KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
26.09.2011–30.09.2011

Đkizlerin baba hasreti
Yahyalı ilçesinde yaşayan Ayşe ve Seçil Ekiz kardeşler 5 yıldır baba hasreti çekiyor
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşayan Ayşe ve Seçil Ekiz kardeşler 5 yıldır baba hasreti çekiyor. Anne
Nagehan Ekiz’in yanında bulunan Ayşe ve Seçil kardeşler, babalarını 5 yıldır göremediklerini
söyleyerek, “Babam biz doğmadan Mersin’e gitmiş. 5 yıldır da kendisini görmüyoruz. Babamızı çok
özledik. Bize geri dönmesini istiyoruz” diye çağrıda bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10342
Erişim Tarihi: 27.09.2011

Bir kurban 750 TL olacak
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, "bir kurbanın ortalama fiyatı 750 lira olacak" dedi
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kurban Bayramı öncesinde et fiyatlarının artabileceğini
söyleyerek, "Bir kurbanın ortalama fiyatı 750 lira olacak"- dedi.
Türkçe konuşan Đş Adamları toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünlü, Kurban
Bayramı'nda avronun artmasından ve devletin de et fiyatlarına uyguladığı bin liralık teşviki
kaldırmasından dolayı buna bağlı olarak da kurban fiyatlarının artacağını belirterek "Koyun etinin
fiyatında pek bir değişiklik olmadı. Zaten piyasa şartlarına göre pahalı bunu hep söylemiştim. Daha
kurbana iki ay var kurban fiyatlarının ne olacağı pek belli değil yalnız; devlet büyük baş hayvanda kilo
başına bin lira teşvik veriyordu. Bu teşvik kaldırıldığından et fiyatlarının üzerine 1 lira koydu. Daha
sonra ise avronun artmasından dolayı ithal et fiyatı yükseldi. Bundan dolayı kemikli et fiyatında 2,50

lira gibi bir artış oldu. Buda haliyle reyonlarda marketlerde et fiyatlarına yansıdı. Şimdi benim
görüşüme göre devlet kemikli etin fiyatını 15-16 lira tutmak için ithal etin kurunu ona göre ayarlıyor.
Şimdiden söylemek erken belki ama benim tahminim kurbanda bir koyun 750 lira civarında olacak.
Koyun sayısında ciddi azalma var. Yalnız, şu var daha önce dişi koyun kesimi yapılıyordu. Şimdi
koyun kuzu para ettiği için diş koyun kesimi hiç yapılmıyor. Herkes anaç koyundan sütünü alıyor.
Koyun sayısında inşallah bir artma olacak sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10343
Erişim Tarihi: 27.09.2011

Erciyes'in zirvesinde can pazarı
Erciyes Dağı'na tırmanışı sonrası inişe geçen dağcı, 3 bin 600 metre yükseklikte kayarak düştü
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanışı sonrası inişe geçen dağcı, 3 bin 600 metre yükseklikte kayarak
düştü. Yuvarlanan dağcı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) 6 saatlik çalışması sonucu
kurtarıldı.
Amatör dağcı olan 15 kişilik grup, sabah saatlerinde Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye
çıktıktan sonra inişe geçen gruptaki K.B. (35), 3 bin 600 metre yükseklikte dengesini kaybederek
düştü. Yuvarlanan dağcı yaralandı. Yaralı K.B. için UMKE ekibi harekete geçti. Yaklaşık 6 saat süren
çalışmanın ardından olay yerine ulaşan ekip, yaralı K.B.'yi emniyetli şekilde kayak merkezine indirdi.
Buradan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10344
Erişim Tarihi: 27.09.2011

ABD ile kardeşlik..!
ABD'nin Tennessee eyaletinin Knoxville şehri milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi'i ziyaret etti
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Amerika'nın Tennessee eyaletinin Knoxville şehri milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret
ederek, Kayseri ile -kardeş şehir- olmak istediklerini belirttiler.
Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk
ev sahipliği yaptı. Savruk, Kayseri'nin gerek gerçekleştirdiği belediyecilik hizmetleriyle gerekse de
hayata geçirdiği önemli projelerle Türkiye'nin parlayan şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek,
"Şehrimiz iklimi ve konumu itibariyle tarıma pek uygun değildir. Bu nedenle insanlar ticarete
yönelmişlerdir. Kayseri ticaret şehri olarak bilinir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'nin gelişmesine katkısının çok büyük
olduğunu kaydeden Savruk, "Başkanımız şehrimizin örnek şehir olmasına önderlik yapmıştır. 17 yıldır
bu görevi başarı ile yürütmektedir" şeklinde konuştu.
Yabancı parlamenterler ise, Knoxville hakkında Savruk'a bilgiler verdiler. Türk insanının sıcakkanlı ve
misafirperver olduklarını belirten Amerikalı milletvekilleri, Kayseri'nin oldukça planlı bir şehir
olmasından etkilendiklerini de vurguladı.
Amerikalı Milletvekili Harry Tindell, Kayseri ile kendi şehirleri Knoxville arasında önemli benzerlikler
olduğunu ifade ederek, "Đki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla şehrinizle
'Kardeş Şehir' olmak istiyoruz" dedi.
"Kardeş Şehir" ilişkilerine önem verdiklerini belirten Başkan Vekili Savruk, "Talebiniz bizi oldukça
memnun etti. Bu isteğinizi başkanımıza ileteceğim" ifadelerini kullandı.
Ziyarettin sonunda Savruk, Amerikalı milletvekiline döner kümbet maketi ile Kayseri tanıtım kitabı
armağan ederken, Amerikalı milletvekili ise Savruk'a eyalet bayraklarını ve üzerinde Türk bayrağı ve
Tennessee bayrağı olan yaka rozeti hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10345
Erişim Tarihi: 27.09.2011

Hainlere göz yumanları lanetliyoruz!
Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesinden teröre tepki
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Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, -Yüreklerimize ve
ocaklarımıza ateş düşürenleri, hainlere göz yumanları, taviz verenleri, şehit haberlerini normal bir olay
gibi karşılayanları, bu hainlere destek verenleri, yandaş olanları ve eli kanlı vatan hainlerini
savunanları nefretle kınıyor ve lanetliyoruz- dedi. Başkan Yavuz, düzenlediği basın toplantısı öncesi
Siirt'in Pervani ilçesinde karakola yapılan hain saldırıda şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı, yaralı
askerlere de acil şifalar diledi. "90'lı yıllara geri döndük" diyen Yavuz, "Her gün şehit, her gün çatışma
haberleri ile uyanır olduk. 6 Mehmetçiğin şehit düşmesi ile 11 askerin de yaralanmasıyla yine
ocaklarımıza ve yüreklerimize kor düşmüştür. Yüreklerimize ve ocaklarımıza ateş düşürenleri, hainlere
göz yumanları, taviz verenleri, şehit haberlerini normal bir olay gibi karşılayanları, bu hainlere destek
verenleri, yandaş olanları ve eli kanlı vatan hainlerini savunanları nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Biz
şehit aileleri ve gaziler olarak sayın Başbakanın terörle mücadele konusunda verdiği sözü tutmasını,
acımızı bir nebze de olsa dindirmesini canımızın kanımızın hesabını sormasını ve bu hainlerden
intikamımızı almasını istiyoruz" dedi.Başkan Yavuz, ocaklara kor düşürenlerin ocaklarına kor
düşürülmesini, can veren evlatların hesaplarının tek tek sorulmasını istediklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10346
Erişim Tarihi: 27.09.2011

Statlarda neden mescit yok?
Milyonlarca dolar harcanarak yapılan ve onbinlerce insanın toplandığı bir statta mescitin olmaması ciddi bir sorun
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Statlarda neden mescit yok?
Resmi rakamlara göre nüfusunun % 99'unu müslüman olan Türkiye'de çok hiç konuşulmayan,
medyada kendine yer bulamayan bir konu, statlara mescit.
Milyonlarca dolar harcanarak yapılan ve onbinlerce insanın toplandığı bir statta mescitin olmaması
ciddi bir sorun.
Maç izlemek için stadyuma giden bir insanın, namaz vaktine denk gelmesi halinde, namazını eda
etmesi neredeyse imkansız.
Maça gidenlerin büyük çoğunluğu için önemli olmayan bu konu düzenli olarak namaz kılan insanların
en büyük sıkıntıları arasına yer alıyor.
Yetkililerin bu konuya eğilmesi ve küçükte olsa statların tribünlerine birer mescidin yapılması
gerekmektedir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10347
Erişim Tarihi: 27.09.2011

Denizlispor'u yenebiliriz!
Kartalspor galibiyetinin sevincini yaşayan Kayseri Erciyespor, Denizlispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Bank Asya 1. Ligi'nin 3. haftasında deplasmandan aldığı Kartalspor galibiyetinin sevincini yaşayan
Kayseri Erciyespor, Denizlispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayseri Erciyespor, Bank Asya 1. Ligi'nin 4. haftasında Perşembe günü kendi evinde karşılaşacağı
Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fikret Yılmaz nezaretinde çalışmalarını sürdüren
ekipte, Kartalspor maçında kırmızı kart gören Hasan Basri dışında cezalı ve sakat futbolcu
bulunmuyor. Ligde oynadığı 3 maçta aldığı bir galibiyet ve iki beraberlikle 5 puan toplayan Kayseri
Erciyesspor'da hedef galibiyet.

