde silahla yakalanan M.Ç. adliyeye çıkarıldı. Zanlıların adliyedeki ifadeleri devam
ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10477
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Baharatçılar hareketlendi
Kayseri'de Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte baharatçılarda hareketlilik başladı
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Sucuk ve pastırmanın merkezi konumunda bulunan Kayseri'de Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile
birlikte baharatçılarda hareketlilik başladı. Baharatçı Ali Eldek, lezzetli ve yumuşak ev sucuğunun
yüzde 25'inin yağlı olması gerektiğini ve cereyan yapan bir yerde kurutulması gerektiğini söyledi.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte, baharat ve bağırsak satışlarında hareketliliğin başladığını
söyleyen Eldek, “Bu yıl sadece karabiberde biraz artış oldu. Diğer baharat çeşitlerinde ise fiyatlar
geçtiğimiz yıl ile aynı durumda” dedi.Sucuk yapımında kullanılan malzemelerde de ucuzlama olduğunu
ifade eden Eldek, sucukta baharat seçiminin önemli olduğunu vurguladı. Sucuğu özellikle iyi bilen
birinin yapması gerektiğinin altını çizen Eldek, sucukların serin bir yerde 3 veya 4 gün bekletilmesinin
yeterli olacağını söyledi. Eldek, “Sucuğun el yumuşaklığında olması için yüzde 25 veya 30 oranında
yağ katılması gerekiyor. Sucuk bir veya iki gün suya batırılıp çıkarılmalı daha sonra ise, cereyan yapan
bir yerde bekletilmeli” diyerek, ev sucuğunun nasıl lezzetli olacağının püf noktalarını anlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10478
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Emniyetten dolandırıcı uyarısı
Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşı teyakkuza geçen emniyet, halkı
bilinçlendiriyor
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Cep telefonuyla aradıkları vatandaşlara kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık
yapanlara karşı teyakkuza geçen emniyet, halkı bilinçlendiriyor.Son zamanlarda yeni yöntem
uygulayan dolandırıcılar, vatandaşları kandırmaya devam ediyor. Cep telefonuyla aradığı vatandaşlara
kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp kişisel bilgi ve belgelerinin terör örgütü tarafından
kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, bunun önüne geçebilmek için para göndermesi gerektiğini ifade
ediyor. Ne yapacağını bilemeyen vatandaş da, çaresizce istenileni yapıyor.Kayseri Đl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, kentte aynı yöntemle artan dolandırıcılık
olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor. Bastırdığı 10 bin broşürü halkın yoğun olduğu yerler,
banka ATM'leri, kamu-kurum ve kuruluşlarına asan polis, hiçbir polisin telefonla vatandaşı arayarak
sorununun çözülmesi için para istemeyeceğini bu tür insanlara da itibar edilmemesi gerektiğini ifade
etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10479
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kulkuoğlu hastaneye kaldırıldı
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, sırt ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, sırt ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde sırt ve göğüs ağrısı çeken CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi Bölümüne yatırıldı. CHP Kayseri milletvekili Şevki
Kulkuloğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Đbrahim Özdoğru, Kulkuloğlu’nun sırt ve göğüs şikayetiyle geldiğini
belirterek, "Takip amacıyla yatırdık. Kalp enzimleri normal. Yoğun bakıma da kontrol amacıyla yatırdık.
Sağlık durumu gayet iyi. Muhtemelen bu akşam taburcu ederiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10480
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Yeşilhisar'da kaza: 1 ölü
Kayseri'de meydana gelen yedi ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen yedi ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı köyünde S.A. yönetimindeki 38 TC 180 plakalı kamyon,
karşıdan gelen ve şerit ihlali yapan K.Ç.'nin kullandığı 38 FP 579 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 38
FP 579 plakalı araç sürücüsü K.Ç., Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını
kaybetti.
Diğer kazalarda da 16 kişinin yaralandığı, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10481
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Đncesu'da soba zehirlenmesi
Saraycık'ta ilçesinde ısınmak için mangalı eve alan karı-koca, karbonomoksit gazından zehirlendi
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde ısınmak için mangalı eve alan karı-koca, karbonomoksit gazından
zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Đncesu ilçesi Saraycık mahallesinde M.M. ile eşi P.M. (56) hafta sonu
balkonda mangal yaktı. Havanın soğuk olması ve evde henüz soba kurulmadığı için közlerinden
ısınmak isteyen çift, mangalı eve aldı. M.M. ile P.M. çifti, mangaldan karbonmonoksit gazından
zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10482
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Ebru öğretmen toprağa verildi
Erciş'te enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ebru Mızrak Naim,Kayseri'de toprağa verildi
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Van'ın Erciş ilçesinde arkadaşlarıyla kafede oturduğu sırada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden
26 yaşındaki Ebru Mızrak Naim, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Đngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ebru Mızrak Naim, arkadaşlarının
daveti üzerine Van'ın Erciş ilçesine gitti. Polis memuru eşi Oğuzhan Naim ve 2 yaşındaki oğlu Ahmet
Aslan ile bir kafeteryaya giderek arkadaşlarıyla hasret gideren 26 yaşındaki Ebru öğretmen, yaşanan
depremde enkaz altında kalarak can verdi.
Ebru öğretmenin cenazesi, Hunat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Đldem Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine; Vali Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü
Cuma Ali Aydın, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve emniyet amirleri katıldı.
Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Ebru öğretmenin babası Muharrem Mızrak, damadı Oğuzhan
Naim'e sarılarak destek olmaya çalışırken, defin sırasında ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Olayın şokunu üzerinden atamayan Oğuzhan Naim, "Kafede arkadaşlarla sohbet ederken depremle
birlikte bir anda tavan çöktü. Arkadaşlarımızdan 2 öğretmen, bir polis ve bir çocuk kolon altında
kalarak can verdi. Eşim Ebru da kolon altında kalmıştı ve hareketsizdi. Hemen oğlum Ahmet'i alarak
üzerimize yıkılan duvarı devirdim ve enkazdan çıkmayı başardım. Henüz 3 yıllık evli olduğum eşim
enkaz altında can verdi" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10483
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kurbanda damızlık hayvan kesmeyin
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akif Başol, Kurban Bayramı'nda damızlık hayvanların kesilmemesi
uyarısında bulundu
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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akif Başol, Kurban Bayramı'nda damızlık hayvanların
kesilmemesi uyarısında bulundu. Başol, Türkiye'nin bu nedenle hayvan ithal ettiğine dikkat çekerek,
“Damızlık hayvanlarımızı kestirmezsek dışa bağımlı kalmayız” dedi.
Kurban'ın sosyal boyutu ağır olan dini bir olgu olduğunu ifade eden Başol, Kurban Bayramı'nda
pazarlanan hayvanların hastalık bakımından önemli risk oluşturduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nda
yaklaşık 600 bin büyükbaş ve 2 milyon küçük baş hayvanın nakil ve kesiminin yapıldığının altını çizen
Başol, “Bu miktar, ülkemizde yıllık kesilen hayvan miktarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Bu kadar büyük
sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde
insan, hayvan ve çevre sağlığı sorunlarını beraberinde getirmektedir” uyarısında bulundu.
Kurbanlık hayvan alımlarında, damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların kesilmemesi gerektiğini
söyleyen Başol, Türkiye'nin son 1.5 yıldır hayvan ithal ettiğine dikkat çekti. Hayvan ithalinin ana
sebebini, damızlık hayvanların kesilmesi olarak gösteren Başol, “Türkiye damızlık hayvanları kestirdiği
için hayvan ithal etmek zorunda kaldı. Eğer damızlık hayvanlarımızı kestirmezsek, ırk sürekli olacak ve
dışa bağımlılığımız kalmayacak” diye konuştu.
Pazarlarda yapılan denetimlerde, 2 yaşından küçük hayvanların da pazarlandığını bildiren Başol,
“Vatandaşlarımız, 2 yaşından küçük büyükbaş ve 1 yaşından küçük küçükbaş hayvanları seçmemeli.
Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi olmayan, Sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu
bulunmayan, çok zayıf, gebe olan, yeni doğum yapmış olan, hastalık belirtisi gösteren hayvanları
kurbanlık olarak almamalı. Bu konularda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
görevlendirilen veteriner hekimlerimiz kurban pazarlarında vatandaşlara yardımcı olmak için
bulunacaklardır” dedi.
Kurban kesiminin de sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Başol, bu konuda ise şu uyarıları
yaptı:
“Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalı. Kesim yapan kişinin sağlıklı, temiz olması ve kasaplık

sertifikasına sahip olması lazım. Bıçaklar sık temizlenmeli. Hastalıklı doku ve organların kesimi
sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmeli. Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken
işkence edilmemeli. Đç organlar, yüzme işini takiben en kısa sürede çıkarılmalı. Kesim sırasında safra
ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, memeler karkastan uzaklaştırılmalı.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10484
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kayseri'den Van'a yardım
Van'da giderek soğuyan havaya karşılık binlerce kışlık giyecek ve halı-kilim gönderildi
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Van ve ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi
depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Van'da giderek soğuyan havaya karşılık binlerce
kışlık giyecek ve halı-kilim gönderildi.
Depremin meydana gelmesinin hemen ardından tam donanımlı bir itfaiye kurtarma aracı ile yurt
dışında özel kurtarma eğitimi almış itfaiye personellerini Van'a gönderen Büyükşehir Belediyesi, bu
kez de deprem bölgesine 3 TIR yardım malzemesi gönderdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van'da oluşturan kriz masaları ile devamlı
irtibat halinde olduklarını belirterek, "Belediyemizin imkanları ile temin ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini
depremzedelere gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi depremin hemen ardından tam donanımlı arama
kurtarma ekibimizi deprem bölgesine sevk etmiştik. Bu ekibimiz, oradaki çalışmalara destek vermeye
devam ediyor. Şimdi de depremzedelerin acil ihtiyaçlarına cevap verecek 3 TIR malzemeyi Van'a
yolluyoruz" dedi.
Kayserili vatandaşlardan depremzedeler gidecek yardımlar için de kriz masaları oluşturulduğunu
hatırlatan Yalçın, "Kayseri'den deprem bölgesine çok sayıda yardım gönderiliyor. Kayseri yine
yardımseverliğini gösterdi" şeklinde konuştu.
Van'da olumsuz hava koşullarının başlaması nedeniyle vatandaşların mağduriyetini gidermek adına
Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine 3 bin 250 adet battaniye, bin 540 çift bot, 2 bin 400 adet
kaban, 3 bin 800 adet kazak, 7 bin 500 çift eldiven-kaşkol-bere, 2 bin adet çorap-çamaşır, 50 parça
halı-kilim ve bin adet giyim eşyası gönderdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10485
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Erciyes zirvede kalmak istiyor
Erciyesspor, galibiyet serisini Boluspor deplasmanında da sürdürerek ligin zirvesindeki yerini korumak istiyor
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Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, ligin başından beri sürdürdüğü galibiyet serisini
Boluspor deplasmanında da sürdürerek ligin zirvesindeki yerini korumak istiyor.
Sahasında ağırladığı Giresunspor'u son dakika golüyle geçen Kayseri Erciyesspor, hafta sonu
deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Namağlup takımda oyuncuların
moralinin yüksek olduğu gözlenirken teknik direktör Fikret Yılmaz, oyuncuların özgüveninin geldiğini
söyledi. Yılmaz, "Bizim için her maç zorlu geçiyor. Boluspor'a da bu şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için
Boluspor'da herhangi maçlardan biridir. Özel önem verdiğimiz bir müsabaka değildir. Đnşallah oraya
gidip mücadelemizi gösterip, yüreğimizi sahaya koyup oradan iyi bir sonuçla dönmeyi istiyoruz. Zaten
şuana kadar 8 maç oynadık bunun sonucunda Allah'a şükür daha mağlubiyetimiz yok. Oyuncuların
tabi kendine özgüveni geldi. Kendilerine inandılar. Bunun bize ileriki maçlarda artı olarak
yansıyacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10486
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kayserispor'da keyifler yerinde
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze galibiyetlerin devamlılığını istiyor
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş ile Sivasspor karşılaşmalarında oyuncuların
gösterdiği performans ile alınan galibiyetlerin devamlılığını istiyor.
Sahasında ağırladığı Sivasspor'u 6-2'lik skorla yenen Kayserispor'da moraller yerine geldi. Ligin 8.
haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar, düz koşu,
ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması yaptı.
Teknik direktör Şota Arveladze, Sivassor karşısında oynanan maçta taraftarın güzel goller seyrettiğini
söyleyerek, "Alınan galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Şimdi Gençlerbirliği maçına hazırlanıyoruz.
Đnşallah bu hafta deplasmandan puanlarla dönerek Galatasaray maçına moralli başlamak istiyoruz.

