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Kaymakam koyun sürüsüne daldı
Kayseri´de Bünyan ilçe kaymakamı koyun sürüsüne çarptı.Đlk belirlemelere göre 26 koyun telef
oldu
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BÜNYAN DA FECĐ KAZA .KAYMAKAM ARACIYLA 26 KOYUNU EZDĐ.
Kayseri´de ilçe kaymakamı koyun sürüsüne çarptı.Đlk belirlemelere göre 26 koyun telef
oldu.
Kayseri´nin Bünyan Đlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve ailesinin içinde bulunduğu
otomobil, ilçeye bağlı Büyük Tuzhisar Beldesi yakınlarında önüne aniden çıkan koyun
sürüsüne çarptı.26 koyunun telef olduğu kazadan kaymakam ve ailesi yara almadan
kurtuldu.
Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. "Bünyan Đlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya
ailesi ile birlikte Đlçeye bağlı Büyük Tuzhisar Beldesi Sivritepe Mevkiinde bulunan ve
kaymakamlık tarafından yaptırılan mesire alanına pikniğe gitti.Havanın kararmasıyla 38 H
0069 plakalı özel otomobilleriyle evlerine dönüşe geçen Bünyan Đlçe Kaymakamı Hakan
Kılınçkaya´nın kullandığı otomobil Yastıpınar Mevkiinde , beldede yaşayan ve çobanlık
yaparak geçimini sağlayan Ali Ceyhan(55)a ait koyun sürüsüne çarptı.Kazada kaymakam
ve ailesi açılan hava yastıları sayesinde kurtuldu.Kaymakamın makam şöförünün olay
yerine gelip aracı geri çekmesiyle 26 koyundan çok sayıda telef olan koyun otomobilin
altından çıkarıldı.Sürüde 50 kadar koyun bulunurken, Çoban Ali Ceyhan, sürünün eşeği ve
köpekleride yara almadı.Jandarma ekiplerince telef olan hayvan sayısı belirlendiği sırada
yara aldıktan sonra ağıla gitmeye çalışan koyunlar tarlalarda el fenerleriyle asker ve
polisler tarafından arandı.Ağılda yapılan aramada ise kazada yaralanan 4 koyunun burada
telef olmuş vaziyette bulundu.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi.Çarpma sonrası
otomobildeki ailesini yoldan geçen bir araçla kontrol amaçlı olarak Bünyan Devlet
Hastanesine gönderen Kaymakam Hakan Kılınçkaya, jandarma ekiplerinin gelmesiyle
kaza mahallinden ayrılarak hastaneye gitti.Kayseri-Sivas Karayolunu Bünyan Đlçesine
bağlayan şosede aksayan trafik, kaza nedeniyle 3 saat süreyle tek şeritten sağlandı.
Kaza sonrası beldeden gelen kasapların telef olmasın diye kestileri onlarca koyun çobanın
kaynına ait bir kamyona taşınarak belde mezbahanesine götürüldü. Bünyan Belediye
Đtfaiyesi de olay yerine gelerek yoldaki kanları ve parçalanmış hayvan artıklarını tazikli su
ile temizledi.Bu arada kaza öncesi sürünün bekçiliğini yapan köpekler parçalanmış
koyunlardan arta kalanları yemeye çalışırken jandarma ve polis ekipleriyle vatandaşlara
zor anlar yaşattı.Çoban Ali Ceyhan´ın sürüyü Lalebeli tarafından kaza yerine 300 m
uzaklıktaki ve inşaatına devam edilen ağılına götürürken yol üzerinden geçtiği
öğrenildi.Ceyhan´ın koyunları kurban bayramında satacağı ve Kayseri de kirada oturan
oğluna ev alacağını söylediği ifade edildi.Öte yandan kaymakamın 700 ila 1500 Tl

arasındaki koyunların telef olmasından dolayı doğan zararı karşılayacağı da belirtildi.
Öte yandan Büyük Tuzhisar Beldesinde yakınlarını ziyaret giden AA Bünyan ĐlçeYurt
muhabiri Öner Çalış kazayı duyar duymaz olay yerine gitti Kazada telef olan sürüdeki
koyunların teyze ve eniştesine ait olduğunu öğrenen muhabir görev sorumluluğu bilinciyle
haberi fotoğraflayarak zor şartlarda merkeze geçti.
HABER/Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8056
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Kayserispor : 0 Trabzonspor : 0
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor ile golsüz
berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
51. dakikada Selim'in sol kanattan kullandığı serbest atışta ön direkte Alexsandere topu
kafa ile filelere gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından gol
geçersiz sayıldı.
57. dakikada Trabzonspor'un gelişen organize atağında Engin'in ara pasında topla
buluşan Umut'tan önce Hasan Ali araya grerek topu kornere gönderdi.
59. dakikada Colman'ın pası ile sağdan ceza sahasına giren Burak'ın şut orta karışımı
vuruşu farklı şekilde auta gitti.
69. dakikada Engin Baytar'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Souleymanou
topu kornere çeldi.
78. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Giray, Zaleyata'ya yaptığı faul
sonrasında ikinci sarı kartından ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
89. dakikada Mehmet Eren'in sağdan ortasında Tabzonspor defansının uzaklaştırmadığı
top Abdullah'ın önünde kaldı. Bu futbolcu topa istediği gibi vuramadı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Bünyamin Gezer xx, Erdem Bayık xx, Asım Yusuf Öz xx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xx, Önder Turacı xx, Hasan Ali xx, Serdar Kesimal xx,
Aleksandere xx, Selim Teber xx, Furkan Özçal xx (Abdullah Durak dk. 64 xx), Zalayeta
xx (Moritz dk. 88 x), Mehmet Eren xx, Troisi xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 37 xx), Santana
xx
YEDEKLER: Volkan Babacan, Abdulkadir, Savaş Yılmaz, Ömer Hasan, Volkan Dikmen
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze

TRABZONSPOR: Onur xx, Serkan Balcı xx, Giray Kaçar xx, Egemen xx, Cale xx, Selçuk
Đnan xx, Colman xx, Burak Yılmaz xx (Yattara dk. 69 xx), Engin Baytar xx, Alanzinho xx
(Umut Bulut dk. 45 xx), Teofilo xx (Ceyhun dk. 80 x)
YEDEKLER: Tolga Zengin, Barış Ataş, Ferhat Öztorun, Mert Ege Özeren
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şenol Güneş
KIRMIZI KART: Giray Kaçar (dk. 78)
SARI KARTLAR: Troisi, Zalayeta (Kayserispor), Burak, Selçuk Đnan, Cale (Trabzonspor)

Fotoğraf : Mehmet Fatih Kaymaz
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8058
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Çok savaştık ancak olmadı !
Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Kayserispor, 0-0 berabere kaldığı maçtan 1
puana razı oldu
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Spor Toto Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Kayserispor, 0-0 berabere
kaldığı maçtan 1 puana razı oldu.
Maç sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2 puan kaybettik"
diyerek başladığı konuşmasında oyun kontrolünü iyi sağladıklarını ancak yavaş
oynadıklarını söyleyerek, bu sebepten ötürü atak olmadığını kaydetti. Güneş, "Oyunun
genel bölümünde hakimdik. Oyun kontrolü iyi ancak oyuncularımızda yavaş oynadı oy
yüzden çok atak olmadı. Kaybedilen 2 puan oldu. Maçın ikinci yarısı 10 kişi kalmak ve ev
sahibi olmanın avantajını rakip takım iyi kullandı. Çok pozisyon oldu ama golü bulamadık"
dedi.
Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Trabzonsporlu Alanzinho, "Kayserispor ligin iyi
takımlarından bir tanesi. Sonucu değiştirilecek fazla bir pozisyon bulamadık. Kayserispor
karşılaşmasını geride bırakıp önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçına konsantre
olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Kayserispor'dan daha iyi bir oyun çıkardıklarını ifade eden Trabzonsporlu Yattara, "Đyi
bir oyun çıkarttık ancak 1 puanla dönüyoruz" şeklinde konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor'un çok kaliteli bir takım
olduğunu söyleyerek, puanlar için çok savaştıklarını ancak bunu başaramadıklarını
belirtti. Şota, "Trabzonspor'a karşı çok iyi mücadele ettik. Biraz daha iyi oynasaydık çok
pozisyonlara girebilirdik" dedi.
Cangele'nin sakatlığı hakkında yöneltilen soru üzerine Şota, "Cangale yaklaşık 6 ay
sahalarda olmayacak. Đnşallah çok iyi ve başarılı bir ameliyat geçecek. Cangale, sadece
bizim değil, lig için önemli bir oyuncu" diye konuştu.