Takımının Kartalspor deplasmanında aldığı galibiyetle moral depoladığını ve oyuncularının güven
kazandıklarını belirten Kayseri Erciyespor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, Kartalspor maçındaki güzel
oyunlarını sürdürme hedefinde olduklarını kaydetti. Yılmaz, "Kartalspor maçına gerçekten çok iyi
hazırlandık. Đki haftadan beri çok iyi oynuyorduk ama bir türlü galip gelemiyorduk. Taraftarlarımıza bir
galibiyet hediye etmek en büyük amacımızdı. Galibiyet, yeni oluşan takımımızın kendine güveni
gelmesi
açısından da çok önemliydi. Zaten maçtan önce hep galip gelmeye gittiğimizi söylemiştim. Konyaspor
maçında oyuncuklarımın performansı bizi galip gelmeye inandırmıştı. Bizde bunu başardık. Sahada
çok iyi bir mücadele örneği gösteren oyuncularımı kutluyorum. Kartalspor bu ligin en iyi takımlarından
birisi ve Kartalspor'u yenmek kolay değil. Bunu başardığımız içinde mutluyum. En büyük
mutluluğumda oyuncularımın artık kendisini Bank Asya oyuncusu gibi hissetmesi ve kendilerine
güvenmesi. Yeni ve genç bir takımız ve oyuncularım daha ileride daha iyi şeyler başarabileceklerini
gösterdi. Maçta çok olumsuzluklar vardı bunlar bizi üzdü. Hasan Basri'nin kımızı kart görmesi
üzücüydü ama çok olumlu şeylerde vardı maçta. Bir takım gibiydik maçta ve birliktelik, arkadaşlık hat
safhadaydı.Önemli olan takım olmak. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Đnanırsanız, birbirinize takım
içinde güven verirseniz takım olursunuz ve galibiyetlerde kendiliğinden gelmeye başlar" dedi.
Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten Teknik Direktör Fikret Yılmaz, kendi evlerinde
karşılaşacakları Denizlispor'u da mağlup ederek galibiyet serisine başlamak istediklerini ifade etti.
Denizlispor'un son maçında kendi evinde mağlup olmasının kendileri için dezavantaj olduğunu belirten
tecrübeli hoca, "Hefimiz her maça kazanmak için çıkmak, iyi bir futbol oynak ve galibiyetler almak. Şu
an için tek hedefimiz bu. Onun dışında bir hedef gösteremeyiz. Hedef zaten kendiliğinden
belirlenecek. Şimdiden biz 'şampiyonluğa oynuyoruz' demek gibi bir iddiamız yok. Yalnız tek bir
iddiamız var her maçı kazanmak ve mücadele etmek. Ondan sonra ne gelirse bakacağız. Denizlispor
son maçında mağlup olmuş olabilir ama çok iyi bir ekip. Bu ligin iyi takımlarından biri ve Süper Lig'den
düşmüş bir ekip. Đyi bir takım ve son maçında mağlup olması bizim için handikap, 'yaralı aslan' misali.
Zor ama benim oyuncularım bunu başarabilecek güçte. Şu an için Hasan Basri dışında eksiğimiz yok.
O da bizim için önemli bir eksik"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10348
Erişim Tarihi: 27.09.2011

Seyyid Burhaneddin Hazretleri anılıyor
Mevlana'nın Hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında anılacak
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Kayseri'nin manevi mimarlarından, Mevlana'nın Hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri, 30 Eylül-2
Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası bir sempozyumla anılacak.
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi ve kısa adı TÜRKKAD olan Türk
Kadınları Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenleyecekleri sempozyum, Erciyes Üniversitesi Sabancı
Kültür Merkezi'nde yapılacak. Tasavvuf tarihinin önde gelen isimlerinden biri olan Seyyid Burhaneddin
Tırmızi'nin uluslararası bir sempozyumla ilk defa anılacağı programa, yurt içinden olduğu kadar
Pakistan, Azarbeycan ve Đran başta olmak üzere yurt dışından da çok sayıda akademisyen katılarak
tebliğ sunacak. 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'te açılış konuşmalarıyla başlayacak olan Sempozyum

1-2 Ekim tarihlerinde farklı oturumlarla devam edecek.
30 Eylül Cuma akşamı ayrıca TÜRKKAD Đstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut bir konferans
verecek. Konuşmaları ve televizyon programları özellikle kadınlar tarafından ilgiyle takip edilen
Cemalnur Sargut'un konferansı Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de başlayacak. Sempozyum, 2 Ekim
Pazar akşamı Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Ahmet Özhan konseri ile son bulacak.
Konser, saat 20.30'da başlayacak.
Öte yandan Sempozyum kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin
Mezarlığı yanına nakledilen Kalemkırdı Camii ile namazgahın açılışı da yapılacak. Cumartesi günü
öğle namazıyla birlikte yapılacak açılışın ardından da sempozyuma katılan yerli yabancı tüm davetliler
tarafından Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesi ziyaret edilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10349
Erişim Tarihi: 27.09.2011

Moral bozmadan yola devam!
Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti unutmaya çalışan Kayserispor, Mersin Đdman Yurdu maçını konsantre
olmaya çalışıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti unutmaya çalışan
Kayserispor, Mersin Đdman Yurdu maçını konsantre olmaya çalışıyor
Fenerbahçe karşılaşmasında hakem kararları sebebiyle sinirlenen ve maç sonu basın toplantısına
katılmayan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Konuşsak da birşey değişmeyecek,
konuşmasak da. O yüzden bazen susmak en iyisi oluyor" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, deplasmanda oynayacakları Mersin Đdman Yurdu
maçının hazırlıklarını sürdüren oyuncularına antrenman sahasında hata ve eksiklerini anlatarak, daha
iyi takım olabilmek için nasihatlerde bulundu. Oyuncuların bireysel hatalarının büyük problemler
doğuracağını hatırlatan Şota, Mersin Đdman Yurdu maçında bu hataların tekrarlamamasını istedi.
Puan olarak memnun olmadıklarını kaydeden Şota, "Zor maçlar oynadık ama her takım da zor.
Çalışacağız ve daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Basın toplantısına katılmamam hususunda da
söylenecek çok birşey yoktu, varsa bile negatifti. Basına veya rakibe karşı birşey değildi. Hiç
konuşmamak bence bazen daha iyi. Susma hakkını kullandık" dedi.
"Her maç biraz daha fazla takım oluyoruz gibi geliyor" diyen Şota, takımın böyle devam etmesi
halinde puanlar da alınacağına inandığını belirtti.
Son olarak Şota, Mersin Đdman Yurdu karşılaşması hakkında puanla dönmeyi amaçladıklarını ifade
etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10350
Erişim Tarihi: 27.09.2011

MHP'nin oyunu artırdığı tek büyükşehir
MHP Đl Başkanı Mete Eke, 23-25 Eylül tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen il başkanları toplantısını
değerlendirdi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 125
: 27 Eylül 2011 15:39