Son iki maçtır takımın konsantresinin devamlılığı çok önemli. Bunu koruyarak yolumuza emin
adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi. Antrenmanda da oyuncuların çok iyi çalıştığını belirten Şota,
"Hazırlıkta da herkes iyi çalışıyor. Bütün oyuncuardan çok memnunum. Oynamayan oyuncularda çok
iyi çalışıyorlar. Đlhan 6 haftadır oynamayan bir oyuncuydu, son maçta oynattığımızda başarısını ve
tecrübesini gördük. Onun için çok mutluyuz" diye konuştu. Şota, Cangale haricinde sakat veya cezalı
oyuncu olmadığını sözlerine ekledi. Öte yandan takımın çalışmasını Kulüp Başkanı Recep Mamur,
Genel Menejer Süleyman Hurma ve yöneticiler izledi. Çalışma sonrası Genel Menajer Süleyman
Hurma, başarılı oyuncu Hasan Ali Kaldırım'ı çağırarak bir süre görüştü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10487
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Şeker'de yeni gözaltı dalgası
Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 3 kişi daha Ankara'ya sevk
edildi
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Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 3 kişi daha
Ankara'ya sevk edildi.
Kayseri Şeker Fabrikası'na geçen yıl kasım ayında "haksız kazanç elde etmek", "genel kurulda aday
olacakları sindirmek" ve birtakım suçlamalarla yapılan operasyonda 11 kişi tutuklanmıştı. Ankara Özel
Yetkili Savcılıktan gelen talimatla düzenlenen 4. dalga operasyonunda, Kayseri Kaçakçılık ve
Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından aralarında siyasetçi, oda yöneticileri ve görevlileri ile
gazetecilerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerin ardından Ankara'ya gönderilen M.Ç. ile S.Y. savcılık
tarafından, M.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan R.Y., M.E., H.A.K.'nin ise Ankara'ya gönderildiği
öğrenildi. Giden 3 kişinin durumunun Özel Yetkili Savcılık ile mahkemenin kararının ardından
kesinleşeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10488
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kayseri'de ORAN zirvesi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de yapıldı
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de yapıldı. Yozgat Valisi ve
ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Necati Şentürk, 2011 yılı mali destekleri için proje başvurularının 18
Kasım tarihinde son bulacağını duyurdu.
Kayseri'deki ORAN yönetim binasında gerçekleştirilen toplantıya, Yozgat Valisi ve ORAN Yönetim
Kurulu Başkanı Necati Şentürk, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Kayseri Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin
Aydın, Yozgat Đl Genel Meclisi Başkanı Ayhan Can, Sivas Đl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özvatan ve
Yozgat Ticaret Odası Başkanı Metin Özışık katıldı.
Ajans denetiminde 2010 yılı Đktisadi Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
kapsamında destek almaya hak kazanan 56 projenin uygulama sürecinin devam ettiğini bildiren
Şentürk, “Bu çerçevede projelerin ihale faaliyetleri devam etmekte, satın alma faaliyetleri kapsamında
fiziksem kontrol ile anlık izleme ve düzenli izleme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.
ORAN'ın 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği adı altında yeni mali desteğe çıktığını ve Temmuz ayı
itibariyle de proje kabul sürecinin başladığını hatırlatan Şertürk, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Bu proje başvurularından ön inceleme sürecini geçenler ajans uzmanları tarafından değerlendirilerek,
ajans yönetim kurulu tarafından incelenmiş ve mali destek alacak projelere karar verilmiştir. Bu
çerçevede, Kayseri ve Sivas illerinde 3, Yozgat ilimizde ise 4 olmak üzere toplamda 10 faaliyet teklifi
başarılı bulunarak sözleşmeler imzalanmıştır. Bu doğrultuda doğrudan Faaliyet Destek Projeleri
kapsamında ilk izleme ve ihale faaliyetleri de başlayacaktır.
Daha önce açıkladığımız gibi ajansımız 2011 yılında bütçesi 17.3 milyon TL olan üç başlıkta mali
destek çağrısına çıkmış bulunmaktadır. Bunlar KOBĐ'lere yönelik olarak, 'Yeni ürün, Yenilikçi Ar-Ge ve
Jeotermal ve Madencilik' ile kamu kurumlarına yönelik olarak Turizm Altyapısını Geliştirme mali destek
programlarıdır. Bu kapsamda il ve ilçe merkezlerinde planladığımız bilgilendirme toplantıları ve
eğitimlere devam etmekteyiz. Bu güne kadar 19 bilgilendirme toplantısı düzenlemiş ve toplamda 800
kişiden fazla katılımın sağlandığı bu toplantılarda başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlar
programlarla bilgilendirilmiştir.
Ajansımız bu proje destekleri sayesinde bölgemize katma değeri yüksek, sürdürülebilir, rekabet
edebilir ve güçlü üretim altyapısının oluşması için gayret sarf etmektedir. Ajansımızın 2011 yılı mali
desteklerine proje başvurularının 18 Kasım'a kadar yapılması gerekmektedir.”
Vali Şentürk, Savunma Sanayi konusunda ise yapılacak olan bir başvurunun mali yönden
destekleneceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10489
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kayserigaz'dan bakım uyarısı
Doğalgaz ile çalışan cihazların bakımlarının yapılması konusunda müşterilerine uyarıda bulundu
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Kayserigaz, kış aylarına yaklaşıldığı bu günlerde doğalgaz ile çalışan cihazların bakımlarının
yapılması konusunda müşterilerine uyarıda bulundu.
Kış aylarında soğuk dış hava sıcaklığı ve lodos rüzgarlarının etkili olduğu Kayseri’de kamuoyu
tarafından baca zehirlenmesi olarak bilinen karbonmonoksit (CO) gazı zehirlenmeleri yaşanarak,
olumsuz sonuçlara da yol açabilmekte. Bu nedenle Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora,
vatandaşları sağlığını ve yaşamlarını tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmelerinin nedenlerine ve bu
konuda alınacak önlemlere dikkat çekti. Bora, “Kayserigaz olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık,

periyodik bakımlarımızı ve kaçak arama faaliyetlerimizi gerçekleştirdik aynı şekilde
vatandaşlarımızdan da bazı beklentilerimiz bulunmaktadır. Montajı uygun olmayan ve bakımı
yapılmamış cihazlar karbon monoksit gazı çıkışına sebebiyet vererek zehirlenmelere hatta ölümlere
yol açabilir. Bu sebeple her yıl düzenli olarak doğalgaz cihazlarının bakımları yetkili firmalara, baca
çekişi kontrolleri ve temizliği ise Kayseri itfaiye birliğine yaptırılmalıdır. Ayrıca ortamdaki hava
sirkülasyonunun sağlanması için takılan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Bu bilgiler
çerçevesinde son kullanıcı olan müşterilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde doğalgaz
kullanabilmeleri için doğalgaz cihazlarının bakımlarını ve daire iç tesisatının bakımlarını yetkili servisler
aracılığı ile yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatırız. Doğalgaz kullanıcıları olan abonelerimizin,
Kayserigaz’a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları gerekmektedir bu tür yanlış
uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşanmaktadır abonelerimizin mutlaka tesisat ve cihazlarını
Kayserigaz yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerinin gerekmektedir” diye
konuştu.
Ayrıca kış aylarının yaklaşması ile doğal olarak doğalgaz faturaları yükseldiğini söyleyen Bora, bu
durumu fırsat bilerek Kayseri’nin çeşitli mahallelerinde aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren
ve izinsiz fatura tahsilatı yapan işyerleri ile bir bağlarının bulunmadığını belirtti. Bora, faturalarının
Kayserigaz tahsilat noktalarına, anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatıyla ve PTT şubelerine
ödenmesi konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10490
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kurban pazarları kuruldu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'de kurulmaya başlanan hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'de kurulmaya başlanan hayvan pazarlarında hareketlilik
başladı.
Kentin dört bir yanına kurulan hayvan pazarında bazı besiciler kurulum hazırlıklarını sürdürürken,
çalışmasını tamamlayanlar da müşteri beklemeye başladı. Hayvan pazarlarının en renkli görüntüleri
olan 'pazarlık' yapılmaya başlanırken, besici ile alıcının anlaşmasını gören vatandaşlar anlaşmanın
sonucunu meraklı gözlerle izledi.
Büyükbaş hayvanların fiyatlarının 3 bin ile 7 bin 500 lira arasında değiştiğini kaydeden besiciler,
geçtiğimiz yıla oranla fiyatta fazla artış yapılmadığı kanaatinde. Pazarın ilk günlerinde en iyi hayvanı
alabilme telaşında olanların yanı sıra pazarlıkta anlaşma sağlayamayanlar ise kendileri gibi acele
edenlere mesajda bulunarak, "Henüz pazarın ilk günleri, hayvanlar gelmeye devam ediyor ve
fiyatlarda da düşüş yaşanabilir. Kimse acele etmesin" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10491
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Galatasaray maçının biletleri satışta
Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerinin satışa çıktığı bildirildi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 127
: 27 Ekim 2011 12:48

Spor Toto Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak KayserisporGalatasaray maçının biletlerinin satışa çıktığı bildirildi.
Ticketturk tarafından satışa sunulan biletlerde kale arkası 20, kale arkası loca 35, maraton 50, batı
balkon 80, misafir tribünü 20 ve VIP 100 lira olarak satışa sunulurken, kadın ve çocuk tribün biletlerinin
Cumartesi günü saat 10:00-17:00 arası Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Ticketturk gişesi tarafından
verileceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10492
Erişim Tarihi: 28.10.2011

KTO Başkanı Ali Kilci tutuklandı
Şeker Fabrikası'nda "yolsuzluk" operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Hasan Ali Kilci tutuklandı
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: Sürmanşet
:3
: 473
: 27 Ekim 2011 12:50

Kayseri Şeker Fabrikası'nda "yolsuzluk" operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci tutuklandı.
Kayseri Şeker Fabrikası'nda "yolsuzluk" operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma sonucu
gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan 3 kişiden, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci
tutuklandı.
Ankara Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3 kişi,
bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Zanlıların 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken,
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAYSERĐ'DEKĐ ŞEKER OPERASYONU
- ÖZEL YETKĐLĐ SAVCIYA ĐFADE VEREN 3 KĐŞĐDEN 2'SĐ SERBEST BIRAKILDI