Kayserisporlu oyuncu Mehmet Eren Poyraz, az ve öz pozisyona girdiklerini ancak
istediklerinin olmadığını ifade ederken, Sarı kırmızılı oyuncu Serdal Kesimal, "Maçın hakkı
beraberlikti, bir puan aldık. Önümüzdeki Manisaspor maçına bakacağız ve oradan 3
puanla dönmeyi hedefliyoruz
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8059
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Kayserispor'da ofsayt isyanı
Trabzonspor'u ağırlayan Kayserispor, gol pozisyonunun hakem tarafından ofsayt olarak
değerlendirmesine tepki gösterdi
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Spor Toto Süper Ligi'nde Trabzonspor'u ağırlayan Kayserispor, gol pozisyonunun hakem
tarafından ofsayt olarak değerlendirmesine tepki gösterdi.
Kadir Has Stadı'nda yaklaşık 15 bin seyirci önünde oynanan Kayserispor-Trabzonspor
karşılaşmasının en önemli pozisyonu 51. dakikada yaşandı. Kayserisporlu Selim'in
kulllandığı serbest atışta Aleksandere kafayla attığı golü orta hakem Bünyamin Gezer,
yardımcı hakem Asım Yusuf Öz'ün ofsayt uyarısıyla iptal etmişti. Gol pozisyonun hakem
tarafından ofsayt olarak değerlendirmesinin yanlış karar olduğunu söyleyen Basın
Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, karşılaşmayı etkileyecek yanlış kararı doğru bulmadığını
ifade
etti.
Karşılaşmayı değerlendiren Ortaköylüoğlu, "Kayserispor olarak galip gelmek istediğimiz
bir karşılaşmaydı. Maalesef beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık. Đki takımında zaman
zaman etkili olduğu dakikalar oldu fakat iki takımda bundan faydalanamadı. Bizde takım
olarak futbolcularımızın iyi mücadele ettiğine inanıyoruz. 90 dakika boyunca galip gelmek
için ellerinden geleni yaptılar, fakat galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremedik.
Çok net gol pozisyonunun verilmemesi, galibiyet alamayışımızda
büyük rol oynadı. Đlerleyen haftalarda haftalar ilerledikçe takım olarak daha iyi futbol
ortaya koyacağımızdan eminim" dedi.
Takımın Trabzonspor maçını unutarak deplasmanda oynanacağı Manisaspor
karşılaşmasına konsantre olacağını söyleyen Ortaköylüoğlu, "Manisaspor deplasmanından
galibiyetle ayrılıp üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştıracağız" diye konuştu.
Fenerbahçe maçında sakatlanan ve çapraz bağlarındaki yırtıktan dolayı bugün ameliyat
olacak Cangele, yaklaşık 5 ay sahalardan uzak olacak. Cangele'nin sakatlığı nedeniyle
yerine oynayacak takım arkadaşlarının da iyi mücadele göstereceğine inandığını belirten
Ortaköylüoğlu, "Çapraz bağlarındaki yırtıktan dolayı Kayseri'de ameliyat olacak
Cangele'nin sahalara dönmesinin 6 ay süreceğini tahmin ediyoruz. Malesef bu tür
durumlar futbolun içerisinde oluyor. Takım arkadaşları Cangele'nin yokluğunu gidermek
için ellerinden gelen mücadeleyi gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Mehmet Fatih Kaymaz
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8060
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Süpürge de teknolojiye yenildi
Elektronik eşyaların piyasalarda yerini almasıyla birlikte önemini kaybeden eşyalardan biri ise ot
süpürgeler oldu
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çoğalan elektronik
eşyalar, eskiden lüks sayılan eşyaların yerini almaya
başladı. Elektronik eşyaların piyasalarda yerini
almasıyla birlikte önemini kaybeden eşyalardan biri ise ot süpürgeler oldu.
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, bazı eşyalar önem kazanırken, bazı eşyalarda
değer kaybetmeye başladı. Eskiden her evde bulunmayan ve lüks sayılan ot süpürgeler
de şimdilerde sadece kenar mahallelerde banyo ve balkon yıkamak için kullanılıyor.
Elektrikli süpürgelerin çıkması ve hemen hemen her evde bulunmasından dolayı el yapımı
ot süpürgeler önemini kaybetti.
Teknolojinin hızla ilerlemesinin sonucunda eski eşyaların değer kaybettiğini söyleyen 40
senelik süpürge satıcısı Kazım Güldüoğlu, "Teknoloji öyle hızlı ilerliyor ki, kimse bu
ilerlemeye hakim olamıyor. Teknolojinin bu durdurulamayan hızlı ilerlemesi karşısında
bazı eşyalar önemini yitirmeye başladı. Eski el yapımı eşyaların değer kaybetmesi, bu işi
yapanların aç kalması anlamına geliyor. Elektronik eşyalardan dolayı el emeği gerektiren
bazı meslek grupları unutulmaya yüz tutar oldu. Teknolojinin ilerlemesi bazı meslek
dallarını öldürmekle kalmıyor, kültür değerlerimizin de yok olmasına neden oluyor.
Teknolojinin iyi yanları var ama sen onu iyi yönde kullanırsan iyidir" dedi.
TEKNOLOJĐ EL YAPIMI MESLEK DALLARINI ÖLDÜRDÜ
Elektrikli süpürgelerin piyasaya çıkmasıyla birlikte ot süpürgelerin değerini yitirdiğini
vurgulayan satıcı Güldüoğlu, "Ot süpürgeler öncelerden çok meşhurdu. Her evde
bulunmazdı. Annelerimiz, teyzelerimiz ot süpürgeyle koca bir evi rahatlıkla yorulmadan
temizlerlerdi. Şimdiler de ise, evler elektrikli süpürgelerle temizleniyor. Ot süpürgeler ise,
banyo, balkon ve tuvalet yıkamak için kullanılıyor. Köylerde ve bazı kenar mahallelerinde
ev süpürmek için kullananlar var ancak, onlarda sayılı sayıdadır. Elektronik süpürgeler
daha çabuk ve daha pratik. Tabi, vatandaşlar onu seçecek. Ancak, bu işi yapanlar zor
durumda kalıyor. Çünkü, bu işten ekmek yiyorlar. Đşte, teknoloji bu açıdan kötü. El
yapımı mesleklerle uğraşanlar teknoloji karşısında yenik düşüyor" diye konuştu.
Günde ortalama 10-15 arası ot süpürge sattığını söyleyen Güldüoğlu, "Önceleri günde
50'den fazla ot süpürge satardık. Şimdilerde ise, sadece 10-15 arası satıyoruz. Bir alan 1
ay boyunca daha almıyor. Zaten pek kullanmadıkları için çabuk eskimiyor. Fiyatları da
çok uygun. 5 TL ile 7 TL arası değişiyor. Süpürgeleri, Samsun, Tokat, Adapazarı,
Eskişehir gibi illerden alıyoruz, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'ye satıyoruz. Gelirlerimiz,
giderlerimizi karşılamıyor ama, şükretmekten başka şansımız yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8061
Erişim Tarihi: 27.09.2010