MHP Đl Başkanı Mete Eke, 23-25 Eylül tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen il başkanları
toplantısını değerlendirerek, “2007-2011 seçimlerini ele aldığımızda teşkilatlar arasında oyunu artıran
tek büyükşehir biziz” dedi.
MHP Đl Başkanı Eke, Denizli Richmond Otel’de düzenlenen Đl Başkanları toplantısıyla ilgili açıklama
yaptı. Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan Eke, Kayseri Đl Teşkilatının yaptığı çalışmalardan
dolayı genel merkez tarafından takdir topladığını söyledi. Eke, iki gün süren il başkanları toplantısının
verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen toplantıda ülkemizin içinde bulunduğu ağır şartlar ayrıntılı
olarak ele alınmıştır. Genel Başkan’ımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de katılarak ülke gündemine dair
önemli açıklamalarda bulunduğu bu toplantıda, iki gün boyunca teşkilatların çalışmaları ve son
durumları ele alınmıştır. Teşkilatların 12 Haziran seçimlerindeki oy potansiyellerinin de ele alındığı bu
önemli toplantıda Kayseri Đl Teşkilatı olarak 2007 seçimlerine bakarak 2011 seçimlerinde oy
potansiyelimizi 40 bin oy daha artırdığımız belirlenmiş ve takdir edilmiştir. Ama biz bunu bir başarı
olarak saymıyoruz. Genel Merkezimiz başta olmak üzere Kayseri kamuoyu tarafından takdir toplayan
bir yönetimimiz var. 2007-2011 seçimlerini ele aldığımızda teşkilatlar arasında oyunu artıran tek
büyükşehir bizleriz, ama biz bu oy artışını bir başarı olarak görmüyoruz. Teşkilat olarak önümüzdeki
seçimlere koordineli ve sağlam bir şekilde hazırlanıp oylarımızı artıracağız.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10351
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Kayserili komiserin beyin ölümü gerçekleşti
Gece saatlerinde Batman'da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan komiser Adem Đlkkılıç'ın beyin ölümü
gerçekleşti
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Gece saatlerinde Batman'da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan komiser Adem Đlkkılıç'ın beyin
ölümü gerçekleşti. Komiserin Kayseri'nin Yahyalı oturan ailesi umudunu yitirmezken, baba Mehmet
Đlkkılıç, "Benimle beraber 3 oğlum daha var. Bu vatan uğruna canımızı feda etmeye hazırız" dedi.
Batman'da teröristlerin polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 35
yaşındaki komiser Adem Đlkkılıç'ın beyin ölümü gerçekleşti. Komiser Đlkkılıç'ın Kayseri'nin Yahyalı
ilçesinde oturan anne ve babasına acı haber tez ulaştı. Haberi alınca yıkılan anne Fatma ve baba
Mehmet Đlkkılıç için kapıda 112 Acil ekipleri bekletilirken, güçlükle ayakta durarak metanetini korumaya
çalışan acılı baba, "Ne diyeyim, vatan sağ olsun. Benimle beraber 3 erkek evladım daha var. Hepimiz
bu vatan uğruna canımızı feda etmeye hazırız. Gerekirse oraya gideriz, gereken her şeyi yaparız"
dedi.
Ailenin 8 çocuğundan ikincisi ve ailenin ilk erkek çocuğu olan 35 yaşındaki Adem Đlkkılıç'ın 2 oğlu
olduğu ve ailesinin Batman'da bulunduğu belirtildi. Đlkkkılıç'ın eşi ve çocuklarını yalnız bırakmamak için
bazı aile yakınlarının Batman'a gittiği öğrenildi.
Kaymakam Ziya Bolat, Belediye Başkanı Mehmet Araç, Đlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal'ın da yalnız
bırakmadığı aile, gelecek iyi haberi bekliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10352
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Katillerine rekor ceza!
3 çocuğun katil zanlısı Uğur Veli Gülışık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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Kayseri'de, 2009'daki Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğun katil zanlısı Uğur
Veli Gülışık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülışık, "cinsel istismar" ve "kişiyi
hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da toplam 85 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Gülışık ile maktul çocuklardan
Ahmet Tuna ve Dilruba'nın babası Hamza Tekin, anneleri Leyla Tekin, ağabeyleri Ömer Tekin, ablaları
Đlknur Ekinci, maktul Türkan Ay'ın annesi Özlem Ay ile ailelerin avukatları Erol Aras ve Ayhan Öztaş
katıldı.
Duruşmada, Gülışık'ın avukatının Bolu'da bulunması nedeniyle mazeret verdiği açıklandı. Mahkeme
Heyeti Başkanı Bahattin Özbaş, bu duruma tepki gösterdi.
Maktullerden Türkan Ay'ın anne ve babası Đbrahim ve Özlem Ay'ın avukatlığını yapan Ankara Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Erol Aras, mahkemenin talebi üzerine baro tarafından geçen celse
görevlendirilen avukatın, baroya davadan çekilmek istediğini bildirdiğini anlattı.
Aras, "Kimse sanığı savunmak istemiyor. Görevlendirilen avukat arkadaşımız davadan çekilmek istedi,
aksi takdirde avukatlığı bırakacağını söyledi. Mazereti Baro Yönetim Kurulunca kabul edildi. Bir başka
avukat görevlendirdik, ama o da Bolu'da bulunması nedeniyle mazeret vermiş" diye konuştu.
Bunun üzerine, sanık için Ankara Barosundan bir kez daha avukat talep edildi ve duruşmaya ara
verildi.
Baroca görevlendirilen avukat Soner Güder, yaklaşık bir buçuk saat süreyle dosyayı inceledikten
sonra duruşmaya, saat 15.00 sıralarında tekrar başlandı.
Müşteki ailelerin avukatları, esas hakkındaki iddialarında, sanığın en ağır cezaya çarptırılmalarını
istedi.
"Tutuksuz yargılanmak istiyorum"
Cumhuriyet Savcısı Şükrü Cüneyt Hamdovalı, sanığın, "suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak,
suçun işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla 3 çocuğu öldürmek" suçu ile her üç

çocuğa karşı nitelikli biçimde "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından
cezalandırılmalarını talep etti.
Savcı görüşünü açıkladığı sırada fenalaşan çocukların anneleri, polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.
Sanık avukatı Güder, esas hakkındaki savunmasında, müvekkilinin çelişkili ifadeler verdiğini
kaydederek, bu çelişkilerin giderilmesini istedi. Savcının görüşüne katılmadıklarını bildiren Güder,
müvekkilinin öncelikle beraatını, mahkeme aksi görüşteyse lehlerine hükümlerin uygulanmasını talep
etti. Sanık Gülışık ise "Avukatımın sözlerine katılıyorum. Verdiğim dilekçedeki konular araştırılırsa
gerçekler ortaya çıkacak" diye konuştu.
Son sözünün sorulması üzerine Gülışık, "Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.
Bu sırada, Ahmet Tuna ve Dilruba'nın ağabeyi Ömer Tekin, sanık Gülışık'a ayakkabı fırlattı. Ayakkabı,
salonda görevli jandarmaya isabet etti. Mahkeme heyetinin ikazda bulunduğu Ömer Tekin, polis
tarafından salon dışına çıkarıldı.
Duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı.
Buna göre Gülışık, "3 çocuğu kasten adam öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına mahkum edildi.
Gülışık, 3 çocuğa da karşı nitelikli biçimde, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"
suçlarından da toplam 85 yıl 6 ay hapse mahkum edilirken, hakkında takdiri indirim maddesi
uygulamadı.
Maktul Türkan Ay'ın annesi Özlem Ay, "Giden geri gelmiyor. Ama, acımız bir parça hafifledi" sözleriyle
değerlendirdi. Ay'ın annesi Aras ise "Sanığın, olabilecek en yüksek cezaya çarptırılmasından
memnunuz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10353
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Giden geri gelmiyor!
Çocuklarının katil zanlısı için verilen ceza kararı, Tekin Ailesine çocuklarının kayboluş yıldönümünde buruk bir
sevinç yaşattı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde iki yıl önce, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde şeker toplamak için evden
ayrılan Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin ile Türkan Ay kaybolmuş, aylar sonra cesetlerine ulaşılmıştı. 28
Eylül 2011'de çocuklarının kayboluşunun ikinci yıldönümünde Tekin ailesi, katil zanlısı U.V.G.'ye
verilen karar ile buruk bir sevinç yaşadı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan
aile, duruşmada yaşananları anlattı. Her çocuk başına birer kez ağırlaştırılmış müebbet veren
mahkeme, U.V.G.'yi "nitelikli biçimde cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"
suçlarından ise toplam 85 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Duruşmada katil zanlısının yüzünde hiçbir pişmanlık görmediğini söyleyem anne Leyla Tekin,
"Kendisinin ifadesi okunurken, biz içerde yoktuk. Bizi dışarı çıkarttılar. Karar verilirken girdik. Adamda
hiçbir pişmanlık duygusu yoktu. Halen de o kadar pişkin bir insandı ki yani mahluk da diyemiyorum.
Nasıl bir insan, onu da bilmiyorum. Hakim o kadar ağır ceza verdi, adamın hiçbir yüz ifadesi bile
değişmedi. Bu kadar mı insan cani olur. Çocuklarım ne çektiyse onu çekmesini istiyorum" dedi.
"GĐDEN GERĐ GELMĐYOR"
Alınan kararla buruk sevinç yaşadıklarını söyleyen anne Tekin, "Bir yandan sevindik, bir yandan
üzüldük. Sevindik bir yandan, hak ettiği cezasını aldı. Üzüntümüz ise çocuklarımız yanımızda yok yine.