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kayseri Şeker Fabrikası'nda yürütülen
soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü, Ankara adliyesinde ifade verdi. 3 kişiden 2'si
serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kayseri Şeker Fabrikası'nda yürütülen
soruşturma kapsamında, dün Kayseri'de 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişiden M.E, R.Y
ve H.A.K bugün özel yetkili savcıya ifade verdi. Đfadelerin ardından M.E ve RY serbest bırakılırken,
H.A.K tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10493
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Gömeç'te Fasulye Şenliği
Kocasinan ilçesi Gömeç mahallesinde 'Gömeç Fasulye Şenliği' yapıldı
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: 27 Ekim 2011 15:57

Kocasinan ilçesi Gömeç mahallesinde 'Gömeç Fasulye Şenliği' yapıldı. Kocasinan Belediye Başkanı
Bekir Yıldız, ilçede her bölgenin ayrı bir lezzeti olduğunu söyleyerek, "Kalitesinden ödün verilmeden
yapılan ürün, dünya tanıtımında güçlük çekmeyecektir" dedi.
Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç mahallesi'nde 3. Gömeç Şenliği düzenlendi. Gerçekleştirilen şenliğe
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve Kocasinan ilçe
belediyesi ile kardeş şehir olan Balıkesir'in Gömeç Belediye Başkanı Naim Kocabıyık ve çok sayıda
davetli ile mahalle halkı katıldı.
Burada konuşan mahalle muhtarı Mustafa Esen, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın
kendilerine bir ufuk açtığını, Gömeç fasulyesini artık dünyanın tanıdığını söyleyerek, kendisine
teşekkür etti.
"GÖMEÇ FASULYESĐNĐN LEZZETĐNĐ SÖYLERSEM ĐLÇEYE BENĐ ALMAZLAR"
Gömeç Belediye Başkanı Naim Kocabıyık ise, Kocasinan Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını
hatırlatarak, "Gömeç mahallesi ile Gömeç ilçesinin örtüşen yanları çok. Buranın ve bizim Gömeç'in
fasulyeleri meşhur ancak buradaki lezzeti söylersem bizim Gömeçliler beni almazlar" dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ise Gömeç gibi bağlanan mahallelerin ayrı ayrı bir değerinin
bulunduğunu belirterek, "Biz bağlanan mahallelerimize zaten yol,su, kanalizasyon hizmetlerini
yapıyoruz bir yandan da buradaki değerleri gelişmesini zenginleşmesine fayda sağlıyoruz.
Kalitesinden, lezzetinden emin olduğumuz fasulyenin tanıtımında büyük yol kat ettik. Önemli olan
kaliteden ödün verilmeden yapılan ürün. Ürün eğer kaliteden ödün verilmeden artarak yapılırsa zaten
dünyaya tanıtmış olunur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10494
Erişim Tarihi: 28.10.2011

SP'de Pazar günü kongre var
Pazar günü yapılacak 4. Olağan Đl Kongresine Genel Başkan Mustafa Kamalak da katılacak
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: Siyaset
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: 65
: 27 Ekim 2011 15:58

Saadet Partisi (SP) Kayseri Đl Başkanı Mustafa Arıkan, düzenlediği basın toplantısında 30 Kasım
Pazar günü 4. Olağan Đl Kongresinin gerçekleştirileceğini ve kongreye SP Genel Başkanı Mustafa
Kamalak'ın da katılacağını duyurdu.Arıkan, SP il binasındaki basın toplantısında, Van'da meydana
gelen depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Terör konusunda da hükümeti eleştiren
Arıkan, “30 yıl boyunca değişmeyen gündem maddemiz terör olmuştur. Biz Saadet Partisi olarak
terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.Çanakkale'de Türk,
Kürt, Laz ve Çerkez'in omuz omuza mücadele ettiğini, şehit düşenlerin torunlarının birbirlerine neden
düşman kesildiğinin irdelenmesi gerektiğinin altını çizen Arıkan, “Terör konusunda doğru mücadele
edebilmek için PKK'nın silah ve mühimmata nasıl ulaştığı, tırnak makasının bile geçirilemediği bölgede
silahlar, mayınlar hatta füzelerin nasıl geçirildiğinin cevapları açıkça ortaya konulmalıdır” ifadesinde
bulundu.Terörün çözümünün Milli Görüş ile mümkün olabileceğini bildiren Arıkan, “Kaç yıl iktidarda
kalırlarsa kalsınlar çözemezler. Tek çare Milli Görüştür. Saadet Partisi Türkiye için bir pusuladır. Milli
Görüş 40 yıldan beri Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi gerektiğini söylüyordu. Neticede bizim
geldiğimiz noktaya geldiler” dedi.Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Arıkan, “Yeni bir anayasanın
gerekliliği kaçınılmazdır. Çünkü bu anayasa bir darbenin ürünüdür. Onun için milletimiz darbe ürünü bir
anayasadan kurtulmalıdır. Anayasa tam 17 defa değişikliğe uğramıştır. Yamalı bohçaya dönmüştür.
Milletimiz bu anayasadan kurtulmalıdır. Anayasanın içyapısı bozulmuştur. Maddeler arasında tutarlılığı
kalmayan bu anayasa elbette değişmelidir” diye konuştu.Hafta sonu yapılacak olan 4. Olağan Đl
Kongresi'ne SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın da katılacağını kaydeden Arıkan, şu ana kadar tek
aday bulunduğunu, il yönetiminde değişiklikler olacağını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10495
Erişim Tarihi: 28.10.2011

CHP'den Kayseri depreme hazır mı sorusu
Kayseri&#8217;deki yapılaşma ve yapı denetimleriyle ilgili yetkili ve sorumlu kişilerden bir açıklama bekliyoruz

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
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: 27 Ekim 2011 15:59

CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Van’a 5 gün içersinde 50 koli yardımda bulunduklarını söylerken,
yapılaşma ve yapı denetimine de dikkat çekerek, “Kayseri’deki yapılaşma ve yapı denetimleriyle ilgili
yetkili ve sorumlu kişilerden bir açıklama bekliyoruz” dedi.
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Van ve Erciş’te yaşanan depremle ilgili basın açıklaması yaptı. Parti
binasında yapılan basın açıklamasında Gülsoy, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan 24 askerin
acısının dinmeden depremin yıkıntısına uğradıklarını söyledi Gülsoy, deprem felaketinin kendilerini
derinden sarstığını ifade ederken, Türk halkının da hem teröre karşı hem de deprem felaketine karşı
tek yürek olduğuna dikkat çekti. Gülsoy, “24 şehidimizin ve diğer şehitlerimizin acısı yüreğimizi
yakarken Van ve Erciş’te meydana gelen deprem felaketi acımızı katladı, hepimizi derinden sarstı. Her
iki olay şunu gösterdi ki, halkımız hem teröre karşı hem de afetlere karşı tek vücut olmasını biliyor, zor
günlerde birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiriyor. Şehrimizde de teröre karşı ortak tepki gösteren binlerce
insan, görüş farkını düşünce farkını bir kenara koyarak tek yumruk tek yürek olmuştur. Kamuoyu
teröre tepki için yürüyüşler, mitingler düzenlemeyi başlamışken, peş peşe iki olay yaşadık. Van ve
Erciş’te yaşanan deprem, tam anlamıyla ocakları yıktı, yüreklerimizi dağladı” diye konuştu.
Gülsoy, parti olarak yardım kapmayası başlattıklarını ve bu kampanya kapsamında 5 günde 50 koli
gönderdiklerini bildirdi. Yardım malzemelerinin her gün 1 koliye tekabül ettiğini söyleyen Gülsoy, bu
kolilerin kuru gıdadan, battaniyeye ve giyime kadar tüm ihtiyaç malzemelerini kapsadığını belirtti.
Gülsoy, denetimsiz yapılaşmaların bedelinin insan hayatıyla ödendiğini de söyleyerek, “Denetimsiz
yapılaşmanın, belediyelerin rantçılara göz yummasının, duyarsızlığının bedelini insan hayatı ile
ödüyoruz. Yan yana 2 binadan birinin yıkılıp diğerinin yıkılmamasını kim açıklayacak bize? Van
depreminden sonra hemşerilerimiz haklı olarak merak ediyor. Kayseri’deki bütün yapılar
denetlenmekte midir, kurallara uygun yapılmakta mıdır? Rant uğruna değişiklikler yapılıyor mu,
belediyeler üzerine düşeni yerine getiriyor mu? Yapı denetimi konusunda Kayserili hemşerilerimizin
kaygılarını giderecek bir açıklamaya bugünler de öylesine ihtiyacımız var ki” dedi.
“Kayseri’deki yapılaşma ve yapı denetimleriyle ilgili yetkili ve sorumlu kişilerden bir açıklama
bekliyoruz” diyen Gülsoy, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle daha önceden planlanan
Cumhuriyet Şöleni’ni de iptal ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10496
Erişim Tarihi: 28.10.2011

MHP Đl Başkanına Şeker gözaltısı
Şeker Operasyonu kapsamında gözaltına alınan MHP Đl Başkanı Mete Eke Ankara'da alınan ifadelerinin ardından
serbest bırakıldı
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Şeker Operasyonu kapsamında gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Đl
Muhasibi Rahmi Yağmur, Ankara'da alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Eke ve Yağmur,
kent girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.
Şeker Operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya gönderilen MHP Đl Başkanı Mete
Eke ve Đl Muhasibi Rahmi Yağmur, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin'e verdikleri
ifadelerinin ardından önceki gece serbest kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Đl
Muhasibi Rahmi Yağmur, Kayseri dönüşünde davul zurnalar eşliğinde partililer tarafından Ambar
Zabıta noktada karşılandı.
Partililerin uzun kuyruk oluşturduğu karşılamada Đl Başkanı Mete Eke, partililer ile teker teker

tokalaşarak teşekkür etti.
Kurbanın kesildiği karşılamada Đl Başkanı Mete Eke, devletin istediği her an her dakika ifade vermeye
hazır olduklarını söyledi. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na sadece bilgi almak için
götürüldüklerini belirten Eke şöyle devam etti:
“Ankara'da özel yetkili savcıya verdiğimiz ifade sonucunda her hangi bir suçumuzun olmadığı ortaya
çıktı. Sadece bizim bilgimize başvuruldu. Bizler kayseri halkına ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına
hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Đl Başkanı Mete Eke Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi de ziyaret ederek, tüm partililere ve
Kayserili hemşerilerimize selam getirdiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10497
Erişim Tarihi: 28.10.2011

Kayseri Ankara'da kayıp
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi
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: 28 Ekim 2011 11:28

MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
10. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Hurşut'un pasına hareketlenen Azofeifa topu kontrol
etti. Azofeifa kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kaleci
Navarro kontrol etti.
14. dakikada topla buluşan Santana ceza saha ön çizgisi üzerinde direkt kaleye vuruşunda meşin
yuvarlak defansa çarparak kale direğinin üstünden auta çıktı.
19. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Ermin Zec'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda
yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
32. dakikada Kayserispor'dan Sefa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına
gönderdi. Havadan gelen topa hareketlenen Eren'in vuruşunda top kaleci Ramazan'dan döndü. Dönen
topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Furkan'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
43. dakikada sağ kanattan Hurşut'un ceza sahasına havadan ortaladığı topa hareketlenen Herve
Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Navarro kontrol etti.
44. dakikada Gençlebirliği'nden Hurşut'un kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi.
Sol kale direği dibinde topa hareketlenen Oktay'ın vuruşunda top kaleci Navarro'da kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
52. dakikada Kayserispor'dan Sefa, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına
gönderdi. Havadan gelen meşin yuvarlağa iyi yükselen Gökhan Ünal'ın kafa vuruşunda topu kaleci
Ramazan kontrol etti.
57. dakikada topla buluşan Oktay'ın sağ kale direğinin yakınından ortaladığı topa ceza sahası
içerisinde Herve Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Navarro'da kaldı.
60. dakikada orta sahadan aldığı topu rakip alana taşıyan Hurşut'un yaklaşık 30 metreden direkt
kaleye vuruşunda topu kaleci Navarro kontrol etti.
61. dakikada Gençlerbirliği takımında Hurşut'un kullandığı köşe vuruşunda topa hareketlenen Zec'in
kafa vuruşunda top kaleci Navarro'da kaldı.
63. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Furkan'ın defansın arkasına derinlemesine pasına

hareketlenen Gökhan Ünal topu kontrol etti. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu
yapan Gökhan'ın vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.
68. dakikada topla buluşan Oktay kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Navarro'yu
geçemedi.
71. dakikada ceza sahası içerisinde Oktay kafayla pasını bekletmeden Soner'e indirdi. Topa gelişine
sert vuran Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Navarro'nun sağından ağlara gitti. 1-0
81. dakikada Soner'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta, topu kaleci Navarro kontrol
etti.
87. dakikada sol kanattan hareketlenen Yasin'in yerden ortasında topla buluşan Azofeifa'nın gelişine
vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından auta gitti.
90+1'de Gökhan Ünal'ın yaklaşık 30 metreden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta topu kaleci
Ramazan kornere çeldi.
Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Mete Kalkavan xxx, Süleyman Özay xxx, Sedat Etik xxx
GENÇLERBĐRLĐĞĐ: Ramazan xxx, Aykut xx, Curri xx, Azofeifa xxx, Oktay Delibalta xx, Hurşut xx,
Özgür xx (Soner dk. 66 xxx), Mehmet xx, Cem Can xx, Zec xx (Yasin dk. 73 x), Herve Tum xx (Kulusic
dk. 85 x)
YEDEKLER: Ferhat, Erdal, Mununga, Serkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fuat Çapa
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan xx, Eren xx, Khizanishvili xx, Pekarik xx (Okan dk. 76 x),
Amarbat xxx, Santana xxx, Riveros xx (Okay dk. 72 ?), Sefa xx, Furkan xx, (Abdullah dk. 72 x),
Gökhan Ünal xxx
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan, Troisi, Ömer
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOL: Soner (dk. 71) (Gençlerbirliği)
SARI KART: Aykut (Gençlerbirliği)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10498
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Türkiye Cumhuriyeti 88 yaşında
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene kutlanmıyor. Hükümet Van depremi nedeniyle kutlamaları
iptal etti
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Savaştan çıkmış bir ülke, her tarafı işgal altında... Yanmış, yıkılmış topraklar, düşman çizmesi
altında inleyen, buruk, gözü yaşlı insanlar... Derken, büyük bir mücadele ve harabeye dönmüş
imparatorluğun üzerinde güneş açıyor. O yıkıntıdan bağımsız bir devlet, Cumhuriyet yeşerdi.
Bugün 88 yaşına basan Cumhuriyet, 6 yıl süren bir bağımsızlık mücadelesinin ardından kazanıldı.
Böylece Türk Milleti, yıkılan bir devletin küllerinden yeni bir devlet çıkarmayı bir kez daha başardı. Türk
Ulusunun var olma savaşımının o günlerden bugünlere uzanan öyküsü:
• Takvimler, 30 Ekim 1918’i gösterirken Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış imparatorluk,
Mondros Mütarekesi’ni imzaladı.
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•
•
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•
•
•
•
•
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•

Bir ulusu tarih sahnesinde yeniden var eden bir milli kahraman, 31 Ekim günü Yıldırım
Orduları Grup Komutanlığı göreviyle karargahın bulunduğu Adana’ya geldi. O kahraman,
Mustafa Kemal idi... Mustafa Kemal Paşa, memleketin durumuna üzülüyor, bir çözüm yolu
arıyordu. 10 Kasım 1918’de, görevinden ayrıldı ve Adana’dan trenle Đstanbul’a hareket etti.
Düşman, yurdun dört bir yanını işgal ediyordu. Türk Milleti için acı dolu günler başlamıştı.
Đşgaller birbiri ardına devam ederken, tarih o günleri şöyle yazdı:
13 Kasım 1918: Đngiliz, Fransız, Đtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 61 parçalık Đtilaf
ordusu, Đstanbul’a geldi ve karaya kuvvet çıkardı.
9 Kasım 1918: Đskenderun Đngiliz işgaline uğradı.
12 Kasım 1918: Fransızlar Đstanbul’da...
6 Aralık 1918: Đngilizler, bu defa ilerleyerek Kilis’i işgal etti.
7 Aralık 1918: Fransızlar Antakya’ya girdi.
17 Aralık 1918: Fransız askerleri, denizden Mersin’e çıkarma yapmaya başladı.
23 Aralık 1918: Islahiye, Osmaniye, Bahçe, Hassa, Mamure’yi düşman çizmesi çiğnedi.
1 Ocak 1919: Đngiliz askerleri Antep’e girdi.
12 Ocak 1919: Đngilizler, Ermeni amaçlarına hizmet etmek için Kars’a yerleştiler.
1 Şubat 1919: Aydın demiryolu, Đngiliz ve Fransızlar’ın işgaline uğradı.
22 Şubat 1919: Maraş, Đngiliz işgali altında...
8 Mart 1919: Fransızlar Zonguldak’ta...
9 Mart 1919: 2000 kişilik bir Đngiliz müfrezesi, Samsun’u işgal altına aldı.
24 Mart 1919: Đngilizler Urfa’yı işgal ettiler.
28 Mart 1919: Đtalyanlar karaya asker çıkararak, Antalya’yı işgal ettiler.
16 Nisan 1919: Fransızlar, Afyonkarahisar istasyonunu işgal altına aldı.
20 Nisan 1919: Gürcü ordusu, Milli Şura kuvvetlerini bozarak Ardahan’a girdi.

Mustafa Kemal Samsun’da
Đtilaf Devletleri temsilcileri Paris’te toplanmıştı. Yunanlıların Đzmir’i işgali konusunda karar aldılar. 15
Mayısta, güzel Đzmir’de Yunan işgali başlamıştı.
Mustafa Kemal Paşa, maiyetiyle birlikte 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile Đstanbul’dan
ayrıldı ve ertesi günü Đnebolu’ya, 18 Mayısta Sinop’a vardı. Takvimler 19 Mayıs 1919’u gösterirken,
Mustafa Kemal Samsun’daydı. Tarihçiler, o günü “dünyanın en büyük ulusal mücadelelerinden birisinin
başlangıcı” kabul ettiler. Artık geriye dönüş yoktu. Genç Mustafa Kemal, Samsun’dan Havza’ya geldi.
Đşgaller devam ediyordu. Yunanlılar, 26 Mayısta Manisa’ya, 27 Mayısta Aydın’a girdiler.
Damat Ferit Paşa, 17 Haziranda Paris Barış Konferansı’na Osmanlı Devletinin barış isteklerini bildiren
muhtıra gönderirken, öbür taraftan Mustafa Kemal, bundan dört gün sonra Đstanbul’da bulunan
tanınmış kimselere Amasya’dan mektup göndererek, milli mücadeleye davet ediyordu.
Milletin bağımsızlığı tehlikede
Mustafa Kemal Paşa, ulusu kurtarmak için dört koldan çalışmalara başlamıştı. 21 Haziranda bir tarihi
belgeyi, Amasya Tamimi’ni, yaveri Cevat Abbas’a dikte ettirdi. Ertesi sabah, Anadolu’daki mülki ve
askeri makamlara tamim, şu tarihi sözlerle ulaştı: “Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı
tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Sivas’ta milli bir
kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.”
Bu arada, Mustafa Kemal’in çalışmalarını engellemek isteyenler de boş durmuyordu. Posta ve Telgraf
Umum Müdürü Refik Halit, 24 Haziranda telgrafhanelere “Mustafa Kemal’in azledildiğini, bu sebeple
telgraflarının kabul edilmemesini bildiren” bir şifre gönderdi. Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa, 5
Temmuzda Mustafa Kemal Paşa’yı padişah adına Đstanbul’a çağırdı. Mustafa Kemal, Harbiye
Nazırı’na şu cevabı verdi: “Vilayet–i Şarkiye ahalisi arasından çıkıp gelmek hususundaki yüksek
tekliflerinizi yerine getirmede şahsi irademi kullanmaktan manen ve maddeten memnu bulunuyorum.”
Ardından, 14 Temmuzda ordudan istifa ederek, Erzurum Müdafaa–i Hukuk Cemiyeti’nin başına geçti.
Cumhuriyet’in temeli
Milli mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da
toplandı.
Mustafa Kemal Paşa, 9 Ağustosta askerlik mesleğinden ihraç edildi. Mustafa Kemal’in rütbesinin
kaldırılmasına, nişanlarının da geri alınmasına karar verildi. Erzurum Kongresi adına ilan edilen
beyanname, 10 Ağustosta Erzurum’da Türk Basımevinde çoğaltılarak, binlerce nüsha halinde tüm
yurda gönderildi.
Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’da arkadaşlarına “Đstanbul, bir Amerikan mandasıdır tutturmuş gidiyor.