1 KG ceviz içi 25 TL
Đnsanların vazgeçilmezlerinden olan kuruyemişin çeşitleri içinde fiyat rekortmeni ceviz oldu
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Đnsanların vazgeçilmezlerinden olan kuruyemişin çeşitleri içinde fiyat rekortmeni ceviz
oldu.
Gecen sene kuruyemişlerin rekortmeni olan badem, bu yıl birinciliğini cevize kaptırdı.
Henüz ceviz mevsimi olmamasından dolayı az bulunan ceviz, kuruyemiş çeşitleri içinde en
pahalısı oldu. Birçok hastalığa da iyi geldiği bilenen ceviz, akşam oturmalarının
vazgeçilmezi olarak sofralar da yerini alıyor.
Kuruyemiş çeşitleri içinde en pahalısının ceviz içi olduğunu söyleyen kuruyemişçi Hüseyin
Bulcum, "Ceviz içinin kilosu 25 TL'den başlıyor. Geçen sene en pahalı kuruyemiş
bademdi. Ama, bu yıl bademin yerini ceviz aldı. Nedeni ise, henüz ceviz mevsimi
olmaması ve sezon sonu olmasıdır. 1 aya kadar normal fiyatı bulur. Bu kadar yüksek
kalmaz, en fazla 18-20 TL arasında satış yaparız" dedi.
Đthal ve yerli ceviz içi olmak üzere 2 çeşit ceviz içinin olduğunu kaydeden Bulcum, "Đthal
cevizleri Şili'den getirtiyoruz. Yerli cevizlerimizi ise, Gesi Bağları'ndan getirtiyoruz. Đthal
cevizlerin kilosunu 28 TL 'den, yerli cevizlerin kilosunu ise 20 TL'den satışa sunuyoruz.
Ceviz fiyatlarını parlaklıkları da çok etkiliyor. Beyaz parlak cevizler seçme olduğu için
daha pahalı oluyor" diye konuştu.
EN ÇOK HASTALAR TERCĐH EDĐYOR
Hasta insanların şifa amaçlı ceviz tükettiğini vurgulayan Hüseyin Bulgum, "Cevizi
genellikle hasta insanlar tercih ediyor. Şifa niyetine çok satıyoruz. Gençler, genellikle
soslu mısır, ay çekirdeği gibi kuruyemişleri tercih ediyor. Son zamanlarda TV'de
yayınlanan şifalı bitkiler programları satışlarımızı baya etkiledi. TV'deki programları
izleyen vatandaşlar bizlere ve aktarcılara akın ediyor. Doktorun biri çıkıp 'ceviz, fındık şu
hastalığa iyi geliyor' diyor, sabahına vatandaşlar gelip fındık ve ceviz soruyor. Biz, 'şu
yemiş veya bitki şuna iyi geliyor' dediğimizde kimse oralı olmuyordu. Şimdi, TV'lerdeki
programları izlediklerinde gelip alıyorlar. Bu sayede satışlarımız baya arttı" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8062
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Ceviz ağacından düşerek öldü !
Kayseri'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti
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Kayseri’de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 57
yaşındaki Đbrahim Guzay’ın ceviz toplamak için ağaca çıktığı öğrenildi. Đbrahim Guzay’ın
ayağının kayması sonrasında ağaçtan düştüğü ve ağır yaralandığı bildirildi. Đbrahim
Guzay, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Đbrahim Guzay’ın karısı Hacı Kadın Guzay, “Turan Mahallesi’ne 500 metre uzaklıktaki
bahçeye ceviz toplamak için gittik. Eşim ağaca çıkmıştı. Ayağı kaymış ve aşağı düşmüş.
Biz onun bağırması ile yanına gittik. Hemen 112’yi aradık. Biz yolda gelirken vücudu
sıcaktı” diyerek olayı anlattı.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8063
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Hacı adaylarına "hac" eğitimi
Kayseri Müftülüğü, hacı adaylarına Hunat Camii'nde Hac eğitimi semineri verdi

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 24

Tarih

: 27 Eylül 2010 13:12

Kayseri Müftülüğü, hacı adaylarına Hunat Camii'nde Hac eğitimi semineri verdi.
Kayseri Müftülüğü tarafından organize edilen hac eğitim semineri, Hunat Camii'nde
yaklaşık 500 hacı adayının katılımı ile gerçekleştirildi.
Kayseri'den yaklaşık 2 bin kişinin hacca gideceğini bildiren Đl Müftü Yardımcısı Aytekin
Yılmaz, hacı adaylarının, verilen seminerlerle daha bilgili olacaklarını söyledi. Seminerde,

haccın farzları ve nasıl yapılacağı gibi konularda hacı adayları bilgilendirildi.
5 hafta sürecek olan hac eğitim semineri, 12 Ekim 2010 tarihinde, Kadir Has
Stadyumunda düzenlenecek hac provası ile son bulacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8064
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
Olay, Merkez Kocasinan Đlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi
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Kayseri'de düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Olay, Merkez Kocasinan Đlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sinan D. (23)'nin
yönetimindeki otomobil ile aynı konvoy üzerinde seyir eden Enes Ç. (19)'nin kullandığı iki
araç, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Meydana gelen kazada Sinan D. ile otomobil içerisinde
bulunan Fadime Ç. (46) yaralanarak, olay yerine çağrılan ambulans ile Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis
olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8065
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Ailesi liseye göndermeyinde intiharı seçti
SBS sınavından düşük not alan genç, ailesinin liseye göndermemesi üzenine bunalıma girerek
intihara kalkıştı
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Kayseri'de SBS sınavından düşük not alan genç, ailesinin liseye göndermemesi üzenine
bunalıma girerek intihara kalkıştı.
Alınan bilgiye göre olay, Pınarbaşı ilçesi Akpınar köyünde yaşandı. SBS sınavından düşük
not almasından dolayı ailesinin liseye göndermemesi üzerine bunalıma giren C.Y., evde
bulunan anti depresyon ilaçlarından içerek intihar etmek istedi. Durumun fark edilmesi
üzerine Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.Y.'nin midesinin yıkandığı, hayati
tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8066
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Bisikletiyle merdivenden yuvarlandı
Kayseri'de bir çocuk bisikletini dışarı çıkarmak isterken merdivenlerden düşerek yaralandı
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Kayseri'de bir çocuk bisikletini dışarı çıkarmak isterken merdivenlerden düşerek
yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Toros
Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletini dışarı çıkarmak isteyen 7 yaşındaki Sedat Y.,
bisikletini taşıyamayınca merdivenlerden yuvarlandı. Ailesi tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Sedat T.'nin sol kolunda kırık ve
sağ ayağında ezilmeler tespit edildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8067
Erişim Tarihi: 27.09.2010

Kırlangıç Vadisinde sabah sporu
Erciyes Kar Kaplanları komandonun eğitim alanlarından biri olan Kırlangıç Vadisi'nde
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Tüm dünyaya isimlerini kışın kar ve buzlu suda yaptıkları banyo ile duyuran Herkes Đçin
Spor Federasyonu'na bağlı Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, son sabah sporunu
komandonun eğitim alanlarından biri olan Kırlangıç Vadisi'nde gerçekleştirdi.
Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyesi Erol Postacı'nın yürüyüş liderliğinde
gerçekleştirilen son etkinlik Erciyes yolu Yeşilvadi tesisleri önünde başladı. Çoğu 50 yaş
üzerinde ve eczacı, gazeteci, hakim, esnaf, sigortacı, sarraf, maden mühendisi, memur,
emekli gibi mesleklerden oluşan grup Kayseri-Develi yolunun sol tarafında bulunan
vadiye girdi. Adını Kıbrıs Barış Harekatı, Kuzey Irak ve terörle mücadeledeki mücadele ile
duyuran 1. Komando Tugayı'nın da eğitim-tatbikat alanı olan Vadiye indi.
Vadinin ortasından geçen derenin üzerinden defalarca geçen, kayaların üzerinden inip
çıkan grup, PTT Role tesislerinin ilerisinden yola çıkarak, yürüyüş başlangıç noktasında
son buldu. Yaklaşık 4 saat süren doğa sporunda, bol bol kolesterol, tansiyon, mide
rahatsızlıkları, nefes darlığı, halsizlik gibi rahatsızlıklara iyi gelen, dadağı, alıç, kuşburnu,
yabani nane yendi, toplandı. Vadiden dağa tırmanış öncesi dere kenarında kültür-fizik
hareketleri yapıldı, şarkılar-türküler söylendi, oynandı.
Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı, "Gönüllü kültür-turizm
elçiliğinde bizi izlemeye devam edin" derken, herkesi spor yapmaya çağırdı. Sağlıklı
yaşamın ve beslenmenin adresin doğa ve spor olduğunu tekrarlayan Herkes Đçin Spor
Federasyonu Kayseri Đl Temsilcisi Davut Güleç'te, doğa sporlarında Kayseri'nin öncü ve
örnek olmasından duyduğu memnuniyeti tekrarladı. Güleç, "Hızlı şehirleşme ve teknolojik
gelişmelerden adeta uyuşan, stres yaşayan insanlar çoğu zaman 'Nereyi gezeyim, nereye
gideyim' der. Ama yaşadığı bölgeyi bile doğru dürüst bilmez. Đnsanların toprakları ile
ödeşmesi ve yaşadıkları bölgeleri tanıması için en iyi yapacağı tanıtımlardan biri doğa
sporu. Bu heyecanı, zevki herkesin yaşamasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8068
Erişim Tarihi: 28.09.2010