Giden geri gelmiyor, ne kadar da ceza alsa da içimiz buruk. Hani sevinsek mi üzülsek mi onu da
bilmiyoruz. Yani çocuklarımız gelmeyeceği için. Ama bir yandan da bir pislik ortadan kalktı" diye
konuştu.
"PARKA HER BAKIŞIMDA ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELĐYORDU"
Olayın yaşandığı Talas ilçesindeki evlerinden taşındıklarını kaydeden Tekin, "Evimizi değiştirmemizin
çocuklarımızla ilgisi var. Eşim de bu tarafı istedi. Çünkü çıkıyordum, park karşımdaydı. Çocuklarımın
oynadığı gözümün önüne geliyordu. En son gördüğüm nokta, gözümün önüne geliyordu. Çocuklarımın
mezarı da ordaydı. Pek de istemiyordum. Kısmet böyleymiş. Biz de bu tarafa geldik işte. Balkona ne
zaman çıksam, çocuklarım gözümün önüne geliyordu. Fırsat da buldukça çocuklarımın mezarlarına
gideceğim.
Caninin hak ettiği cezayı aldığını umuyoruz. Herkes seviniyor, 'hak ettiği cezayı aldı' diyor. Ben
istiyorum ki üç çocuğumun sualini veremesin" ifadelerini kullandı.
Zanlının ailesine kıza Leyla Tekin, "Ailesine tepki göstermiyordum, şimdi göstermek istiyorum. Ailesi
de veremesin çocuklarımın sualini. Onun bacısı gelmiş, o evi temizlemiş. Kiraya ve satmaya kalkışmış.
Oradan gelip de bize bir dakika başsağlığı dileyemez miydi?
Onu da yapmadı. Nasıl bir evlat yetiştirmiş annesi babası. 'Başsağlığı dileyeceğiz' dediler, hiç de aslı
yokmuş yani. Evlatları gibi kendileri de duyarsız bir insanlarmış" dedi.
Öte yandan, Tekin ailesinin yeni evlerinin bir köşesini çocuklarından kalan hatıralarla süslediği
görüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10354
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Kayseri'de trafik kazaları
Kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen Kayseri'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.
Đlk kaza, Kocasinan ilçesi Emmiler köyü yakınında yaşandı. Kayseri istikametine giden Ö.D.
idaresindeki 48 KJ 812 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralanan
sürücü Ö.D., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diğer bir kaza da Sivas bulvarı eski Kumarlı parkı yakınında yaşandı. 58 DL 646 plakalı otomobil ile
çarpışan 38 E 1566 plakalı ticari araç refüjdeki ağaca çarparak karşı yola fırladı.
Kazada otomobil içerisinde yaralanan M.D. ile S.A. olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan her iki araç olay
yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10355
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Yumruk attı, yumruk yedi
Kayseri'de eşini yumruklayarak yaralayan bir kişi, kayınpederinden yumruk yiyerek yaralandı
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Kayseri'de eşini yumruklayarak yaralayan bir kişi, kayınpederinden yumruk yiyerek yaralandı.
Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mahzemin kasabasında meydana geldi. Eşi R.A.'yla ailevi
nedenlerden ötürü tartıştığı iddia edilen F.A., karısını yumruk atarak yaraladı. Olayın ardından
hastaneye giden R.A., tedavi edildikten sonra taburcu edildi. R.A.'nın babası Ş.B. ile dedesi B.A. da
F.A.'yı yumruk atarak yaralarken, şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10356
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Kaçırmak istediği kadından korktu kaçtı
Tomarza'da bir kişi gizlice evine girip kaçırmaya çalıştığı kadının bağırması üzerine paniğe kapılarak olay
yerinden kaçtı
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Kayseri'de bir kişi, gizlice evine girip kaçırmaya çalıştığı kadının bağırması üzerine paniğe kapılarak
olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Alakuşak köyünde H.O. isimli şahıs, aynı köyde
bulunan A.A.'nın evine gizlice girerek kadını kaçırmaya çalıştı. H.O., ağzını kapatmaya çalıştığı
kadının bağırmasıyla paniğe kapıldı. Yakalanacağı korkusuyla olay yerinden kaçan H.O., bir süre
sonra teslim oldu. Gözaltına alınan H.O., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10357
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Hastanede affedilmez skandal
Batman'daki hain saldırıda ağır yaralanan Kayserili polis Adem Đlkılıç'ın şehit oldu denilerek fişini çekmişler
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Batman´daki saldırıda ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen ve fişi çekilerek şehit olduğu belirtilen
komiser yardımcısı Adem Đlkılıç´ın yaşam fonksiyonlarının devam etmesi üzerine yeniden yaşam
ünitesindeki tedavisine devam edildiği bildirildi.
Batman´daki saldırıda ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen ve fişi çekilerek şehit olduğu belirtilen
komiser yardımcısı Adem Đlkılıç´ın yaşam fonksiyonlarının devam etmesi üzerine yeniden yaşam
ünitesindeki tedavisine devam edildiği bildirildi.
ÖNCE ŞEHĐT DEDĐLER
Batman’da önceki gece PKK polise saldırdı. Polisin ‘Teslim olun’ çağrılarına karşılık otomobilde
bulunan teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşte Batman Emniyet Müdürlüğü
Đstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Adem Đlkılıç ağır yaralandı. Hastanede
tedavi altına alınan polis Đlkılıç´ın önce beyin ölümü gerçekleşti, bu sabah da şehit olduğu bildirildi.
Ancak fişi çekildiği belirtilen komiser yardımcısı Adem Đlkılıç´ın yaşam fonksiyonlarının devam etmesi
üzerine yeniden yaşam ünitesindeki tedavisine devam edildiği açıklandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10358
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Yaralı komiser yardımcısı şehit oldu
Batman'da teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Komiser Yardımcısı Adem
Đlkkılıç şehit oldu

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 46
: 29 Eylül 2011 13:34

Batman'da terör örgütünün saldırısıyla ağır yaralanan komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç, Kayseri
Erciyes Üniversitesi'ne getirilmesinden yaklaşık 2,5 saat sonra şehit oldu.
Beyin ölümü gerçekleşen komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç, ailesinin isteği üzerine hava ambulansıyla
Kayseri'ye getirilmişti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Adem Đlkkılıç, burada
2,5 saat sonra şehit olduğu haberi geldi. Hastaneyi dolduran yakınları acı haberle sinir krizleri geçirdi.
Hastane morgundan Türk bayrağına sarılı tabutu ile ambulansa konulan şehit Đlkkılıç'ın cenazesi