Bu olmayacaktır. Türkiye istiklal bütünlüğüne sahip olacaktır. Hayır paşalar, hayır, hayır beyefendiler...
Manda yok, ya istiklal ya ölüm var” diyordu.
Erzurum Kongresi’nin ardından, 4 Eylülde açılan Sivas Kongresi, 11 Eylülde son buldu. 10 maddelik
Umumi Kongre Beyannamesi yayınlandı.
Kahraman Türk halkı
Bu arada, Osmanlı Padişahı adına Damat Ferit ile Đngiltere temsilcisi arasında, Đngiliz mandasının
kabul edildiğine dair gizli bir anlaşma imzalandı, Tarih 12 Eylül 1919.
Düşman işgali sürerken, 30 Ekimde Urfa’ya giren Fransızlar hiç beklemedikleri tepkiler alıyordu. Tarih
31 Ekim 1919; Maraş’ta, Fransız askeri ünüforması giymiş bazı Ermeniler taşkınlık yaparak, işi
kadınlara tecavüze kadar götürdüler. Tarihin “Sütçü Đmam” diye yazacağı, Uzunoluk Camisi Müezzini
Hacı Đmam duruma dayanamadı ve silahına sarıldı. Böylece yöredeki direniş hareketi başladı.
27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa, Heyet–i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara’ya geldi. 29
Aralıkta Mustafa Kemal hakkındaki askerlikten çıkarılma ve madalyalarının geri alınma kararı Meclis–i
Vükela tarafından düzeltildi. Kendisinin istifa etmiş olduğu ve madalyalarının iadesi kararı alındı. Milli
mücadele tüm hızıyla sürerken, takvim şöyle akıyordu:
• 6 Ocak 1920: Erzurum’da Mustafa Kemal’in Erzurum Mebusu seçildiğine dair mazbata
düzenlendi.
• 12 Ocak 1920: Đstanbul’da son Osmanlı Meclis–i Mebusan’ı açıldı.
• 16 Mart 1920: Saat 10.00’dan itibaren Đstanbul’un askeri işgal altına alınacağına dair Đtilaf
Devletleri adına Đngiltere, Fransa ve Đtalya Yüksek Komiserleri’nin müştereken imzaladıkları
nota Sadrazam Salih Paşa’ya tebliğ edildi. Đstanbul, artık işgal altındaydı. Manastırlı Hamdi
Efendi adındaki bir telgraf memuru, işgali Mustafa Kemal Paşa’ya iletti.
• 6 Nisan 1920: Ulusal mücadeleyi tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı kuruldu.
• 21 Nisan 1920: Mustafa Kemal, vilayetlere Meclis’in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildirdi.
• 23 Nisan 1920: Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.
• 24 Nisan 1920: Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanlığı’na seçildi.
• 5 Mayıs 1920: TBMM Đcra Vekilleri Heyeti, ilk toplantısını yaptı.
• 9 Mayıs 1920: TBMM adına Mustafa Kemal imzasıyla Anadolu Ajansı aracılığıyla Đslam
alemine şu beyanname iletildi: “Orduyu terhis etmek, köylülere Kuvay–ı Milliye’yi asi tanıtmak,
milleti kendisine şeref veren, en asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüte
düşürmek, sulhü hazırlamak için Đngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu”.
• 11 Mayıs 1920: Mustafa Kemal Paşa, Đstanbul’da Divan–ı Harb tarafından idama mahkum
edildi.
• 29–30 Mayıs 1920: TBMM Hükümeti ile Fransız hükümeti arasında imzalanan 20 günlük
ateşkes anlaşması başladı.
• 10 Ağustos 1920: Đstanbul Hükümeti ile Đtilaf Devletleri arasında Sevr Anlaşması imzalandı.
• 2–3 Aralık 1920: Ermeniler ile Gümrü Anlaşması imzalandı.
Zafer geliyor
Milli mücadele meyvelerini veriyordu. Ulusun topraklarını savunma mücadelesi, 10 Ocak 1920’de
Đnönü mevzilerinde Yunanlılarla şiddetli çarpışmaların ardından 1. Đnönü Zaferi’nin kazanılmasıyla
başarıya ulaşmaya başlamıştı.
20 Ocak 1920’de ilk Teşkilat–ı Esasiye Kanunu kabul edilirken, 5 Şubatta TBMM’nin gizli oturumunda
Londra Konferansı’na Ankara Hükümeti adına heyet gönderilmesi ve heyetin Meclis üyelerinden
oluşması kararlaştırıldı. 6 Şubatta Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyet, Ankara’dan hareket etti. 21
Şubatta konferans başladı ve 12 Martta son buldu.
TBMM hükümeti ile Rusya arasında 16 Martta Moskova Anlaşması imzalandı. Masa üzerindeki
zaferleri, meydanlardaki zaferler izliyordu. 1 Nisanda 2. Đnönü Zaferi kazanıldı. 5 Ağustos; Mustafa
Kemal’i geniş yetkilerle ve 3 ay süreyle Başkumandanlık tevcih eden kanun TBMM’de kabul edilirken,
23 Ağustos 1920 günü Yunan ordusu taarruza geçti ve Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 26
Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın şu emri geldi:
“Hatt–ı müdafaa yoktur, sath–ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış
toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz”...
13 Eylülde Sakarya Meydan Muharebesi sona ermiş, düşmanın Sakarya Nehri’nin doğusunda imha
edilmesiyle zafer kazanılmıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle 14 Eylülde genel seferberlik ilan edildi.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 19 Eylülde ”Gazi” unvanı ve mareşal rütbesini aldı.
Yeni yılın başlangıcında Mersin ve Adana düşman işgalinden kurtulmuştu. Dört bir bucak Türk

topraklarının düşman çizmesi altındaki esareti birer birer sona eriyordu.
Derken, 26 Ağustosta 05.30’da topçu ateşiyle Kocatepe’den Büyük Türk Taarruzu başladı. Türk
süvarileri, 9 Eylülde Đzmir’e girdi ve Kadifekale’ye Türk bayrağı çekildi.
Yarın Cumhuriyet’i kuracağız
ilan edeceğiz Akşam Çankaya’da yemek esnasında Mustafa Kemal Paşa, hazır bulunanlara müjdeyi
verdi: “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.”
Günlerden 28 Ekim 1923’tü. Bütün hazırlıklar bitmiş ve 29 Ekim günü gelmişti. Mustafa Kemal
Paşa’nın Cumhuriyet kurulması teklifi, Halk Fırkası toplantısında kabul edildi. Halk Fırkası
toplantısından sonra Büyük Millet Meclisi, saat 18.00’de toplandı ve Kanun–u Esasi Encümeni
tarafından Cumhuriyet teklifi mazbatası hazırlandı. TBMM’de Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun bazı
maddeleri değiştirildi. Türkiye Devleti’nin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğu ”Yaşasın Cumhuriyet”
sesleri arasında kabul edildi.
Büyük Millet Meclisi’nde gizli oyla Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Ankara Mebusu Mustafa Kemal
Paşa, oylamaya katılan 158 mebusun tümünün oyunu alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, başbakanlığa Malatya Mebusu Đsmet
Paşa’yı atadı. Đsmet Paşa Kabinesi kuruldu.
Halk, sokaklarda ellerinde bayraklarla genç Cumhuriyet’i kutluyordu. Esaret sona ermiş, şimdi büyük
mücadelenin ardından hiç de kolay kazanılmayan bağımsızlığı kutlamaya sıra gelmişti. Türk
Milleti artık özgürdü...
Yenimesaj Gazetesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10499
Erişim Tarihi: 31.10.2011

ABD Kayseri'yi ikmal üssü yapacak!
ABD heyetinin son zamanlarda sık sık Kayseri'yi ziyaret etmesiyle ilgili son derece önemli bir iddia
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Dr. Aydın Amerika’nın bu kenti lojistik üs olarak seçtiğini söyledi.
Kayseri’yi ’komşu kapısı’ yapan ABD’lilerin buraya ilgilerinin nedenini açıklayan Stratejist Dr. Nurullah
Aydın, “Yeniyüzyıl Stratejik Belgesi’nde Kayseri’nin Orta Doğu’ya yapılacak operasyonlar için
kullanılacağı şifrelendi” dedi.
“Amerika, Kayseri’yi ikmal üssü yapacak”
Stratejist Dr. Nurullah Aydın, ABD’nin Kayseri’yi Orta Doğu’da gerçekleştireceği operasyonlarda
ikmal yeri olarak kullanacağını söyledi.
Haber : Halime Öztürk
ABD’li heyetin Kayseri ziyareti kamuoyunda soru işaretlerini artırdı. Türkiye’ye gerçekleştirilen bu tür
ziyaretlerin ABD’de 2000 yılında yazılan ve kabul edilen Yeniyüzyıl Stratejik Belgesi’nin Orta Doğu,
Orta Asya, Kafkasya Askeri Doktrini kısmında şifrelendiğini dile getiren Stratejist ve Gazi Üniversitesi
Đletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Nurullah Aydın, Kayseri’nin ABD’nin Orta Doğu coğrafyasına
yönelik olarak gerçekleştirilecek operasyonlara ilişkin ikmal yeri olarak seçildiğini kaydetti. ABD’nin
Türkiye’nin dört bir yanında üs ağları oluşturduğu ve irtibat büroları açtığına değinen Aydın, “ABD,
Türkiye’de FBI, CIA ve NSA aracılığıyla bir çok yerde üs ve birim açtı. Bu tür ziyaretlerin anlamlarının
irdelenmesi gerekir. CIA Başkanı, NATO Avrupa Müttefik Komutanı, ABD Genelkurmay Başkanı, Irak