Erciyes : 1 Akhisar : 0
1. Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde K.Erciyesspor, sahasında ağırladığı Akhisar'ı 1-0
mağlup etti
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Bank Asya 1. Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Kayseri Erciyesspor, sahasında
ağırladığı Akhisar Belediye Gençlik ve Spor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR
24. dakikada Mustafa Aşan'ın ortasıyla Emre Okur'un gelişine sert vuruşu az farkla auta
çıktı.
32. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Özgür'ün sağ kanattan ortasına
yükselen Bikoko, topu müsait durumda kontrol altına alamadı.
33. dakikada sol kanattan Volkan Yıldırım'ın ceza sahası içerisine ortasıyla Köksal Yedek,

topa uzanamayınca kaleci Ahmet Altın kucakladı.
46. dakikada oluşan karambolde Özgür'ün ceza alanı dışından sert şutu az farkla auta
çıktı.
62. dakikada sol kanattan gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Emrah Bozkurt'un
uzaktan sert şutunu kaleci Ahmet çelmek isterken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
72. dakikada sol kanattan gelişen atakla ceza sahası içerisine kadar giren Emre Okur'un
ser şutunu kaleci Yavuz kucakladı.
83. dakikada Bikoko ceza alanında topu Taner'in önüne bırakırken, Taner'in altı pastan
şutu kaleciden döndü. Dönen topu Mehmet Ayaz tamamlayarak meşin yuvarlağı filelerle
buluşturdu ancak hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Fethi Serkan Koçak xxx, Oğuz Terzi xxx, Serkan Çınar xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz Eraydın xx, Fatih Kılıçkaya xx, Muhammet xx, Aytek
xx, Đbrahim Yavuz xx (Kemal Dulda dk. 68 xx), Yusuf Kurtulmuş xx (Taner Taşçı dk. 46
xx), Volkan Yıldırım xx, Köksal Yedek xx, Sertan xx (Emrah Bozkurt dk. 60 xxx), Bikoko
xxx, Mehmet Ayaz xx
YEDEKLER: Ali Türkan, Ömer Yalçın, Mahmut Kırıklar, Mehmet Türkmehmet
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
AKHĐSAR BELEDĐYE GENÇLĐK VE SPOR: Ahmet Altın x, Erman Yıldırım xx, Serkan
Yalçın xx, Hakan Bayraktar xx, Azmi Polat x (Ofuyah dk. 69 xx), Özhan x (Emre Okur dk.
17 xx) , Murat Gürbüzerol xx (Mert dk. 79 x), Mustafa Aşan x, Emre Balcı xx, Serkan
Gaşi xx, Hakan Ateş xx
YEDEKLER: Gürkan Erken, Hüseyin Yalçın, Bilal Özdemir, Gökhan Dinçer
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mehmet Atilla Özcan
GOL: Emrah Bozkurt (dk. 62)
SARI KARTLAR: Bikoko (Kayseri Erciyesspor) Azmi Polat, Emre Hasan Balcı, (Akhisar
Belediye Gençlik ve Spor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8069
Erişim Tarihi: 28.09.2010

K.Erciyes haddini bilerek oynuyor !
Kayseri Erciyesspor 5. hafta sonunda puanını 11'e çıkardı ve 2. sıraya yükseldi
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, sahasında ağırladığı Akhisar Belediye Gençlik ve
Spor'u yenerek puanını 11'e çıkardı ve 2. sıraya yükseldi.
Maç sonrası konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, ligde ikinci
sıraya oturduklarını ancak oyuncuların arzularından memnun olmadığını dile getirdi.
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor karşılaşmasında gol pozisyonlarını
değerlendiremediklerini belirten Devrim, "Sonuçta kazanılan 3 puan var. Lig uzun bir
maraton ve burada hedefimizi yerine getirebilme adına daha çok arzulu oynamak

zorundayız. Şu an ligde istediğimiz yerdeyiz bu sebepten ötürü oyuncularımı tebrik
ediyorum" dedi.
Kazanılmasına karşın çıkarılması gereken dersler olduğunu belirten Devrim, "Biz
haddimizi bilerek oynuyoruz. Maçtan sonra kendimizi eleştiriyoruz ve bir sonraki maça
öyle çıkıyoruz .Kayseri Erciyesspor, her maça ful konsantre ile devam etmek zorunda"
ifadelerini kullandı.
"GENEL KURUL OYUNCULARI ETKĐLĐYOR"
Kayseri Erciyesspor Kulübü'nde yapılacak genel kurulun oyuncuları etkilediğini belirten
Devrim, "Oyuncularımız profesyonel oyuncular ve bu durumdan etkileniyorlar. Sıkıntılı
süreçten geçtiğimizi biliyorum" dedi.
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Teknik Direktörü Mehmet Atilla Özcan ise Kayseri
Erciyesspor gibi deneyimli takıma karşı oynadıklarını söyleyerek her iki takımında iyi
mücadele gösterdiğini ancak şansız gol yediklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8070
Erişim Tarihi: 28.09.2010

AKP'den CHP'ye ziyaret !
AKP Milletvekilleri Sadık Yakut, Mustafa Elitaş ve Ahmet Öksüzkaya ile Đl Başkanı Ömer Dengiz'den
önemli ziyaretler
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti
Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Đl Başkanı Ömer Dengiz ve il yönetim kurulu
üyeleri, referandumda demokrasiye sağladıkları katkılar için BBP, CHP Melikgazi Đlçe
Başkanlığı, Muhtarlar Derneği ve Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesine teşekkür ziyareti
gerçekleştirdi.
AK Parti heyeti ilk olarak, Büyük Birlik Partisi Đl Başkanlığını ziyaret etti. BBP Đl Başkanı
Gülbeyi Đbiş ve partililer tarafından karşılanan heyet adına konuşan AK Parti grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun
“Zulüm Azrail olsa hep Hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir” sözünü
hatırlattı. 12 Eylül referandumuyla artık zulümlerin son bulduğu dönemin başlangıcı
olduğunu söyleyen Elitaş, "Büyük Birlik Partisi’nin tüm teşkilatları, Alperen Ocaklarının
bağrımıza bastığımız değerli ülkücülerimiz, 12 Eylül referandumunu mukaddes bir dava
olarak algıladı. Bazıları bunu içine sindiremese de, karanlık bir dehlize girildiğini ifade etse
de, siyaseten kısır bir zihniyetin ürünü olduğunu herkes görüyor. Yüzde 58’i Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesinin sonundaki bir iki deyişi alıp onunla küçük görüp, hafife alması,
kendilerinin ne kadar çukurda ve hafif olduklarının dalalete ve göstergesidir. Hiç kimsenin
yüzde 58’i gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade etmesi mümkün değildir.
Birileri Türkiye haritasını çeşitli renklere boyayarak diğer siyasi partilerin veya hayırcı
cephesi içinde bulunan insanların başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini mazeret olarak