memleketi Yahyalı ilçesine götürüldü. Öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Đlkkılıç'ın
cenazesi ilçe mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10359
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Son kez baba ocağında
Şehit olan komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç'ın cenazesi Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki baba ocağına getirildi
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Batman'daki terörist saldırısında yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen, dün akşam saatlerinde de
şehit olan komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç'ın cenazesi Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki baba ocağına
getirildi. Eşinin tabutunu gören Fatmagül Đlkkılıç, baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Batman'daki terörist saldırısında ağır yaralanan komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç, Batman'daki
tedavisinde beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından dün akşam saatlerinde Kayseri Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılmıştı. Fakülteye getirilişinden 2,5 saat sonra şehit düşen Đlkkılıç'ın
cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesine getirilerek, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Türk bayrağına
sarılı tabutuyla baba ocağına getirilen Đlkkılıç'ın yakınları ağıtlar yaktı.
Eşini Türk bayrağına sarılı tabutla karşılayan Fatmagül Đlkkılıç baygınlık geçirerek, ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Şehit Đlkkılıç'ın 11 yaşındaki oğlu Ahmetcan ise babasının tabutuna sarılarak
gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 8 yaşındaki oğlu Enes ise, ağabeyine sarılarak, gözyaşı döktü.
Şehit komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç, Yahyalı Ulu Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip, Çiğli
Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10360
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Özel Olimpiyat Yarışmaları başladı
Özel Olimpiyat Yarışmaları, düzenlenen tören ile start aldı
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Erciyes Üniversitesi ve Özel Olimpiyat Sporcuları Derneği tarafından organize edilen Özel Olimpiyat
Yarışmaları, düzenlenen tören ile start aldı.
Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel spor salonunda düzenlenen törene, olimpiyatlara katılacak
olan sporcular, dernek yönetimi ve üniversite yetkilileri katıldı. Sporcuların kortej eşliğinde salonda
yerini almasından sonra saygı duruşunda bulunularak, Đstiklal Marşı okundu.
Özel Olimpiyat Sporcuları Derneği Başkanı ve Spor Direktörü Ali Yüreli, bu yıl ikincisi düzenlenen
yarışmalara ev sahipliği yapan Erciyes Üniversitesine teşekkür etiklerini bildirdi.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çetin ise, bu yıl ikincisi düzenlenen
yarışmalara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Çetin, sporcuların önünü
açmak ve onlara imkan sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Özel Olimpiyat Yarışmalarında kendini
göstermek isteyen öğrencilerimize bu fırsatı bundan sonra da sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Özel Olimpiyat Sporcuları Derneği Başkanı Ali Yüreli tarafından, yarışmalara
verilen desteklerden dolayı Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çetin'e teşekkür
plaketi verildi.
Kayseri'de iki gün düzenlenecek olan yarışmalarda basketbol ve yüzme branşlarında 190 sporcu
yarışacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10361
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Cumhurbaşkanlığı kupası Kayseri'de
Galatasaray ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanacak olan karşılaşma 12 Ekim Çarşamba günü oynanacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan spor tesisleri önemli
organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hizmete girdiği günden bu yana başta Dünya
Basketbol Şampiyonası olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna evsahipliği
yapan Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi şimdi de Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finaline sahne
olacak.
12 Ekim Çarşamba günü Galatasaray ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanacak olan karşılaşmanın 7
bin 200 koltuk kapasiteli Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ne verilmesi Kayserili sporseverler
arasında büyük heyecan oluştururdu. Basketbol Federasyonu yetkilileri de Kayseri'nin tercih
edilmesinde gerek salonun her şeyiyle böylesine büyük bir organizasyona hazır olması gerekse de
daha önceki uluslararası organizasyonlarda gösterilen başarının önemli rol oynadığını ifade etti.
Öte yandan iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe Ülker, bu maçla birlikte bir yıl içinde Kayseri
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde ikinci kez karşı karşıya gelecek. 9-13 Şubat tarihleri arasında
yine bu salonda düzenlenen Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası Final Grubu maçlarında iki ekip yarı
finalde karşılaşmış ve maçtan 77-70'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe Ülker olmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10362
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Beraberlikler takımı Erciyes
1.Lig'in 4. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında oynadığı Denizlispor' la 1-1 berabere kaldı
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Bank Asya 1. Lig'in 4. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında oynadığı Denizlispor' la 1-1
berabere kaldı.
Pozisyon fakiri maçta her iki takım 1'er puanı hanelerine yazdırdılar.
MAÇTAN DAKĐKALAR
18. dakikada Erciyesspor'un saha ortasından gerçekleştirdiği atakta Emrah'la paslaşan Serkan Atak
topa sert vurdu. Top farkla aut'a çıktı.
27. dakikada Denizlispor atağında Kemal'in dokunamadığı topa Veli son anda müdahale etti. Kaleci
Ferhat iki hamlede topu son anda çizgiden aldı.
28. dakikada sağ kanattan gelişen Erciyesspor atağında Metin serbest atış kullandı. Fatih'in kafa
vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
30. dakikada Denizlispor atağında topa elle müdahale eden Fatih'in bu müdahalesine hakem penaltı
kararı verdi. Ardından Emin'in kullandığı penaltı vuruşunda Denizlispor deplasmanda 0-1 öne geçti.
39. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Erhan'ın açtığı ortayı Ragıp kafası ile
tamamlamak istedi. Direkten oyuna tekrar dönen topu kaleci Ferhat aldı.
47. dakikada ilk yarının başlamasının hemen ardından Erciyesspor atağında Serkan'ın ortasına
Emrah kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. Erciyesspor evinde beraberliği yakaladı.1-1
59. dakikada Denizlispor atağında Veli'nin uzaktan sert vuruşu direkten döndü. Topu Erciyesspor
defansı uzaklaştırdı.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Hakan Ceylan xx, Muharrem Yılmaz xx, Serkan Olgunca xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx, Cemil xx, Serkan xx, Emrah x (Cenk dk.76 x), Hamit
x (Cemal dk. 90 ?), Kemal xx, Metin x (Posinkoviç dk. 46 x), Davut xx, Hanni x, Gökhan xx
YEDEKLER: Ali Türkan, Sertaç, Emre, Özcan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
DENĐZLĐSPOR: Evren xx, Burak xx, Ragıp xx, Emin xx (Saoko dk. 77 x), Can xx, Veli xx (Eric dk. 87
xx ), Ercan xx, Fatih x (Güray dk. 57 ?), Koray x, Erhan xx, Fatih Ceylan xx
YEDEKLER: Đsmail, Kenan, Furkan, Ekrem
TEKNĐK DĐREKTÖR: Güvenç Kurtar
GOLLER: Emin (dk. 31 pen.) (Denizlispor), Emrah (dk. 47) (Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Gökhan (Erciyesspor), Fatih Ceylan, Saoko (Denizlispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10363
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Erciyesspor'a üvey evlat muamelesi
Kaleci Ferhat "Kayseri'nin iki takımı var. Bizi üvey evlat görülmesini kendime yediremedim. Biz de bu şehri temsil
ediyoruz" dedi
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Bank Asya 1. Lig'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmanın maç saatine ilişkin her iki teknik adam ile
futbolculardan sitem geldi. Maçın gölgesinde kalan "saat" isyanında her iki takım da tekrarının
olmaması adına federasyonun dikkatli olmasını istedi.
Denizlispor karşılaşmasında 1 puan alan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, sıcak
hava yüzünden oyuncuların zorlandığını söyleyerek, "Bugün saat 14.00'te sıcakta yan sahada bir maç
oynadık. Oyuncularımızı konsantre edebilmek için 3 gündür uğraşıyorum. Tabi rakip için de aynı şey
geçerli. Kamyon sesleriyle maç yaptık. Bu oyuncunun konstantrasyonu bozuyor" dedi.
Karşılaşmada hakemin penaltı kararını değerlendiren Yılmaz, "Penaltı ile alakası olmayan bir karar
vardı. Bunların hiç biri mani değil ancak ilk yarı özellikle iyi oynayamadık. Galip gelebileceğimiz bir
maçtı maalesef olmadı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Son ise bizim lehimize verilmeyen bir
penaltı da var, bunlar üzücü. Böyle bir sonuç olmamlıydı. Bu hakem kardeşlerimizin daha dikkatli
olması gerekirdi. Maalesef olmadı. Biz Kayseri Erciyesspor olarak yeni bir takımız. Artık önümüzdeki
maçlara
bakacağız" diye konuştu.
Kayseri Erciyesspor'un file bekçisi Ferhat ise, federasyonun deneme yapar gibi bu sıcakta
oynatmasına bir anlam veremediğini kaydederek, "Yeni oluşmuş bir takımız. 4 haftadır mücadele
anlamında üst seviyedeyiz. Bugünde sıcak havada oynanan bir müsabakada 1 puan aldık. Buradan
da iki sitemimiz var. Maçın saat 14.00'de oynanmasını kim sağlıyorsa buradan Türk futbolunun bir
mensubu olarak sitemlerimi iletiyorum. Atmosfer çok zor. Stat ambiyansı olmayan bir ortam. Kendimi
burada biraz üvey evlat gibi hissettim. Kayseri'nin iki takımı var. Bizi üvey evlat görülmesini kendime
yediremedim. Biz de bu şehri temsil ediyoruz. Đkinci sitemimiz ise hakemin bizi 1-0 geriden başlatan
penaltı kararının uzaktan yakından alakası yok" dedi.
Denizlispor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar ise, galibiyeti hak ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını
söyleyerek, "Belki penlatı, hak değildi ama direkten dönen iki topumuz var. Beklediğimiz Erciyesspor
yoktu. Đki takımı da kutluyorum. Saat 14.00'de bu maçı oynatmanın mantığını anlamıyorum. Bana göre
çok yanlış bir saatte oldu. Burası karasal iklime sahip ve gündüz sıcak gece soğuk olur. Tüm oynayan
futbolcuları kutluyorum. Penaltılar da emeğe yazık ediyor. Hatalar elbette olacaktır. Genel itibariyle
hakemin maçı iyi yönetti" dedi.
Denizlisporlu Fatih ise istedikleri 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10364
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Yahyalı şehidini uğurladı
Batman'daki hain saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser yardımcısı Adem
Đlkkılıç, son yolculuğuna uğurlandı
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Batman'daki hain saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser yardımcısı
Adem Đlkkılıç, son yolculuğuna uğurlandı.Şehit komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç'ın cenazesi Yahyalı
Đlçe Meydanı'na tekbirlerle getirilirken, törene Yahyalı ilçesinde kaymakam olarak görev yapmış
Batman Valisi Ahmet Turhan, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa
Elitaş, AK Parti milletvekilleri Đsmail Tamer ve Pelin Gündeş Bakır, MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Kayseri'de görev yapmış Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali
Bilim, Batman ve Kayseri protokolü ile yüzlerce kişi katıldı.
ŞEHĐT KARDEŞĐ: "ONLARI SEVĐNDĐRMEYECEĞĐM"
Şehidin cenaze töreninde Adem Đlkkılıç'ın kardeşi fotoğrafını öperek, "Ağlayıp onları
sevindirmeyeceğim" dedi. Şehit Đlkkılıç'ın annesi Fatma Đlkkılıç ise oğlunun fotoğrafını öperken diğer
evlatlarına sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Dedesi Mehmet Đlkkılıç'ın yanından hiç ayrılmayan şehidin
11 yaşındaki Ahmetcan ise babasının tabutuna uzun uzun sarıldı. Şehidin cenazesi baba ocağına
getirilirken fenalaşarak hastaneye kaldırılan eşi Fatmagül ise, tekerlekli sandalye ile törene katıldı.
Sağlık ekipleri sürekli Fatmagül Đlkkılıç'ın tansiyonunu ölçtü. Şehidin saldırı esnasında görev yapan
arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninde onlarca dev Türk bayrağı açan halk, sloganlar atarak
teröre lanet yağdırdı. Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil'in cenaze namazını kıldırmasının ardından, şehit
Đlkkılıç'ın cenazesi nakil aracına konuldu. Şehidin cenazesi, babası Mehmet ile oğulları Ahmetcan ve
Enes'in cenaze aracına binmesiyle gözyaşları içinde Çiğli Mezarlığına götürüldü. Okunan duaların
ardından şehidin cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10365
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Büyük skandal !
Yahyalılı komiser yardımcısı Adem Đlkılıç'ın beyin ölümü Kayseri'ye gerçekleştirildikten sonra
gerçekleşmiş
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Batman'da meydana gelen hain terör saldırısı sonrasında ağır yaralanan Komiser Yardımcısı Adem
Đlkılıç'ın beyin ölümünün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildiği sırada gerçekleştiği
açıklandı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, yaptığı açıklamada
şu bilgileri verdi:
"Batman'da tedavi edildiği hastanede beyin ölümü gerçekleşen yaralı polisimiz, ailesinin Kayserili
olması ve ileri tetkik ve tedavi imkanları sağlanması için 28 Eylül 2011 tarihinde saat 17.30 sıralarında
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş ve burada beyin cerrahisi yoğun bakım
ünitesine kabul edilerek tedavisine başlanmıştır. Polisimizin hastanemize kabulü sırasında ağır koma
halinde olduğu ve göz bebeklerinin ışığa cevabı olmadığı ve tam genişlemiş olduğu tespit edilmiş,
yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 50 dakika sonra kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı
polis memurunun hastanemize geldiği sırada beyin ölümünün de gerçekleştiği tespit edilmiş ve buna
rağmen doktorlarımız yaralı polis memurunu hayata döndürebilmek için olağanüstü çaba
harcamışlardır. Olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, milletimize, şehidimizin kederli ailesine
ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
Prof. Dr. Doğru, "Yaralı polis memurumuz hastanemize gelmeden 28 Eylül 2011 Çarşamba günü,
sabah saatlerinden itibaren (10.00-16.00) internet sitelerinde yayınlanmaya başlayan, 'Fişi çekildi'
şeklindeki haberlere konu olmuştur. Oysa yaralı polisimizin hastanemize gelişi 17.30 sıralarındadır. 29
Eylül 2011 tarihinde bazı basın organlarında 'Hastanede skandal', 'Şehit oldu diye önce fişi çekildi',
'PKK öldüremedi, hastane öldürdü' başlıklı haberler yer almıştır. Yayınlanan haberlerde, olay,
üniversitemiz
hastaneleri ile ilişkilendirilmek istenmiştir. Bahsi geçen haberlerde, yaralı polisin yaşam destek
ünitesinden erken çıkarıldığı yahut fişinin çekildiği şeklinde yanlış ve yanıltıcı ifadeler yer almaktadır.
Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir hastanesinde kesinlikte söz konusu olamaz ve yapılamaz. Olayın
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanmış gibi gösterilmesi bizleri derinden üzmüştür.
Söz konusu haberlerde ileri sürülen iddiaların Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri veya
Kayseri ile bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10366
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Elektriğe yüzde 9,57 zam geldi
EPDK kararıyla elektrik tarifesi meskende yüzde 9,57, sanayide ise yüzde 9,26 oranında yükseldi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) kararıyla elektrik tarifesi meskende yüzde 9,57,
sanayide ise yüzde 9,26 oranında yükseldi.
EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında elektrik dağıtım şirketlerinin
elektrik satış tarife önerileri değerlendirildi. Kurul toplantıda, 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak
üzere, kilovatsaat bazında, vergi ve fonlar dâhil olmak üzere tek zamanlı elektrik satış fiyatlarını şu
şekilde düzenledi:

“Elektrik, meskende yüzde 9,57 oranında bir değişimle 29,578 kuruşa, sanayi orta gerilim seviyesinde
yüzde 9,26 oranında değişimle 24,479 kuruşa, ticarethanelerde yüzde 0,55 oranında bir değişimle
30,816 kuruşa yükseldi.”
Öte yandan, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin toptan satış fiyatları yüzde 19,41 oranındaki
değişimle 16,55 kuruşa çıktı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10367
Erişim Tarihi: 03.10.2011

11. Kattan atlamak istedi
Đşsiz olduğu ve maddi sıkıntı yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki şahıs, 11 katlı binanın çatısına çıkarak intihara
kalkıştı
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Kayseri'de işsiz olduğu ve maddi sıkıntı yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki şahıs, 11 katlı binanın
çatısına çıkarak intihara kalkıştı.
Olay Kocasinan ilçesi Turgut Reis mahallesinde yaşandı. Đşsizlikten ötürü maddi sıkıntı yaşadığı
öğrenilen H.Ö.E., oturduğu binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Đhbar ile alarma geçen itfaiye,
kısa sürede olay yerine gelerek hava yastığı açtı. Binan çevresinde önlem alan polis, H.Ö.E.'nin
yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı.
Mahalle halkının meraklı gözlerle izlediği olayda yaklaşık 45 dakika süren çaba ile H.Ö.E. ikna edilerek
indirildi. H.Ö.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olaylarla sinir krizi geçiren
H.Ö.E.'nin eşi ambulansta sakinleştirilmeye çalışıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10368
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Para cezasına görülmedik tepki
Alkol alarak çevreyi rahatsız ettiği iddiası ile idari para cezasına çarptırılan şahıs, benzin dökerek kendini yakmak
istedi
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Kayseri'de alkol alarak çevreyi rahatsız ettiği iddiası ile idari para cezasına çarptırılan şahıs, benzin
dökerek kendini yakmak istedi.
Alkollü iken çevreye verdiği rahatsızlıktan ötürü kendisine yazılan idari para cezasına sinirlenen şahıs,
Valilik binası önünde intihara kalkıştı. Benzin dökerek kendini yakmaya çalışan F.K.'nın boşluğundan
faydalanan polis, hemen üzerine atlayarak müdahale etti.
Gözaltına alınan F.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken bazı vatandaş da olayı cep
telefonuna görüntüledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10369
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Develi'de yıldırım faciası:1 öü
Hüseyinli köyünde meydana gelen olayda, C.A.'nın arazide çobanlık yaptığı sırada üstüne yıldırım düştü
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Kayseri'nin Develi ilçesinde üstüne yıldırım düşen bir çoban hayatını kaybetti.
Develi ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde meydana gelen olayda, C.A.'nın arazide çobanlık yaptığı
sırada üstüne yıldırım düştüğü öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden C.A.'nın cesedinin Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı
bildirildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10370
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Eczacıların MEDULA ve ĐTS isyanı
Özçavuşoğlu: Sağlıkta dönüşüm adına getirilen yeni uygulamalara, sabır sınırlarımızı zorlayarak destek veriyoruz