Đşgali Merkez Kuvvetler Komutanı ve en son ABD Elektronik Đstihbarat Başkanı’nın Türkiye ziyareti,
kamuoyunda yeterli ölçüde ve derinlikte tartışılmadı. ABD Karadeniz’de elektronik dinleme üssü,
Malatya’da füze rampaları oluştururken, Đzmir Urla’da NATO Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Đzmit
Karamürsel, Adana Đncirlik, Kırıkkale, Erzurum Kargapazar hava yer radar üslerine yenilerini ekleme
kararı aldı. Hakkari Yüksekova, Hatay Cilvegöz ve Batman’da oluşturulan Uydu Elektronik Ağı
sistemini de dikkate aldığımızda, Hava Kuvvetleri açısından Eskişehir-Konya odaklı yapı uygun
düşmektedir” şeklinde konuştu.
En uygun nokta
Hava operasyonları için Kayseri’nin Anadolu coğrafyasında en uygun yer olduğuna dikkat çeken
Aydın, şunları belirtti: “Bu tabloya bir kere daha dönüp baktığınızda Kayseri, ABD açısından lojistik ve
ikmal merkezi olarak uygun bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD uygarlığının ve refahının temel
dayanağı olan enerji kaynaklarına ve denizler ile boğazlar açısından geçiş güzergahında olan
Türkiye’de bu kent önemli bir noktadır. Ayrıca Kayseri, irtibat bürosu açılan illerimiz arasındadır.
Irak’tan çekilecek ABD askerlerinin sonrasında Irak’taki ABD istihbarat unsurlarının Türkiye’de
konuşlandırılması düşünüldüğünde konum daha da anlam kazanmaktadır.”
Yeniyüzyıl Stratejik Belgesi açıklanınca ziyaretler arttı
Amerika’nın Kayseri’ye olan ilgisi yıllar içinde giderek arttı. Dönemin Ankara Büyükelçisi James
Jeffrey, Kayseri’yi komşu kapısı yapmıştı.
ABD’nin 2000 yılında yazıldığı ve kabul edildiği bilinen Yeniyüzyıl Stratejik Belgesi’nin ardından
Amerikalı dostlarımızın (!) Kayseri’ye olan ilgisi giderek arttı. Amerika’nın o dönemdeki Ankara
Büyükelçisi James Jeffrey, 24 Temmuz 2009 ve 24 Şubat 2010 tarihlerinde Kayseri’ye gidip resmi ve
gayri resmi ziyaretlerde bulundu. Kayseri’nin kalkınmasını karşılık beklemeden (!) kendine görev
edinen Jeffrey, Kayseri’nin sanayi ve ticarette olduğu gibi turizmde de önemli bir merkez olabileceğini
söylüyordu. Yine Jeffrey’in Ankara’da bulunduğu dönemde ABD Büyükelçiliği siyasi bölüm diplomatları
Laura de Otalvaro, 21 Temmuz 2010’da Kayseri’ye bir kez daha gitmişti. Diplomatları Laura de
Otalvaro ve Jennifer Gibbs 10 Ocak 2011’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmişti.
Konukları kabul eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk, Büyükşehir Belediyesi’nin
turizmde çok büyük bir yapılanma içerisinde olduğunu belirterek, Kayseri ile Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi hakkında kısa bilgiler vermişti. Daha sonra Başkanlık Brifing Salonu’na geçen ABD
diplomatlarına Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ayşe Önder tarafından Erciyes Master Planı’nı ve
Kayseri tarihini anlatan bir brifing verilmişti. 26 Haziran 2011’de ABD’liler Kayseri’ye bu kez kalabalık
bir heyetle geldiler. Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee Eyaleti’nden bir grup milletvekili
Güneydoğu Amerika Türk-Amerikan Ticaret Odası Tennessee Şubesi Başkanı Alp Levent
başkanlığında, Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret etmişlerdi.
Kardeş şehir seçtiler
Tennessee eyaletinin Knoxville şehri milletvekilleri, 27 Eylül 2011’de bir kez daha geldikleri Kayseri’de
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiler. ABD’li milletvekilleri Knoxville şehri ile Kayseri’yi kardeş şehir
yapmak istediklerini belirtmişlerdi.
Turist gibi dolaştılar!
ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti meclisi üyeleri, Kayseri’nin önemli merkezlerini gezdi. Kuzey Carolina
Eyaleti Meclis Başkanı Thom Tillis ve senatör Dan Soucek ile bazı milletvekileri, Kadir Has Kent
Müzesi, Gevher Nesibe Medresesi ve Kadir Has Stadı ile ilin tarihi ve turistik merkezlerinde
incelemelerde bulundu. ABD’de faaliyet gösteren Orta Amerika Türki Amerikan Dernekleri ve Divan
Kültür Derneği’nin daveti ile Türkiye’de bazı illeri ziyaret eden Amerikan heyeti, özellikle Kadir Has
Stadı’nı çok beğendi. Kadir Has Kent Müzesi’nin de yabancı birisinin Kayseri’yi anlaması için çok güzel
yapılmış bir yer olduğunu belirten ABD’liler, Gevher Nesibe Medresesi’ni de gezdi.
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=58206
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10500
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Madalyalarını aldılar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 2 şehit babası ile 5 gaziye devlet övünç madalyası verildi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapılırken, 2 şehit babası
ile 5 gaziye devlet övünç madalyası verildi.
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma tören
düzenlendi. Törene, Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, kamu kurum ve
kuruluşların temsilcileri, siyasi parti ile STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
21 pare top atışının yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan törende, Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Kayseri'de Başbakanlık
Genelgesinde yayınlanan karar gereği Van'da yaşanan deprem dolayısıyla sadece çelenk koyma
gerçekleştirildi.
Đl Özel Đdaresi Erciyes Kültür Merkezi Salonu'nda ise şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalya
töreni yapıldı. Törene, protokolün yanı sıra CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ile çok sayıda
şehit aileleri ve gaziler dahil oldu.
Törende konuşan Vali Mevlüt Bilici, devletin her türlü olumsuzluğun altından kalkabilecek ve bu
yaraları sarabilecek büyüklük ile kararlılığa sahip olduğunu anımsattı. Şehitler uğruna yapılacak hiçbir
şeyin haklarının tam olarak teslim edilmesi anlamına gelmeyeceğini belirten Vali Bilici, "Aynı şekilde
gencecik evlatlarını yitirmesine rağmen 'vatan sağ olsun' diyerek vakarını hiç bozmadan eşi benzeri
görülmemiş onurlu bir duruş sergileyen şehit ailelerimiz için de aynı şeyleri ifade etmek mümkündür.
Devletimizin şükran ve minnetinin bir ifadesi olarak bugün şehit ailelerimize ve gazilerimize verdiğimiz
devlet övünç madalyası ise devletimizin her zaman yanlarında olduğunun ve olacağının göstergesidir.
Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş Türkiye, elbette dış mihrakların desteğiyle ayakta durmaya
çalışan bölücü terör örgütünün sonunu getirecektir. Bu topraklarda yaşayan insanlar nasıl beraber
oldularsa, bundan sonra da öyle birlik ve beraberlik içinde olacaklarını geçtiğimiz günlerde Van
ilimizde meydana gelen deprem felaketi sonrası bir kez daha göstermiş, kara günde birlik ve
dayanışmanın en güzel örneğini sergilemiştir" dedi.
Vali Bilici, konuşmasının ardından şehit polis memuru Ali Örnek'in babası Hacı Örnek'e devlet övünç
madalyası takdim etti. Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ise gazi Reşat Bakır'a, Milletvekili Yusuf Halaçoğlu
gazi Ahmet Saraç'a, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral şehit Kemal Koçyiğit'in babası
Mustafa Koçyiğit'e, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cahit Bakır Abdullah
Karakoyunla'ya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Altuntuğ gazi Harun Oğuz'a, Cumhuriyet
Başsavcısı Bülent Bingöl ise Gazi Mehmet Bayhan'a devlet övünç madalyasını verdi. Gazi ve şehit
yakınları madalyalarını alırken gözlerinin dolması da dikkat çekti.
Tören, yapılan kokteyl ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10501
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kayserispor'da Galatasaray hazırlığı
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının
hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Kayserispor'da gözler ligin 9. haftasında, Pazar günü oynanacak
Galatasaray karşılaşmasına çevrildi. Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Sarıkırmızlılar saha ve seyirci avantajını kullanarak zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Gençlerbirliği karşılaşmasında sol ayak bileğinden darbe alan Gökhan Ünal'ın Galatasaray karşısında
hazır olması bekleniyor.
Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım,
"Gençlerbirliği karşısında hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Đyi oynayamadık. Çok pas yapmaya
çalıştık bunda başarılıydık ama önde etkili olamadık, ön tarafta gol pozisyonuna girmekte zorlandık,
bunları gole çeviremedik. Dediğim gibi iyi pas yaptık ama etkisiz kaldık. Çarşamba günü bizim
üstümüzdeki takımların hepsi puan kaybetti. Bizim için iyi bir şanstı ama bu şan sı kullanamadık.
Önümüzde Pazar günü
zorlu bir Galatasaray maçı var ardından Trabzon maçı, bu maçlardan kesinlikle üç puanla ayrılmayı
düşünüyoruz. Her iki maçtan altı puan çıkarabilirsek üst sıralara yerleşmeyi planlıyoruz. Kolay
olmayacak çok zor bir maç iki takım da gayet iyi başladı lige, etkili futbolcuları var. Biz dün
istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kendimizi taraftarlarımızdan affettirmek için Galatasaray maçını
kesinlikle kazanmak istiyoruz" dedi.
Teknik Direktör Şota Arveladze ise "Seri yakalayamadık, açıkça iyi de oynamadık. Tabii istediğimiz
oyunu kuramadık. Performanstan da memnun değildim ama maçlar birbirine çok yakın. Galatasaray
maçı geliyor, artık o maçı düşüneceğiz" dedi.
Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Gürcü Çalıştırıcı "Tabii karşımızda
Galatasaray var. Son maçları çok gergin oldu. Hakemler hep iki taraf için de hatalar yaptılar. Đnşallah
bizim maçta bunun hesabını ödemezler. Đyi bir hakem yönetiyor bizim maçımızı. Çok ünlü bir hakem,
dünyanın bildiği kaliteli bir hakem. Đnşallah maç hatasız geçer" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10502
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Vali tebrikleri kabul etti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, makamında kutlamaları kabul etti
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, makamında kutlamaları kabul
etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninin Van’da meydana gelen deprem nedeniyle iptal
edilmesi üzerine Vali Mevlüt Bilici, makamındaki bayram kutlamalarını kabul etti.
Valilik binasında düzenlenen törende, Vali Mevlüt Bilici'nin yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral
Ali Demiral ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, askeri erkan, kamu kurum ve
kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik
etti.
Vali Mevlüt Bilici, düzenlenen tören sonrası yaptığı konuşmasında, Cumhuriyetin insanlığın şuana
kadar bulduğu en üstün yönetim şekli olduğuna dikkat çekti. Bilici, "Cumhuriyet gerçek bir halk
iradesidir. Đnsanlığın şuana kadar bulduğu en üstün yönetim şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni gençler ve
birlik beraberlikle yaşatacağız. En son kurduğumuz devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kurduğumuz
devletlerin yıkılmasının temel nedeni ayrılık ve birlikteliğin bozulmasıdır. Biz birlik ve beraberliğimizi
bozmazsak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.
Türkiye’nin kuruluştan buyana sürekli gelişen bir devlet olduğunu hatırlatan Vali Bilici, "Türkiye
kuruluşunda buyana sürekli gelişen bir devlettir. Bu gelişmenin paralelinde dost ve düşmanlar Türkiye
Cumhuriyeti’ni hesaba katmak zorunda olduklarını biliyorlar. Türkiye’nin önüne set çekmek isteyen
gafiller olabilir bunu birlik ve beraberliğimizle yenmesini bileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti çağdaş ülkeler
arasında hak ettiği yeri zaten almıştır. Daha da iyi yerlerde olacaktır. Ben tekrardan şehitlerimize
rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10503
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kutlama iptaline tepki
Türkiye Kamu-Sen Đl Temsilcisi Ali Đhsan Öztürk, okullardan iptal edilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tepki
gösterdi
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Türkiye Kamu-Sen Đl Temsilcisi Ali Đhsan Öztürk, okullardan iptal edilen Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarına tepki gösterdi.
Ali Đhsan Öztürk, sendika binasında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta düzenlenen miting hakkında
bilgi verdi. Öztürk, şehitler için düzenlenen mitingde Kayseri’den büyük katılım olduğunu belirterek,
“Geçtiğimiz hafta içerisinde 30 civarında Mehmetçiğimizi şehit verdik. Bununla ilgili olarak Kayseri’den
yoğun tepki oluştu. O mitingin başlangıcına biz sahiplik yaptık. Daha sonra Şehit Aileleri Derneği bu
mitinge dahil olmak isteyince memnuniyetle dedik. Bu acıyı yaşarken yüreğimizin yakan diğer olay
Van’daki deprem oldu. oradaki kardeşlerimizin acısını yüreğimizi istedik. Genel merkezimiz aracılığıyla
bir kampanya başlattık” diye konuştu.
Öztürk, Van’da yaşanan deprem dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesine de
tepki göstererek, “Bugün Đl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kayseri Valiliği aracılığıyla okullara göndermiş
olduğu ‘acele’ yazsıyla bir kez daha şok olduk. Bir genelgeyi ilgi tutarak Kayseri’de okullarda
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi. Bu değerlerin silinmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10504
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Bayraklar ellerinde kaldı
Cumhuriyet Bayramı'nda bayrak satmak amacıyla Kayseri'den Bafra'ya gelen satıcıların bayrakları ellerinde kaldı
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Cumhuriyet Bayramı'nda bayrak satmak amacıyla Kayseri'den Bafra'ya gelen satıcıların bayrakları
ellerinde kaldı.
Bayram kutlamaları iptalinden haberi olmayan ve Kayseri'den Bafra'ya bayrak satışı için gelen Erkan
ve Fikret Bıçakçıoğlu kardeşlerin bayrakları ellerinde kaldı. Bayrak satışı yapmak için Bafra'ya gelen iki
kardeş, “10 yıldır bayrak satışı işi ile uğraşıyoruz. Tüm milli bayramlar, maçlar ve tüm anlamlı günlerde
kutsal bayrağımızın satışını yapıyoruz. Fakat ne yazık ki alınan karar gereği 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı iptal edildi. Bu nedenle her bayramda 200-300 bayrak sattığımız Bafra ilçesinde siftah
yapmadan Kayseri'ye geri döneceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10506
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Erciyesspor Bolu'yu da devirdi
1. Lig'de Boluspor, kendi evinde ağırladığı Kayseri Erciyesspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup
oldu
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Bank Asya 1. Lig'de Boluspor, kendi evinde ağırladığı Kayseri Erciyesspor'a uzatma dakikalarında
yediği golle 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR
2. dakikada Boluspor, Veysel Cihan'ın attığı golle öne geçti. Sağ kanattan Onur Türk'ün yaptığı
ortada karambolde kalan topa vuran tecrübeli oyuncu Veysel Cihan takımını öne geçirdi. 1-0
13. dakikada Serkan Atak'ın sol kanattan yaptığı ortaya Emrah Bozkurt kafa vuruşu yaparak
takımının beraberlik golüne imza attı. 1-1
68. dakikada sağ kanatta Erkam'ın ortasında Veysel Cihan'in kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta
kaldı.
90 + 3. dakikada Erciyespor uzatma dakikalarında galibiyet golünü buldu. Hanni'nin sol kanattan
yaptığı topla buluşan Gökhan Kaba takımını öne geçirdi. 2-1

STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Ahmet Şimşek xx
BOLUSPOR: Atacan xx, Onur Bektaş xx, Cafercan xx, Emre Toraman xx (Caner dk. 67 xx), Onur
Türk (Fatih Gül dk. 58 xx) xx, Veli xx, Veysel xx, Sercan xx, Gençer xx Ümit xx (Emrah Kol dk. 82 x),
Erkam xx
YEDEKLER: Eser, Hakan, Sefa, Cemil
TEKNĐK DĐREKTÖR: Cihat Aslan
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat Odabaşı xx, Fatih Kılıçkaya xx, Cemil xx, Serkan xx (Vilim
Posinkoviç dk. 45), Emrah Bozkurt xx (Cenk dk. 70 x), Amit Guluzade xx (Cemal dk. 90 ?), Kemal xx,
Davut xx, Wasswa xx, Hanni xx, Gökhan xx
YEDEKLER: Ali, Alican, Emre Erol, Bilal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
GOLLER: Veysel Cihan (dk.2) (Boluspor), Emrah Bozkurt (dk.13), Gökhan Kaba (dk.90 +3) (Kayseri
Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Veysel (Boluspor) Posinkoviç, Amit Guluzade (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10507
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Erciyes zirveyi sevdi
Kayseri Erciyespor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz:Hem namaglup hem de lider olarak dönmek çok sevindirici
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Bank Asya 1.Lig'de haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Kayseri
Erciyesspor'a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Ligde namağlup konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında gülen taraf Kayseri Erciyesspor oldu.
Kendi seyircisi önünde ilk yenilgisini alan Boluspor'un Teknik Direktörü Cihat Arslan, karşılaşma
sonrası yaptığı açıklamada yenilgiyi talihsizlik olarak adlandırdı. Rakibin iki kontra ataktan bulduğu
gole defans hataları nedeniyle engel olamadıklarını söyleyen Cihat Arslan, "Güzel bir karşılaşma oldu.
Aslına bakarsanız biz bu sonucu hak etmedik. Erken golü bulmamıza rağmen rakip kontra ataktan
denge sağladı.
Yine bir kontra ataktan golü buldular. Biz de duran toplar ve birçok pozisyonu değerlendiremedik.
Rakip yata yata bir puanı kurtarmaya çalıştı. 1 puan isterken Allah onlara 3 puan nasip etti. Biz
özellikle savunma oyuncularımızın ileriye çıkmasından sonra kontra ataklarda golü yedik" dedi.
Kayseri Erciyespor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz ise Bolu'dan üç puanla dönerek liderliklerini
sürdürmenin sevincini yaşadıklarını söyleyerek, "Buraya namaglup geldik. Lider olarak geldiğimiz
Bolu'dan lider olarak dönmek istiyorduk. Rakip golü erken buldu. Ancak iki kontra ataktan bulduğum
golle galip geldik. Hem namaglup hem de lider olarak dönmek çok sevindirici. Oyuncularımı
kutluyorum. Boluspor'a ve taraftarlarına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde
konuştu.
Boluspor'un tecrübeli oyuncusu Emre Toraman, daha sezonun başında olduklarını belirterek, "Geçen
haftaki puan kaybından sonra bu hafta liderliği geri almak istedik. Golü de erken bulduk. Ancak rakip
iki kontra ataktan skora gitti. Daha sezonun başındayız. Bu tip şeyler olacak. Arayı iyi değerlendirip üst
sıralara oynamayan devam edeceğiz" diye konuştu. Ev sahibi ekibin genç sol bek oyuncusu Hakan
Arslan da son dakika golüyle yenildikleri için üzüldüklerini söyleyerek, "Maça iyi başladık. Đlk
dakikalarda

golü de bulduk. Rakip iki kontra ataktan golle döndü. Kazanmak isteyen bizdik. Bir haftalık aradan
sonra bu yenilgiyi telafi edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Her karşılaşmada Boluspor filelerini
havalandıran ve bu maçta da takımının ilk golünü kaydeden Kayseri Erciyespor'un golcü futbolcusu
Emrah Bozkurt, "Öncelikle Boluspor'u yine boş geçmediğim için çok mutluyum. Güzel bir karşılaşma
oldu. Boluspor golü erken bulunca oyundan kopmadık. Yüklendik ve eşitliği sağladık. Đkinci yarıda
daha atak olan taraf ev
sahibiydi. Ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediler. Son dakikada kontra ataktan galibiyet
golünü bulduk. Kayseri'ye namaglup dönüyoruz. Ancak Boluspor'un bu ligde zirve mücadelesi
verebilecek güçte olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu. Kayseri Erciyessporlu Cemal Taşlı ise
karşılaşmayı şöyle değerlendirdi; "Buraya puan ya da puanlar için geldik. 1 puanı aldık derken 3
puana uzandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Umarım taraftarlara ligin birinci ve ikinci sırasında
bulunan iki takıma
yakışır bir mücadele izletebilmişizdir. Boluspor bugün kaybetmiş olabilir ancak üst sıraları zorlayacak
bir ekip. Biz 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz. Lige verilecek arayı iyi değerlendireceğiz" şeklinde
konuştu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10508
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kayserispor Galatasaray'ı ağırlıyor
Geçen sezon ligde yapılan maçlar Kayseri'de 0-0, Đstanbul'da da 1-1 berabere sona erdi
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Đki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Đstanbul’un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına
karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan 32 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alırken, 12 maç da
berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 66 golüne, Kayserispor 23 golle yanıt verebildi.
Geçen sezon ligde yapılan maçlar Kayseri’de 0-0, Đstanbul’da da 1-1 berabere sona erdi.
KAYSERĐ'DE TEKLĐYOR
Galatasaray, genel toplamda büyük üstünlük kurduğu Kayserispor’u deplasmanda ise 16 maçta
sadece 5 kez yenebildi. Kayseri’deki 1 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 10 maçta da taraflar eşitliği
bozamadı. Ev sahibi ekip 12, Galatasaray ise 17 gol attı.
SON 5 MAÇ BERABERE BĐTTĐ
Kayserispor ile Galatasaray arasında son 5 sezonda Kayseri’de yapılan maçlar berabere bitti.
Kayseri’de iki takım arasında berabere sonuçlanan son 5 randevudan 4’ünün skoru 0-0. Son 3 maçta
taraflar birbirlerine gol atamadı
Haftanın maçı olmaya aday olan Mücadele 30 ekim pazar günü oynanacak. Mücadele saat 16.00’da
başlayacak
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10509
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kayseri: 0 Galatasaray: 2
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda renktaşı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti
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MAÇTAN DAKĐKALAR
89. Dakika Kayserispor'da Pekarik rakibi Elmander'e yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
73. Dakika Galatasaray'da Riera sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı, kaleye doğru sert bir orta yaptı
ama top doğrudan auta çıktı.
72. Dakika: Galatasaray, 72. dakikada Selçuk'un attığı golle 2-0 öne geçti.
58. Dakika Kayserispor'da Ömer Şişmanoğlu ceza sahası içine yapılan ortaya kafayı vurdu ama
hakem öncesinde ofsayt kararı verdi.
51. Dakika Galatasaray'da Selçuk Đnan sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı,
Hakan Balta kafayı vurdu ama top auta çıktı.
44. Dakika Kayserispor atağında Amrabat sol kanattan ceza sahası önüne yerden oynadı ama
savunma araya girerek topu kazandı.
19. dakikada Eboue'nin sağ kanattan sert şutunu kaleci Navarro çeldi.
20. dakikada Selçuk'un sol kanat korner çizgisi yakınına kullandığı serbest vuruşla top defansa çarptı.
Arka direk yanındaki Elmander önünde bulduğu topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
21. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisindeki Amrabat'ın sert şutu farkla auta çıktı.
28. dakikada Elmander'in sol kanattan yerden yaptığı ortaya Ayhan kaleye vuramadı. Ayhan müsait
durumda olan Selçuk'a verdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
30. dakikada defansın hatasını değerlendiren Elmander'in ceza sahası çizgisine gelerek yerden
vurduğu şut, yan direkten auta gitti.
39. dakikada sağ kanattan serbest atış kullanan Riera'nın ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen
Elmander, yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro x, Hasan Ali xx, Eren Güngör x, Khizanishvili xx, Santana xx, Nunez x, Sefa
x, Okay xx, Pekarik xx, Amrabat x, Gökhan Ünal x
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Đlhan, Troisi, Abdullah, Cem, Ömer, Engin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GALATASARAY: Muslera xx, Eboue xxx, Ujfalusi x, Semih x, Hakan xxx, Yekta xx, Selçuk xx, Felipe
Melo xxx,Ayhan xx, Riera xx, Elmander xxx
YEDEKLER: Ufuk, Çağlar, Ceyhun, Aydın, Emre, Kazım, Sercan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fatih Terim
GOL: Elmander (dk. 39)
SARI KARTLAR: Semih (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım, Santana (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10510
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kamalak'tan şok iddia
Yaptığımız incelemelerde ne yazık ki, denetleme elemanlarının maaşlarını müteahhitlerin verdiğini tespit ettik
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Partisinin Kayseri Đl Kongresi'ne katılmak için Kayseri'ye gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı
Mustafa Kamalak, Van'daki deprem sonrasında bölgede incelemelerde bulunduklarını söyleyerek,
"Yaptığımız incelemelerde ne yazık ki, denetleme elemanlarının maaşlarını müteahhitlerin verdiğini
tespit ettik" dedi. Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'ne katılmak için
Kayseri'ye gelen SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, basın mensupları ile biraraya geldi. Kamalak
toplantıda yaptığı açıklamasında, Van'da meydana gelen depremi incelemek için bölgeye gittiklerini
söyledi. Bölgede binden fazla binanın yıkıldığını 600'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyleyen
Kamalak, "Tabii afetler kaçınılmazdır. Ancak tabii afetlerde hayatların kaybolmasında en büyük sebep
insanlardır. Bunda yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin vebali vardır" diye konuştu.
Yaptıkları incelemelerde bölgede büyük çapta maddi hasarın da meydana geldiğinin altını çizen
Kamalak, "Bizim incelemelerimizde, binaları denetleyen denetçilerin maaşlarını, denetlenen
müteahhitlerin verdiğini tespit ettik. Bu tür sorunların çözümü Milli Görüş'tür. Mili Görüş önce ahlak ve
maneviyatı güçlendirecek. Ahlak ve maneviyat yoksunu olan bir eğitim insanları ancak bu kadar
eğitebilir" ifadesinde bulundu.
SP'nin terörü bitirecek tek parti olduğunu söyleyen Kamalak, "Bu iktidar daha ne kadar bekleyecek?
Terörü bitirmeleri için daha kaç yıl iktidarda olmaları gerekiyor? Terörü bitirecek tek parti SP'dir. Kısa
vadede terörün maddi kaynakları kesilmeli. Uzun vadede ise Đslam kardeşliği kurularak istihdam
artırılarak bu sorun çözülebilir. Bunu da SP gerçekleştirebilir" diye konuştu.
Bir basın mensubunun Cumhuriyet resepsiyonunun iptal edilmesini sorması üzerine Kamalak şu
şekilde konuştu:
"Cumhuriyet resepsiyonunun iptal edilmesini yerinde buluyorum. Çünkü Van'daki insanlar acı
çekerken kutlama yapılamazdı. Örnek vermek gerekirse, sizin bir kardeşiniz Van'daki depremde enkaz
altında olsa siz kutlayabilir miydiniz? Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Bana da resepsiyon için davetiye
geldi. Eğer resepsiyon iptal edilmeseydi ben yine de gitmezdim."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10511
Erişim Tarihi: 31.10.2011