gösterip, sadece kendi zafiyetlerine zemin hazırlayabilmek, ülkeyi sanal haritada bölmeyi
içine sindirebiliyorlar. Ama bu memleketin milliyetçi, vatanperver, ülkücü insanları
manevi ve milli değerli hassas olanlar bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini
düşünüyoruz" dedi.
BBP Đl Başkanı Gülbeyi Đbiş ise Türkiye için yapılan doğru her hareketin her zaman
yanında olacaklarını belirtti.
Heyet daha sonra CHP Melikgazi Đlçe Başkanlığı'na geçerek Đlçe Başkanı Şerafettin Koç ve
ilçe yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. CHP Đlçe Başkanı Şerafettin Koç, ziyaretlerinden
dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise,
“Referandumun anayasanın 26 maddesinin değiştirilmesi olduğunu, her ne kadar
muhalefetin iktidarın gidip gitmemesi konusuna getirse de bunun böyle olmadığını
anlattığımız için, gelinen noktadan çok memnunuz” ifadesini kullandı.
AK Parti heyeti daha sonra TÜMSĐAD Şubesine geçerek Şube Başkanı Nusret Uğurlu ve
üyelerle görüştü. Şube Başkanı Nusret Uğurlu, “Türkiye’nin geleceği için, ülkeye katma
değer sağlamak için, demokrasinin daha da olgunlaşması için, evet kararı alınmıştı. Ülke
ve işadamlarımız adına mutluyuz” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bu hiçbir siyasi partinin güven oylaması,
hükümetin güven oylaması değildi. Sadece Türkiye’nin geleceğinin daha olumlu şartlar
içinde yürüyebilmesi, ülkenin bekası, refah seviyesinin artması adına, birilerinin düdükle
demokrasiye ara vermesine dur demekti” şeklinde konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya da, Kayseri’de sandığa giden hemşerilerine
demokrasiye yaptıkların katkılardan dolayı teşekkür etti. Evet oyu veren yüzde 73,3
kesime hayır oyu verene teşekkür ettiklerini kaydeden Öksüzkaya, yüzde 25 hayır oyu
verenlere anayasa değişikliğini iyi anlatamadıkları için üzüldüklerini söyledi.
Heyet daha sonra Kayseri Muhtarlar Derneği’ne geçerek Başkan Ahmet Oğuz ve yönetim
kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ahmet Oğuz, milletvekillerine ziyaretlerinden
dolayı memnuniyetini dele getirdi.
Ahmet Öksüzkaya, seçimlerde ve referandumda bilgi kâğıtlarının seçmene ulaşmasında
muhtarların katkısının büyük olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Muhtarlarla mahallelerindeki sorunlarla ilgili sürekli görüş alışverişinde bulunduklarını
kaydeden Öksüzkaya, sorunların çözümünde hız kazanıldığını söyledi.
Bir muhtar daha önce Bağkur primlerini karşılayamadıklarını ancak şuanda
karşılayabildiklerini belirterek, evrakların bir bölümünün nüfus müdürlüklerinden
karşılanması sonucu maddi olarak sıkıntıya girmelerinden dolayı muhtar maaşlarına
iyileştirme istedi.
Muhtara cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de muhtarlar için
çalışma yapacaklarını belirterek, “2002 yılında muhtar aylıkları Bağkur primlerinin
yarısına yetmeyecek durumdayken, yapılan düzenlemelerle primlerini karşılar hale geldi.
Maaş konusunda çalışma başlatacağız” dedi.
AK Parti heyeti son olarak Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve yönetim
kurulu üyelerini ziyaret ederek demokrasiye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8071
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Pakistan'a 4 yardım tırı gitti
Verenel Yardımlaşma Derneği ile Türk Kızılayı tarafından toplanan yardım malzemeleri yola çıktı
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Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için Kayseri Verenel
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türk Kızılayı tarafından toplanan yardım
malzemeleri yola çıktı.
Muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde nüfusunun yaklaşık 10'da biri
etkilenen Pakistan'a Kayseri'den yardım TIR'ları gitmeye devam ediyor. Verenel Derneği
Kayseri Şubesi Basın Sözcüsü Osman Özenç, Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanan
yardım malzemelerinin, Türk Kızılayı iş birliği ile Pakistan'a ulaştırmayı hedeflediklerini
belirtti.
Özenç, ikinci etap yardım konvoyu için 4 TIR'dan oluşan toplam 400 bin TL değerindeki
gıda, giyim, temizlik, halı, battaniye ve ayakkabı gibi yardım malzemelerinin, bugün yola
çıktığını söyledi.
Özenç, "Pakistan'daki selzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkan 4 TIR, yaklaşık 15 gün
sürecek yolculuğun ardından, hayırseverler tarafından toplanan yardım malzemeleri
ulaşmış olacak" dedi.
Yurt içi ve yurt dışı yardımlara ara vermeden devam edeceklerini kaydeden Özenç,
derneğe maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8072
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Develi hayvan pazarında sıkı denetim
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Develi ilçesinde bulunan hayvan pazarlarında
denetimlerin artırıldı
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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Develi ilçesinde bulunan hayvan pazarlarında
denetimlerin artırıldığı bildirildi.
Develi ilçesinde Salı günleri kurulan hayvan pazarlarına ilgi her geçen gün artıyor. AdanaMardin-Nevşehir-Niğde-Sivas-Yozgat-Kırşehir ve Kayseri'den gelen büyükbaş hayvan
tüccarları, Develi pazarına ilgi duyuyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarındaki denetimlerin artırıldığını belirten
Develi Đlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi Birkan Pirci, sabah saat 05.00 de başlayan
genel sağlık taraması, kulak küpesi, nakil ve şap denetimlerine pazar dağılımı saatine
kadar devam ettiğini söyledi.
Develi Hayvan Pazarı işletmecisi Bekir Aras, Develi hayvan pazarına her geçen gün ilginin
arttığını ifade ederken, sabah 05.00 de başlayan alış verişin saat 10.00 a kadar devam
ettiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8073
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Halk otobüsü ezdi !
Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Talas Hareket Amirliği önünde yaşandı
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Kayseri'de 46 yaşındaki bisikletli, halk otobüsünün çarpması ile ağır yaralandı.
Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Talas Hareket Amirliği önünde
yaşandı. Recep Ç. yönetimindeki 38 AB 208 plakalı halk otobüsü, 46 yaşındaki bisikletli
Osman S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Osman S. olay yerine gelen
ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alındı. Osman S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile
ilgili soruşturma başlatıldı.

- KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZASI: 4 YARALI
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi Keykubat Camii önünde
yaşandı. Ahmet S. yönetimindeki 38 NV 471 plakalı otomobil, Recep Ş. 38 LT 085 plakalı
otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan Ahmet S. (55), Ömer F. (13) Meryem F. (36)
ve Elmas (53) Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8074
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Müftüye sınırötesi tayin !
Kayseri'de 2006 yılından beri il Müftülüğü görevini yürüten Şaban Đşlek Arnavutluk'a atandı
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Kayseri il Müftüsü Şaban Đşlek, Arnavutluk’a atandı.
Kayseri’de 2006 yılından beri il Müftülüğü görevini yürüten Şaban Đşlek’in Arnavutluk’a
atandığı öğrenildi. Đl Müftüsü Şaban Đşlek’in Cuma günü Kayseri’den ayrılacağı bildirildi.
1956 yılında Tokat’ta doğan Şaban Đşlek, ilkokulu ve Đmam-Hatip Lisesi’ni Tokat’ta
bitirdi. Đlk göreve imam-hatip olarak Tokat Niksar’da başladı. Amasya Merzifon’da
Müftülük Murakıbı, Samsun Merkez Seydikutbittin Camii’nde müezzin kayyım olarak
görev yaptı.
1980 yılında Samsun Yüksek Đslam Enstitüsü’nü bitiren Şaban Đşlek, Đstanbul Haseki
Eğitim Merkezi’nde Müftü ve Vaizlik Đhtisas Kursu’nu tamamladı ve Hatay merkez
vaizliğine atandı
Osmaniye ilçesinin Adana’dan ayrılıp müstakil il olmasıyla il müftülüğüne bir müddet
vekalet eden Đşlek, 13.01.1998 tarihinde Osmaniye, 21.10.2003 tarihinde Tokat,
29.07.2006 tarihinde de Kayseri il Müftülüğü’ne atandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8076
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Cangele en az 5 ay yok !
Kayserispor'un Arjantinli başarılı oyuncusu Franco Cangele ameliyat oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Arjantinli başarılı oyuncusu Franco
Cangele ameliyat oldu.
Franco Cangele sağ diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle özel bir hastanenin Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Profesör Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Cangele'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit ettik. Bu yırtık için çift bant
yöntemiyle ön çapraz bağ rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı. Dün gerçekleşen operasyon
1 saat 15 dakika sürdü ve gayet başarılı geçti. Cangele'nin şu anda sağlık durumu iyi.
Ameliyat sonrası rehabilitasyon oldukça önemli bir dönem. Buna bağlı olarak 5-6 ay sonra
eski sağlığına kavuşup yeniden sahalara dönebilir" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8077
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Torunumun hayatından endişe ediyorum
77 yaşındaki Hacı Topal, 4 aydır haber alamadığı torunu Mustafa Topal'ı arıyor
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Kayseri'de, 77 yaşındaki Hacı Topal, 4 aydır haber alamadığı torunu Mustafa Topal'ı
arıyor. Dede Hacı Topal, “Torunumun hayatından endişe ediyorum” dedi.
23 yaşındaki torunu Mustafa Topal'ın Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evinden 4 ay önce haber
vermeden ayrıldığını söyleyen dede Hacı Topal, “Torunum zeka özürlü. Daha önce
Đstanbul'dan gelen birisi torunumu götürmüş. Orada dilendirmiş. Torunum Mustafa daha
sonra geri geldi. Ben onu Mersin'e götürdüm, birlikte dolaştık. Sonra Haziran ayında
Kayseri'ye geldik. Mustafa evine uğramadan tekrar kayboldu. Mustafa'nın cebinde kendi
fotoğrafının yapıştırıldığı ancak ismi farklı olan bir serbest biniş kartı bulduk. Büyük
ihtimalle bu kişinin yanında. Bu kişi de Mustafa'yı dilendiriyor benim tahminime göre”
diye konuştu.
Mustafa'nın annesi ve babasının çalıştığını, torununu kendisinin aradığını söyleyen Hacı
Topal, “Torununum hayatından endişe ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8079
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Ruziye nineyi ezerek öldürdü
Aracın altında kalarak yüzü tanınmayacak hale gelen yaşlı kadının yakınları, olay yerinde sinir
krizleri geçirdi
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Kayseri'de trafiğe kapalı boş arsada yürürken gelen ticari aracı görüp tereddütte kalan
yaşlı kadın, feci şekilde hayatını kaybetti. Aracın altında kalarak yüzü tanınmayacak hale