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sağlık
:0
: 66
: 30 Eylül 2011 18:18

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ahmet Özçavuşoğlu, “Sağlıkta dönüşüm adına getirilen yeni
uygulamalara, sabır sınırlarımızı zorlayarak destek veriyoruz” dedi.
Oda Başkanı Özçavuşoğlu, Geçen zaman içinde bir şeylerin düzelmesini bekliyoruz ama nafile. Her
geçen gün iyileşme bir yana, çalışmayan sistemlere bir yenisi eklenmeye başladı. Özellikle son
haftalarda gerek MEDULA gerekse Đlaç Takip Sistemi (ĐTS) bilgisayar programları adeta çalışmama

yarışına girdiler. Bu çalışmayan sistemler sayesinde asli vazifemiz olan eczacılık hizmetini
hastalarımıza sunamaz hale geldik. 5 yıllık ciddi bir eğitimden sonra mezun olan biz eczacılar
günümüz şartlarında hastalarına MEDULA'yı, Đlaç Takip Sistemini, muayene ücretini, ilaç fiyat farkını,
ödenmeyen ilacı, eşdeğer ilacı, kısacası üzerimize vazife olmayan her şeyi anlatmaktan başka bir iş
yapmıyoruz. Gelen her reçete eczane için bir huzursuzluk kaynağı haline dönüştü” dedi.
Toplam kullanıcı sayısı 50 bini aşmayan programların çalıştırılamadığını söyleyen Özçavuşoğlu,
“Dünya nüfusunun tamamına hizmet veren programlar kullanıcılarına bir an bile çalışma sorunu
yaşatmazken, bizim yaşadığımız kabusa anlam veremez olduk. 24 bin hizmet noktasında halk
sağlığına kesintisiz hizmet vermeye çalışan vefakar eczacılara devletin hangi organı el uzatacak ise
uzatsın artık. Önümüze dünyanın en mükemmel programı olarak konulan programlar artık çalışır hale
getirilsin. Zira biz eczacıların dayanacak gücü kalmadı. Bizler eczanelerimizde gerçek eczacılık
hizmeti vermeyi özledik. Bunca yıllık eczacılık tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi yitirmek istemiyoruz.
Üzerimize vazife olmayan, eğitimimizle alakası olmayan işlerden kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10372
Erişim Tarihi: 03.10.2011

HZ.Mevlana'nın hocası anılıyor
Seyyid Burhaneedin Tırmızi, düzenlenen uluslar arası sempozyumla Mevla&#8217;nın doğum gününde anılıyor
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Mevlana Celaleddin Rumi’nin hocası büyük mutasavvıf Seyyid Burhaneedin Tırmızi, düzenlenen
uluslar arası sempozyumla Mevla’nın doğum gününde anılıyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đlahiyat Fakültesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınları Kültür
Derneği (TÜRKKAD) işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun bugün açılışı yapıldı. ERÜ Sabancı Kültür
Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma, Türkiye, Azerbaycan, , Đran ve Pakistan olmak üzere birçok
akademisyen ve davetli katıldı.Törene ise, Diyanet Đşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil
Yılmaz, ERÜ Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet
Savruk, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve TÜRKKAD Đstanbul Şube Başkanı Cemalnur Sargut katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TÜRKKAD Đstanbul Şube Başkanı Cemalnur Sargut yaptı.
Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin Tırmızi’nin hayatından ve tasavvufa giriş öyküsünden
bahsetti. Tırmızi’nin hayatından kısaslar anlatan Sargut, Mevlana’nın hocası hakkında olan görüşlerini
de aktardı.
Ardından konuşma yapan Đlahiyat Fakültesi Dekanı Zeki Duman, Tırmızi hakkında bilgiler anlatarak,
akademik çalışmalardan bahsetti.
Sempozyum, Rektör Fahrettin Keleştemur’un da konuşmasının ardından oturumla devam etti.
Sempozyumun ilk gününde gerçekleştirilen oturumda, Diyanet Đşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Kamil Yılmaz başkanlığında ‘Mevlana’nın Eğitiminde Seyyid Burhaneddin’in Yeri’, ‘Seyyid
Burhaneddin’in Hazretlerinin Mevlana’nın Seyri Suluk Anlayışına Tesiri’ tebliğleri ve soru cevap
sunumlarıyla devam etti.
Sempozyumda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Mezarlığı yanına nakledilen
Kalemkırdı Camii ile namazgahın açılışının yapılacağı bildirildi. Bugün başlayan sempozyum, 2 Ekim
günü son bulacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10373
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Artık laf değil icraat istiyoruz!
Ali Yavuz: Artık sözle kınama değil icraat zamanı. Bir an önce bu gidişe bir son verilmeli
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Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, şehit ve gazi haberleri ile yıkıldıklarını söyleyerek,
"Artık sözle kınama değil icraat zamanı. Bir an önce bu gidişe bir son verilmeli" dedi.
Dernek Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, Kayserili olan şehit komiser yardımcısı Adem Đlkkılıç'ı
edebiyete uğurlanmasının ardından Şırnak Beytüşşebap'dan gelen 2 askerin şehit ve 3 askeri yaralı
olduğu haberi ile yıkıldıklarını belirterek şehit ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlere acil şifalar diledi.
Yavuz, açıklamasında terör örgütünün amacının hak ve hukuk aramak olmadığını belirterek, "Masum,
vatanını, milletini, bayrağını seven insanlarımıza saldırmak; hakkını savunuyorum dediği insanlara
zarar vermekten başka hiçbir şey değildir" dedi.
Yavuz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Kandan beslenen hainler sadece askerimize, polisimize değil, bizlerin ve ülkemizin aydınlatılması ve
bilinçlenmesi için çalışan, bizlere doğruyu, iyiyi ve güzeli öğreten öğretmenlerimize saldırıp, onları
yıldırmak için kaçırıp devletimizi yok saymaya çalışmaktadırlar. Savunmasız sivil vatandaşlarımızı, en
acısı daha doğmamış anne karnındaki masun yavruyu katleden caniler ilk defa yapmıyorlar bunu,
geçmişte de kundaktaki bebekleri hunharca katletmişlerdi, şimdide aynısını yapmaktadırlar.Ciğerimizi
yakan canilere destek verenleri, hainleri savunanları, onlara maddi kaynak sağlayanları, terör
örgütünün mecliste sözcülüğünü yapanları, canileri ve elebaşları bebek katilini muhatap alanları,
bayrağımıza, şehidimize saygı göstermeyenleri, bu hainlere taviz verenleri şiddet ve nefretle kınıyor,
lanetliyoruz."
Yapılan saldırıların sert sözlerle kınanmasının meseleye çözüm getirmeyeceğini belirten Yavuz, "Son
günlerde çirkin yüzünü daha çok ortaya koyarak acımasızca ve pervasızca saldırılar yaparak asker
sivil demeden katleden ve her geçen gün katliamlarının şiddetini artırarak devam eden eli kanlı
hainlere, bizleri yönetenler maalesef ki tepkisiz kalmaktadırlar. Bu hainleri sadece sert sözlerle
kınamak meselenin çözümü olmamıştır olmayacaktır da. Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak bu
hainlerin yaptıklarına sözlerle tepki gösterilmesini değil, icraatla cevap verilmesini istiyoruz. Yapılan
katliamlar karşısında hükümetin sessiz kalması bu hainleri cesaretlendirmekte, yaptıkları her yeni
hainliğin dozunu bir kat daha artırmalarına neden olmaktadır. Yaptıklarına karşı sessiz kalınınca bu
hainler polisimizi, askerimizi, savunmasız masum vatandaşımızı katletmekte sınır tanımamaktadır.
Verilen tavizler devam ettiği sürece de her gün yeni ocaklara ateş düşecek, her gün vatan evlatları
kara toprak olacaktır. Verilen tavizlerle, terörün bu derece cesaretlenmesi gittikçe kaygı verici bir hal
almaktadır. Bu gidişe bir an önce dur denilmesi gerekmektedir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10374
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Onların yüzü hiç gülmeyecek
Öldürülen Kayserili 3 çocuğun aileleri için artık özel günler hiçbir bir önem teşkil etmiyor
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Kayseri'de 2009 yılının Ramazan Bayramı şeker toplamak için evden ayrılan ve 556 gün sonra ölüm
haberleri gelen 2'si kardeş 3 çocuğun aileleri için artık özel günler hiçbir bir önem teşkil etmiyor. 2
çocuğunu birden kaybeden anne Leyla Tekin, "Mezarlarına gittiğim çocuklarıma o caninin cezasını
anlatarak, 'Rahat uyuyun' dedim. Başka analar ağlamasın, çocuklarına sahip çıksın" diye gözyaşı
dökerken, Türkan Ay'ın annesi Özlem Ay ise, "Başka çocuklar melek olmasın" dedi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde Ahmet Tuna ile Dilruba Tekin kardeşler ve Türkan Ay'ın aileleri, yaşadıkları
acı günleri detayları ile ĐHA muhabirine anlattı. 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker
toplamaya çıkan Dilruba ile Ahmet Tuna ve arkadaşları Türkan Ay'ın gelmemesinden endişelenerek
aramaya başladıklarını anlatan anne Leyla Tekin, "Çocukları parkta görünce onlara seslenip eve
gelmelerini istedim. Misafir olduğu için hemen içeri girdim. Tekrar balkondan baktığımda onları
göremeyince eşim Hamza'yla birlikte çocuklarımızı aramaya başladık. Bir sonuç alamayınca Talas Đlçe
Emniyet Müdürlüğüne gittik. Polis ve biz aradık ve haber alamadık. O sırada haber alarak gelen basın
mensuplarının da yardımıyla arama çalışmaları genişledi. 556 gün bizim için bir ömür gibi geçti ve
cenazelerine ulaşıldı" diye konuştu.
BABA HAMZA TEKĐN 2 KEZ KALP KRĐZĐ GEÇĐRDĐ
Arama sürecinde hissettikleri çaresizliği anlatan Leyla Tekin, "Evimizde çocuklar olmadığında yemek
yiyoruz, içiyoruz ama hiçbir şeyin bir anlamı yoktu. 2 kez eşim kalp krizi geçirdi. Benim ciğerim
yanıyordu ama onun acısı daha fazlaydı çünkü Hamza hiçbir şey konuşmuyordu, susuyordu. Bu
suskunluk kalp krizlerine neden oldu" dedi.
Tam 555 gün sonra özel arama ekibinin kendilerini arayarak, "Dua edin, çocuklar çıkacak gibi" dediğini
anlatan anne Tekin, "Biz o telefonun ardından çocuklarımızı canlı bekliyorduk. Akşam 00.00
sıralarında gazeteciler de bulunduğu gibi bir duyum aldıklarını söyledi ve eşim de kendisine yansıyan
bir durum olmadığını belirtti. O gün sabaha kadar bekledik. Tekrar sabah saat 05.30 sıralarında
gazeteciler geldi. TV'yi açtık ve altyazı geçiyordu, 'Çocukların cesetleri Yozgat'ta bulundu' diye. Đşte o
zaman dünyamız başımıza yıkıldı" diye konuştu.
Bu acıyı diğer ailelerin yaşamaması için her gün dua ettiğini anlatan anne Tekin, "Herkes çocuklarına
sahip çıksın. Onlara göz kulak olsunlar. Biz bu acıyı çektik, diğer aileler çekmesin" şeklinde konuştu.
"BALKONDAN HER BAKIŞIMDA ONLAR GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELĐYORDU"
Oturdukları Talas ilçesinden acı hatıraların gözlerinin önüne gelmemesi adına taşındıklarını anlatan
anne Tekin, "Balkondan baktığımda hep onlar gözümün önüne geliyordu. Biraz uzaklaşmak, o kötü
hatıralardan uzak kalmak istedik ve taşındık" dedi.
"Şükür çocuklarımın mezarı belli oldu" diyen anne Tekin, "Onların yattığı yer belli. bulunmasa hala
bekleyecektik. Arama hususunda desteklerini hiç esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
olmak üzere tüm ekipten Allah razı olsun. Ben çocuklarıma o katil zanlısı mahkemeye çıkmadan söz
vermiştim. Çocuklarıma, 'O cani cezasını alırsa gelip size söyleyeceğim' dedim. Geçtiğimiz günlerde
cezaya çarptırılan zanlının haberini verdim ve onlara, 'Yerinizde rahat yatın, katil cezasını aldı' dedim.
Bir nebze olsun buruk sevinç yaşadık ancak benim çocuklarım evde olmadıktan sonra hiçbir şeyin
benim için bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
ANNE TEKĐN'DEN YENĐ ĐDDĐA
Henüz Talas ilçesindeki mahalleye yeni taşındıklarını anlatan anne Tekin, "Benim çocuklarım 3,5 ay
önce taşındığımız için çevreyi tanımıyordu. Ben asla o zanlının söylediklerine inanmıyorum.