SP yeniden Arıkan dedi
Saadet Partisi Đl Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresine tek liste ile giren mevcut Başkan Mahmut Arıkan güven
tazeledi
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Saadet Partisi Đl Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresine tek liste ile giren mevcut Başkan Mahmut Arıkan
güven tazeledi.
Đl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen kongreye SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile
çok sayıda partili katıldı. Kamalak, kültür merkezine girişte 'Mücahit Erbakan, Kamalak Başbakan'
sloganları ile karşılandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Đl Başkanı Mahmut
Arıkan, terörü bitirecek tek partinin SP olduğunu ifade etti. Arıkan, ülkenin şu anda bulunduğu sıkıntılı
durumdan da Milli Görüş anlayışı ile düzlüğe çıkabileceğini söyleyerek, “Milli Görüş anlayışı ne sağcı
ne de solcudur. Milli Görüş anlayışı tüm milleti kucaklayan bir anlayıştır” şeklinde konuştu. Arıkan'ın
konuşmasından sonra Genel Başkan Mustafa Kamalak tarafından, seçimlerde emeği geçen SP eski Đl
Başkanları'na plaket verdi.
Đl Başkanlığı'nın faaliyetlerinin anlatıldığı slayt gösterisi sonrasında divan seçildi.
SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise yaptığı konuşmasında ağırlıklı olarak hükümeti eleştirdi.
Özellikle terör konusunda hükümeti eleştiren Kamalak, “Terör ile müzakere değil, mücadele edilmeli.
Terörü bitirecek olan tek parti SP, tek anlayış da Milli Görüş anlayışıdır” diye konuştu.
SP Đl Kongresi'nde Başkanlık seçimlerine tek liste ile giren Mahmut Arıkan, delegelerin güven tazeledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10512
Erişim Tarihi: 31.10.2011

YÖK'ü protesto ettiler
Kayseri'de lise ve üniversite öğrencileri Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) protesto etti
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Kayseri'de lise ve üniversite öğrencileri Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) protesto etti.
Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında, öğrenciler, "Biz üniversite öğrencileri olarak
bugün burada kuruluşundan bu yana tam 30 yıldır kaldırılmasını talep ettiğimiz YÖK'e bir kez daha

hayır demek için toplandık. Savaşın yükseldiği, ekonomik krizin kesinleştiği ve üniversite gençliğinin
giderek daha da geleceksizleştirildiği bu süreçte, bizler 30 senelik öfkeyle YÖK'ün kaldırılmasını
istiyoruz" dedi.
Öğrenciler, "YÖK paralı eğitimin sistemleştirildiği kurumdur. Aslında ayasal haklarımızdan olan
parasız eğitim hakkımız, ilkokuldan liseye kayıt parası, katkı payı, harç ücretleri olarak türlü yollarla
gasp edilerek elimizden alınmaktadır. Bugün üniversite kapılarını emekçi çocuklarına kapatan harçlar,
YÖK ile uygulamaya konulmuştur. Bu senein başında YÖK tarafından uygulamaya konulan yeni yasa
ile haraç verir gibi ödemek zorunda bırakıldığımız gizli zamlı harç ücretlerini unutmuş değiliz. Harç
parasını biriktirebilmek için, dershane parasını ödeyebilmek, kitaplarını alabilmek için çalışmak
zorunda kalan bizler, parasız eğitim hakkımızı geri alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10513
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Đhracat taahhüdü düşürülsün
Mustafa Boydak: Serbest Bölgelerdeki ihracat taahhüdünün % 75'ten %50'ye düşürülmesi sanayicilerin önünü
açar

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 40
: 31 Ekim 2011 11:41

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Serbest Bölgelerdeki ihracat
taahhüdünün yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürülmesinin, sanayicilerin önünü açacağını söyledi.
Kayseri’nin 7.5 milyon metrekarelik Serbest Bölgesi’nin bulunduğunu söyleyen Başkan Boydak,
“Görünen o ki, bizim AB yolculuğumuz biraz uzun sürecek. Bu süreçte serbest bölgelerin devam
edeceği kesin görünüyor” dedi.
“Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’da serbest bölgeler konusunu daha özümsemiş vaziyette”
diyen Boydak, Serbest Bölge’de üretilen bir malın sadece yurt dışında satılması gerektiği gibi bir
anlayış olduğunun altını çizerek, “Bu yanlış. Buralarda üretilen malları hem iç piyasaya hem de dış
piyasalara satabilirsiniz. Ayrıca buralarda adeta sınırsız bir antrepo olanağı var. Yine kurumlar vergisi
muafiyeti devam ediyor” diye konuştu.
Serbest Bölgelerde yüzde 75 olan ihracat taahhüdünün yüzde 50’ye düşürülmesinin sanayicilerin
önünü açacağını bildiren Boydak, “Yatırımcılarımızın bu dönemde serbest bölgelerimizi dikkate
almalarını önemsiyoruz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10514
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kayseri'de şok esrar operasyonu
14 adet valiz ve 3 adet çuvalın içine gizlenmiş 352 kilo esrar maddesi ele geçirildi
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Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 14 adet valiz ve 3 adet çuvalın içine gizlenmiş 352
kilo esrar maddesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Đl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
(KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mimarsinan kavşağında yaptıkları operasyonda, R.Ö.'nün
kullandığı minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramalarda 14 adet siyah renkli valiz, 3 adet çuval ve
naylon poşetin içinde 352 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yapılan operasyon polis kamerasına kaydedilirken, gözaltına alınan R.Ö. hakkında başlatılan
soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10515
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kafasına balta düştü
Yahyalı'da odun kesen bir kişi, baltanın kafasına düşmesi sonrasında yaralandı
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Kayseri'de çalıştığı inşaatta üzerine 10. kattan demir parçası düşen işçi hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre Esentepe mahallesinde bir inşaatta meydana gelen kazada Ö.A.'nın (19) üzerine
10.kattan demir düştüğü öğrenildi. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Ö.A. tedavi altına alındı.
Belinde hasar oluştuğu tespit edilen Ö.A.'nın tedavisinin sürdürüldüğü olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.

- BALTA KAFASINA DÜŞTÜ HASTANELĐK OLDU
Kayseri'de odun kesen bir kişi, baltanın kafasına düşmesi sonrasında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı köyünde meydana gelen olayda, H.B.'nin
bahçede odun kestiği ve kullandığı baltanın sapından çıkarak kafasına düştüğü öğrenildi.
Kafasından yaralanan H.B.'nin Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve kafasına 3 dikiş atıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10516
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Otomobil şarampole yuvarlandı
Bünyan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Bünyan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hazarşah köyünde meydana gelen olayda, Ş.A.’nın kullandığı 38 NP 638 plakalı
otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtuğu öğrenildi.
Kazada, otomobilde bulunan H.A., S.A., S.A., Z.A. ve H.D.’nin yaralandığı ve yaralıların Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Hazarşah köyü yakınlarında meydana gelen bir başka kazada ise, A.M.Ö.’nün kullandığı 06 BV 8738
plakalı otomobilin koyun sürüsüne çarptığı ve sürücünün yaralandığı öğrenildi.
Yetkililer, her iki kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10517
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Kadir Has U-20'ye aday
FĐFA heyeti, Kadir Has Stadyumu'nu gezerek incelemelerde bulundu.
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FĐFA) heyeti, FĐFA'nın ikinci büyük organizasyonu olan U-20
Dünya Şampiyonası'na aday şehirlerden biri olan Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nu gezerek
incelemelerde bulundu.
Turnuva Genel Direktörü Đnaki Alvarez, Turnuva Pazarlama Sorumlusu Christina Hoelleri, FĐFA TV
Sorumlusu Alexsandra Knocke, Müsabakalar Sorumlusu Rhiannon Martin ve John Schumacher'in de
aralarında bulunduğu heyete, Türkiye Futbol Federasyonu Đdari Komite Heyeti Üyesi Sami Çölgeçen
ve Süheyl Önen ile Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, Gençlik Hizmetleri ve
Spor Đl Müdürü Mehmet Metin Özen de eşlik etti. FĐFA heyetinin stadyumdaki incelemeleri öncesi
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Koordinatörü Ali Üstünel tarafından heyete bir brifing
verildi.
2013 FĐFA U-20 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını ve bu şampiyonaya Türkiye'den
Kayseri, Đstanbul, Bursa, Antalya, Antep, Trabzon ve Rize'nin aday olduğunu hatırlatan Türkiye Futbol
Federasyonu Đdari Komite Heyeti Üyesi Sami Çölgeçen, "Bu şampiyonada 24 takım mücadele edecek
ve 52 karşılaşma yapılacak. Şimdi bu karşılaşmaların yapılacağı şehirlerin seçilme aşamasındayız. Bu
şehirlerden biri de Kadir Has Stadyumu gibi modern bir stadyuma sahip olan Kayseridir. Kadir Has
Stadyumu FĐFA standartlarına uygun dünya çapında bir stadyum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10518
Erişim Tarihi: 31.10.2011

Đncesu'da kaza:5'i ağır 23 yaralı
Đncesu ilçesinde nişan dönüşü meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde nişan dönüşü meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Garipçe Mahallesi Kumbağı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik
kazasında, Adana'daki nişandan Sivas'a dönen M.Y. (48) yönetimindeki 58 YD 318 plakalı Yıldızeli
Belediyesi'ne ait halk otobüsü devrildi. Yola devrilen halk otobüsüne arkadan Đ.K. (40) yönetimindeki
16 L 9356 plakalı araç çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada
yaralanan M.K. (51), H.K. (23), E.K. (42), N.K. (26), H.K. (1), E.N.K. (3), S.K. (9), E.K. (2), D.K. (21),
F.K. (41), Y.Y.
(4), D.Y. (28), S.K. (56), S.Y. (3), Ş.T. (52), M.A. (7), Đ.T. (50), Đ.K. (34), N.K. (37), M.K. (1), S.K. (2),
Z.D. (17) ve F.K. (16) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, N.K. (37), M.K. (1), S.K. (2), Z.D.
(17) ve F.K. (16) adlı yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında polis ekipleri
yaralıların yola saçılan eşyalarını topladı.
Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10519
Erişim Tarihi: 31.10.2011