gelen yaşlı kadının yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Akıllara durgunluk veren kaza, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Gemlik Sokağı'nın
bittiği bölgede, trafiğe kapalı boş tarlada meydana geldi. 76 yaşındaki Ruziye Tahmaz,
boş tarlada yürürken Ahmet H. yönetimindeki (72) yönetimindeki 38 UR 662 plakalı ticari
aracın gelmesiyle hangi tarafa geçeceği konusunda tereddütte kaldı. 72 yaşındaki
sürücünün çarparak altına almasıyla Ruziye Tahmaz olay yerinde feci şekilde can verdi.
Aracın altın ezilen talihsiz kadının yaşama ihtimaline karşı olay yerine gelen
sağlık ekipleri, yapılacak bir şeyin kalmadığını belirledi.
Acı haberi duyup olay yerine gelen talihsiz kadının yakınları ise, "Böyle cinayet gibi kaza
mı olur?" diyerek gözyaşı döktü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracı kaldırarak
sıkışan Ruziye Tahmaz'ın cansız bedenini çıkardı.
Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, akıl almaz kaza ile ilgili soruşturmanın
sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8080
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Bünyan'da deprem
Merkez üstü Bünyan ilçesi Elbaşı beldesinde saat 11.47 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem
meydana geldi
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem
Đzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkez üstü Bünyan ilçesi Elbaşı beldesinde
bugün saat 11.47 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde
herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8081
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Hasta yakınından doktora dayak
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne fenalaşan yakınlarını götüren iki kardeş, "Kimse
ilgilenmiyor" diyerek doktora tekme attı
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne fenalaşan yakınlarını götüren iki kardeş,
"Kimse ilgilenmiyor" diyerek doktora tekme attı.
Müzisyen Hakan ve Erkan S. isimli iki kardeş, fenalaşan Mehmet Gürbüz Sıddık isimli
yakınlarını Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastane personeli tarafından
tetkikleri yapılan hastanın başından ayrılmayan kardeşler, bir anda sinirlenip doktor
Oğuzhan Işık'a, "Bizimle kimse ilgilenmiyor, siz ne işe yarıyorsunuz?" diyerek tekme attı.
Olay yerine çağrılan çok sayıda güvenlik görevlisinin hastane dışına çıkardığı 2 kişi, polis
tarafından gözaltına alındı.
Şikayetçi olacağını ve görev başında hastane personeline engel olunduğunu belirten
doktor Işık, "Ben kendilerine durumu anlatmama rağmen beni dinlemediler. Daha sonra
karnıma tekme attılar. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.
Polis ekipleri doktor Işık'ın şikayeti üzerine gözaltına aldığı müzisyen Hakan ve Erkan S.
isimli iki kardeşi, ifadeleri alınmak üzere Đlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8082
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Okey salonunda cinayet !
2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi hastanede ölürken, ağabeyi ile bir garson ağır
yaralandı
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Kayseri'de okey salonunda diğer müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı 2 kişinin
bıçaklı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi hastanede ölürken, ağabeyi ile bir garson ağır
yaralandı. Olay yerinden otomobille kaçan zanlılar, polis ekipleri tarafından aranıyor.
Olay, saat 22.30 sıralarında Hacı Saki Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan bir okey
salonunda yaşandı. Đş yeri sahibi Mustafa Abakay (58), salonda oynayan müşterileri
rahatsız ettiği iddiasıyla uyarıda bulunduğu Murat K. (36) ve Cevdet K. (49) ile
tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Murat K. ve Cevdet K., iş yeri sahibi Mustafa
Abakay'ı karın ve göğüs bölgesinden yaraladı. Zanlılar, iş yeri sahibinin kavgaya
müdahale etmek isteyen ağabeyi Seçal Abakay (62) ve garson Seçim A.'yı (36) da
vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralayarak olay yerinden 38 HF 519 plakalı otomobille
kaçtı.
Olay yerine kısa sürede gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılan Mustafa Abakay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken,
Seçal Abakay ve Seçim A. hayati tehlikelerinin bulunduğu gerekçesiyle Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Đhbarı alan polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8083
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Ayine izin varsa namaza da izin olmalı
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz,seçim startını Kars'ta vereceklerini söyledi
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, partilerinin seçim startını Kars’taki Fethiye
Camii’nde kılınacak Cuma namazı sonrasında verileceğini bildirdi.
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı açıklamada MHP olarak seçim startı
vereceklerini belirterek, “Kars’ta 40 il başkanı ve Genel Başkanımız ile birlikte Cuma
namazı kılarak seçim startını vereceğiz. Bu start sonrasında Kayseri’de ev ev dolaşacağız
ve seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı’nın yaptığı bir açıklamasında, Sultan Alparslan’ın ilk Cuma
namazı kıldığı cami olan Fethiye Camii’nde namaz kılmanın yasak olduğu yönünde
açıklamalarının bulunduğunu söyleyen Korkmaz, “Sümela manastırı ve Akdamar
Kilisesi’nde ayine izin verenlerin, Fethiye Camii’nde Cuma namazı kılınmasına da izin
vermeleri gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’in tutuklanması konusunun sorulmasına ise
MHP il Başkanı Süleyman Korkmaz, “Biz adalete güvenmek istiyoruz. Bu konu adalete
yansıdığı için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama yapılan soruşturmalara ve
ifadeleri hukukçu arkadaşlarımız değerlendirdi. Bu değerlendirmeye göre, yapılan
soruşturma ve alınan ifadelere göre Türkiye’deki tüm belediye başkanlarının da
tutuklanması gerekir. Biz bu konunun takipçisi olacağız” diye cevap verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8084
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Evini boyarken zehirlendi
Zehirlenen 80 yaşındaki şahıs olay yerinde can verirken, yeğeni de zehirlenerek tedavi altına alındı
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Kayseri'de evlerine yaptığı ek odayı boyamak isterken zehirlenen 80 yaşındaki şahıs olay
yerinde can verirken, yeğeni de zehirlenerek tedavi altına alındı.
Akkışla ilçesinde bulunan evlerine yeğeni Bünyamin Karakuş (30) ile ek oda yapan 80
yaşındaki Hacı Đbrahim Memiş, odayı boyamak istedi. Su geçirmez özelliği ile tanınan
epoksi boyasını kullanan Memiş, yeğeni Karakuş ile odayı boyamaya başladı.
Solunduğunda tehlikeli olan maddeden habersiz işini bir an önce bitirmeye çalışan Memiş,
bir anda yere yığıldı. Yeğeni Karakuş ise amcasına müdahale etmek isterken kendisi de
fenalaşarak yere yığıldı.
Hacı Đbrahim Memiş'in evine gelen yakınları yerde hareketsiz olarak yatan amca ile
yeğeni görünce paniğe kapıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk
müdahalesi yapılan amca Memiş kurtarılamazken, Bünyamin Karakuş ise Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayati tehlike kaydıyla Ankara'ya sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8085
Erişim Tarihi: 29.09.2010