Đfadelerinde zile basarak şeker istediklerini söylüyordu. Bu şahıs her şeyi söyler, kendi kendine
senaryo yazmıştır. Çocuklara seslenmiş götürmüştür. Çünkü o öyle pişkin ki, her şeyi yapabilir"
şeklinde konuştu.
TORUNUNA BAKARAK TESELLĐ OLMAYA ÇALIŞIYOR
Hamza Tekin inşaatlarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışırken, anne Tekin ise 10 aylık Kübra'yı
severek çocuklarının acısını unutmaya çalışıyor. "Eğer yaşasalardı Dilruba 3., Ahmet Tuna ise 4.
sınıfa gidecekti" derken gözyaşlarını tutamayan anne Tekin, "Ne olur herkes çocuğuna sahip çıksın"
diyerek ailelere mesaj verdi. Ay ailesi ise öldürülen kızları Türkan'ın acısını diğer çocukları Đkbal'de
unutmaya çalışıyor. Türkan Ay'ın annesi Özlem Ay, yaşanan o acı olaydan sonra sağlık problemleri
yaşadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve yüz felci geçirdiğini anlatarak, "Çocuklarımın bulunması ve o
katilin yakalanması da bana ölüm gibi geldi. Dava sürecinde ben acımı unutmak ve asgari ücretle
geçimini sağlayan eşime yardımcı olmak, en önemlisi de kızım Đkbal'e en iyi şekilde bakabilmek adına
bir işe girdim. Katilin Ankara'daki ikinci davasına gidebilmek için işten bir günlüğüne izin almıştım ve
döndüğümde işten çıkarıldım, bunun ezikliğini yaşıyorum. Türkan'a yapamadığımı Đkbal'e yapmak
istiyorum. Ne istiyorsa onu alırım diye işe başladım ancak o zanlı işimi bile engelledi" diye konuştu.
Yardım isteyen çaresiz anne Özlem Ay, "Evdeyken hep aynı acıyı yaşıyorum. Bu acıyı yaşamamak ve
aileme destek olmak için iş istiyorum. Ne olur bana yardım etsinler" dedi.
Diğer annelerin kendilerinin yaşadığı acıyı yaşamaması adına mesaj veren Ay, "Hiç çocuklarının
yanından ayrılmasınlar. Bizim için bayram hiç yok. Gözlerinin önünde olsun çocukları. Devir öyle bir
devir ki, bu bizimle bitmeyecek, çok anne-baba bizim gibi ağlayacak. Bunun yaşanmaması için dikkatli
olsunlar. Başka çocuklar melek olmasın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10375
Erişim Tarihi: 03.10.2011

Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Kavun yüklü kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan kum yüklü kamyona çarptı
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Kayseri'de, kavun yüklü kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan kum yüklü
kamyona çarptı. Kazada kavun yüklü kamyonet hurdaya dönerken, sürücüsü şans eseri kurtuldu.
Kaza, Kayseri-Malatya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Siirt'ten kavun yüklü kamyonetiyle
Đstanbul'a giden Abdürrezzak Ö. (38) yönetimindeki 56 AR 244 plakalı kamyonet, Ankara istikametine
giden M.E. yönetimindeki 06 BB 5489 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası kavun
yüklü kamyonet hurdaya dönerken, sürücüsü Abdürrezak Ö., kazadan şans eseri burnu kanamadan
kurtuldu. Siirt'in Çöl köyünde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı olduğu öğrenilen Abdürrezzak Ö.,
olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede röntgeni çekilen Abdürrezzak Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri
hurdaya dönen araçta başka birilerinin olup olmadığını zorlukla kontrol ederken, yakınlarıyla telefonda
konuşan Abdürrezzak Ö., "Balatalar yandı herhalde. Mucize diyorlar" dedi. Abdürrezzak Ö., polis
ekiplerine de kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi.Polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğiyle
ilgili inceleme başlatırken, yollara dağılan kavunlar uzun çalışmalar sonucu temizlenerek trafik normale
döndü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10376
Erişim Tarihi: 03.10.2011