Ortaöğretimde alanları kaldırdık !
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu Kayseri'de açıklamalarda bulundu
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Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yeni dönemde ortaöğretimde alanları kaldırdıklarını
söyleyerek, "Ortaöğretimdeki her genç, yüksek öğrenime geçişte herhangi bir alan

sınırlamasına bağlı olmayacak" dedi.
Bir dizi açılış ve toplantıya katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu, Vali Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Çubukçu,
Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm sorunları yerinde görerek çözümleri ortaya koymak
açısından, adeta o şehrin eğitim fotoğrafını çekmek üzere il il gezdiklerini söyledi. Gezi
programında en sonlara Kayseri'yi bıraktıklarını belirten Bakan Çubukçu, "Aslında
Kayseri'nin çok önemli problemlerinin olmadığını söyleyebiliriz. Eğitime ait
politikalarımızı, Kayseri üzerinde yapılması gerekenleri yeniden bir değerlendirip masaya
yatıracağız" dedi.
Mesleki eğitimin tekrar yapılandırılması neticesinde 180'e yakın alanda mesleki eğitim
verildiğini hatırlatan Bakan Çubukçu, aslında meslek eğitiminde Türkiye'nin çok kötü
olduğu ve sanayinin ara elemanının karşılanmadığına yönelik itirazların olduğunu
belirterek, bu tarz söylentilerin sadece önyargıdan ibaret olduğunu kaydetti. Bakan
Çubukçu, "Biz mesleki eğitim konusunda yapılanmamızı tamamladık. Mesleki eğitim
sadece devletin rol alacağı bir eğitim değil, istihdamı artırmak maksatlı, sanayinin ve özel
sektörün iş birliği ile birlikte yürütülmesi gereken bir süreç. Ben şunu sevinerek
söyleyebilirim ki mesleki eğitimden mezun olan gençlerimizin yüzde 93'ü istihdama
katılıyor. Yani bugün hala mesleki eğitim düşündüğümüz kadar cazip" diye konuştu.
Gençlerin mesleki eğitime devamının veya mesleki eğitime başvurunun düşük olmasının
nedenleri olduğunu ifade eden Bakan Çubukçu, "Nedenlerden biri özellikle mesleki eğitim
görenlerin yüksek öğrenime geçişte etki eden puan sistemiydi. Bunun zaman içerisinde
tamamen aşılacağını düşünüyoruz. Geçen yıl itibarıyla yüksek öğrenime geçiş sınavında
alanlar kaldırıldı. Yüksek öğrenim görmek isteyen her öğrenci objektif eşit şartlarda
yapılan bir sınavda istediği bölüme yerleşebilmeli, hatta bölüm değiştirilebilmelidir. Yeni
dönemde ortaöğretimde alanları kaldırdık. Yani ortaöğretimdeki her genç, yüksek
öğrenime geçişte herhangi bir alan sınırlamasına bağlı olmayacak. Ortak derslerini
görecekler, ilave fark derslerini görenler de bu alanlarda farklı bölümlerde farklı sınavlara
girebilecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8086
Erişim Tarihi: 30.09.2010

Kilci'den referandum açıklaması
KTO Yönetim Kurulu Başkanı H.Ali Kilci: Referandumdan çıkan sonuç, Türkiye&#8217;nin değişim
ile ilgili yol haritasını belirleyecek
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Kayseri Ticaret Odası Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni Anayasa
referandumunu değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali
Kilci, “Referandumdan çıkan sonuç, Türkiye’nin değişim ile ilgili yol haritasını belirleyecek”
dedi.
Referandum öncesi Anayasa değişikliği ile ilgili olarak bir defa açıklama yaptığını ve bu

açıklamanın kendi düşüncesi olduğunu hatırlatan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, “Yaptığım açıklama, insanları germeden, kutuplaşma
yaratmadan referandumun yapılması yönündeydi” diye konuştu.
Referandum sırasında, milletin sağ duyusunun hakim geldiğini bildiren Kilci, “Bu
referandumda ortaya çıkan sonuç halkın iradesidir ve buna saygı duyuyoruz. Bundan
sonrası çok önemli. Referandumdan çıkan sonuç, Türkiye’nin değişim ile ilgili yol
haritasını belirleyecek. Ülkemiz, bundan sonra sıkıntı çekmeyecekse, kutuplara
ayrılmayacaksa, milli ve manevi değerlere zarar verilmeyecekse sağ duyu ile yaklaşıp bu
iradeye destek veririz. Ama ülkemize zarar verecek çalışmalar zemin bulursa o zaman
KTO olarak yapılan yanlışları kamu oyu ile paylaşırız” ifadelerinde bulundu.
Referandumun ekonomik boyutunun kendilerini ilgilendirdiğini söyleyen Başkan Kilci,
“Ekonomik olarak ciddi düzelmeler var. Ama sıkıntılar bazılarının söylediği gibi tamamen
bitmiş değil. Ekonomide düzelme ile ilgili bütün emareler var. Bu düzelmeler
sürdürülebilir bir hale getirilmelidir. 2010 yılı ekonomik açıdan bir tedavi yılıdır.
Ekonomiyi rehabilite etme yılıdır. Asıl büyüme 2011 yılında olacak” dedi.
Ekonomik büyümelerde özel sektörün büyük bir payı olduğunun altını çizen Başkan Kilci,
özel sektörün çabasının tek başına yeterli olmadığını belirterek, “Büyüme için özel sektöre
hükümet tarafından da destek verilmelidir. Bunun için hükümet tarafından vergi
borçlarının ödenmesi ve kayıt dışı istihdam konularında düzenlemeler yapılmalıdır. Son
günlerde kayıt dışında bulunanların kayıt içine girdiği tespit edildi. Ancak bazı şartlar
nedeniyle kayıt dışında kalanlarda var. Kayıt dışında kalmaya sebep olan şartların ortadan
kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8088
Erişim Tarihi: 30.09.2010

Organları alındı, Fırat'a atıldı !
Talas'ta 1 yıl önce kaybolan 3 küçük çocuğun organları alındıktan sonra Fırat Nehrine atıldığı iddia
edildi
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KAYSERĐ’nin Talas Đlçesi’nde, geçen yıl 21 Eylül’de Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü şeker
toplamak için evlerinden ayrılan 3 küçük çocuğun organları alındıktan sonra Fırat Nehri’ne
atıldığı iddia edildi. Ahmet Tuna Tekin (8) ve kardeşi Dilruba Tekin (6) ile aynı sitede
oturan Türkan Ay’ın (11) akıbetiyle ilgili esrarengiz mektubun, görgü tanığı olduğunu
söyleyen ve şu anda Sivas Cezaevi’nde bulunan Kayserili bir mahkûm tarafından yazıldığı
ortaya çıktı.
Mektubun Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşma öyküsü şöyle: Sivas’ta oturan Fırat Yıldız,
arkadaşı Ramazan Utuş’u da alarak cezaevinde yatan ağabeyi Hamdi Yıldız’ı görmek için
geçen hafta Sivas E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’nda, açık görüşe gitti. Açık görüş
sırasında Fırat Yıldız’ın yanına yaklaşan bir mahkûm, “Sana bir mektup versem Kayseri’ye
yollar mısın?” diye sordu. Mektubu alan Fırat Yıldız mektubu postaya vermeden önce

merak ederek arkadaşıyla birlikte açıp okudu. Okudukları karşısında şaşkına dönen Yıldız,
mektubu alarak Cumhuriyet Savcılığı’na gitti. Mektubun incelenmesinin ardından Fırat
Yıldız ve Ramazan Utuş’un ifadelerini alan savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Savcılığı’nın mektupta kimliğini belirtmeyen mahkûmun tespiti için çalışma
yapıyor.
Đşte o mektup
“Ben uzun süredir Sivas Cezaevi’nde hapis yatan biriyim. Çektiğim vicdan azabı yüzünden
artık uyku uyuyamıyorum. Benim cezaevinden çıkmam da artık imkansız. Bu nedenle
çektiğim vicdan azabından kurtulmak istiyorum. Kayseri’de geçen yıl kaybolan 3 çocuk, 3
kişi tarafından kaçırılmış ve organları alındıktan sonra cesetleri Fırat Nehri’ne atılmıştır.”
AĐLELER: ĐHBARI ĐNANDIRICI BULMADIK
Kayseri’nin Talas Đlçesinde geçen yıl Ramazan Bayramı’nda kaybolan 3 çocuğun organ
mafyası tarafından kaçırıldığı ve cesetlerin Fırat Nehrine atıldığı iddiasını, aileleri inandırıcı
bulmadı. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın da Sivas’taki ihbarla ilgili kendilerine
yansıma olmadığını söyledi.
Talas Đlçesi’nde 21 Eylül 2009’da şeker toplarken kaybolan Tuna Tekin (8), kardeşi
Dilruba Tekin (6) ve komşularının kızı Türkay Ay’la (11) ilgili olarak Sivas Cezaevi'nde
yatan bir mahkumun, Kayseri’den gelen ziyaretçiye verdiği ihbar mektubu Cumhuriyet
Savcılığı’na yansıması üzerine soruşturma açıldı. Sivas Cezaevinde cinayet suçundan
yatan mahkumun Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne hitaben yazdığı ihbar mektubu,
Kayseri'ye henaz ulaşmadı. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın “Olayı medyadan
ögrendik. Sivas Cumhariyet Svcılığı'nca bu konuda bize herhangi bir soruşturma emri
gelmedi. Sanıyorum olay ve mektupta yazılı olanlar Sivas’da soruşturuluyor” dedi.
Yakınlarını görmek için Sivas’da bulunan kayıp çocuklardan Ahmet ile Dilruba’nın babası
Hamza Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bunu televizyon ve gazetelerden öğrendik. Bize de zaman zaman organ mafyasıyla ilgili
ihbar geldi ama hiç birinden sonuç çıkmadı. Sivas’daki cinayet zanlısı olayı şimdiye kadar
neden saklamış, mektubu neden cezaevi idaresine değil, oraya bir başkasını görmeye
giden Kayseriliye vermiş, anlayamadık. Üstelik, cesetlerin Fırat nehrine atıldığını iddia
etmiş. Bir yıllık sürede cesetler nehirde olsaydı bir yerde karaya vururdu. Đhbari inandırıcı
bulmadık. Ancak, Cumhuriyet Savcılığı gerekeni yapacaktır.”
Hamza Tekin, Sivas’a gidişinin, Sivas’da yapılan mektup ihbarına rastlamasının tamamen
tesadüf olduğunu ve iki gündür yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.
Halife YALÇINKAYA / DHA
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8089
Erişim Tarihi: 30.09.2010

Đşte Türkiye Kupasındaki rakiplerimiz
Karşıyaka-Kayserispor, Kayseri Erciyesspor-Konya Torku Şekerspor
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Ziraat Türkiye Kupası play-off kuraları Đstanbul'da çekildi. Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve
Trabzonspor hariç bir çok Süper Lig takımının rakişbini bulduğu kuralarda, Beşiktaş'ın da rakibi belli
oldu..
Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, kupada play-off aşamasında mücadele edecek 32
kulübün temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası play-off aşamasında, 2. kademe maçları sonucu tur atlayan 18 takım, 20092010 sezonunda Süper Lig'i 5-15 arasında tamamlayan 11 takım ve Süper Lig'e yükselen 3 takım tek
maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek.
Süper Lig'i geçen sezon ilk 3 sırada tamamlayan Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile son kupa
şampiyonu Trabzonspor, direkt grup aşamasında katılacak.
Tek maçlı eleminasyon sistemine göre 26, 27 veya 28 Ekimde oynanacak play-off turunda eşleşmeler
şu şekilde oluştu:
Beşiktaş-Mersin Đdmanyurdu
Eskişehirspor-Denizlispor
Ankaragücü-Tokatspor
Konyaspor-Bucaspor
Sivasspor-Manisaspor
Karşıyaka-Kayserispor
Kayseri Erciyesspor-Konya Torku Şekerspor
Gaziantepspor-Türk Telekomspor
Beypazarı Şekerspor-Kardemir Karabükspor
Gençlerbirliği-Akçaabat Sebatspor
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor-Dardanelspor
Orduspor-Medical Park Antalyaspor
Menemen Belediyespor-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Hacettepe
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor
Kırıkhanspor-Bandırmaspor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8090
Erişim Tarihi: 30.09.2010

MHPli başkan serbest bırakıldı
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve beraberindeki 8 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı
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"Đhale yolsuzluğu" iddiasıyla 8 gün önce polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve
Bünyan Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen Başkan
Özmen ve 8 kişi, bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu, tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
Kararın duyulmasıyla bir grup, Kayseri Kapalı Cezaevi'nin önüne akın attı. MHP Đl Başkanı
Süleyman Korkmaz'ın da içinde bulunduğu topluluk, "Hepimiz Özmen'iz" sloganları attı.
Cezaevinden çıkan Başkan Özmen, eşi ve çocuklarına sarılarak gözyaşları döktü. Özmen,
gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göreceğimiz günler varmış, memleketi sevmeye devam
edeceğiz. Boğazımızdan bir lokma haram bir şey geçtiyse Allah bizi cezaevinden
çıkarmasın diye dua ettik" dedi. Özmen, daha sonra kendisini karşılamaya gelen kalabalık
ile birlikte araç konvoyu eşliğinde Bünyan ilçesine hareket etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8091
Erişim Tarihi: 30.09.2010

Başkana coşkulu karşılama
Serbest bırakılan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, vatandaşlar tarafından coşkuyla
karşılandı
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Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen,
Bünyan ilçesinde de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
'Đhale yolsuzluğu' iddiasıyla tutuklanan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve
beraberindeki 8 kişi, bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonrasında, tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
Cezaevinden çıkan Mehmet Özmen, Bünyan ilçesinde yüzlerce kişi tarafından coşku içinde
karşılandı. Kurban kesilerek karşılanan Mehmet Özmen'e MHP Đl Başkanı Süleyman
Korkmaz da eşlik etti. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Mehmet Özmen,
“Cezaevinde kendi kendime, 'Eğer haram yediysem Allah'ım beni buradan çıkarma'
dedim. Zaten haram yemediysem sevenlerimin duasıyla çıkacağımı biliyordum. Bundan
sonra Bünyan'a iki kat daha fazla hizmet edeceğim” diye konuştu. Mehmet Özmen'in
konuşması, “Bünyan seninle gurur duyuyor” sloganlarının atılmasıyla sık sık kesildi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, belediye binası önünde yaptığı konuşmasından
sonra makamına geçerek burada çocukları ve ziyaretçileri ile sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8092
Erişim Tarihi: 30.09.2010

Başkana coşkulu karşılama
Serbest bırakılan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, vatandaşlar tarafından coşkuyla
karşılandı
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Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen,
Bünyan ilçesinde de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
'Đhale yolsuzluğu' iddiasıyla tutuklanan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve
beraberindeki 8 kişi, bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonrasında, tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
Cezaevinden çıkan Mehmet Özmen, Bünyan ilçesinde yüzlerce kişi tarafından coşku içinde
karşılandı. Kurban kesilerek karşılanan Mehmet Özmen'e MHP Đl Başkanı Süleyman
Korkmaz da eşlik etti. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Mehmet Özmen,
“Cezaevinde kendi kendime, 'Eğer haram yediysem Allah'ım beni buradan çıkarma'
dedim. Zaten haram yemediysem sevenlerimin duasıyla çıkacağımı biliyordum. Bundan
sonra Bünyan'a iki kat daha fazla hizmet edeceğim” diye konuştu. Mehmet Özmen'in
konuşması, “Bünyan seninle gurur duyuyor” sloganlarının atılmasıyla sık sık kesildi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, belediye binası önünde yaptığı konuşmasından
sonra makamına geçerek burada çocukları ve ziyaretçileri ile sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8092
Erişim Tarihi: 25.11.2010

