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Đşte canavarın listesi
Kayseri canavarına ilişkin çıldırtan detaylar. Katilin izini süren polis, Uğur Veli G.'nin çocuklara ilgisini tespit etti.
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Kayseri canavarına ilişkin çıldırtan detaylar. Katilin izini süren polis, Uğur Veli G.'nin çocuklara ilgisini
tespit etti. Zanlının facebook profili de dikkat çekici. Listesindeki 99 'arkadaşından', 21'inin profilinde
çocuk fotoğrafı var...
Vahşetin izleri, canavarın listesinde... Kayseri Talas'ta, 1.5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker
toplamak için evine gelen Ahmet Tuna (8) ve Dilruba Tekin (6) kardeşler ile Türkan Ay'ı (10), katleden
Uğur Veli G.'ye ilişkin çarpıcı ayrıntı. Çocuklardan birine tecavüz eden caninin facebook'ta 'Derbeder'
lakabıyla açtığı sayfa dikkat çekici. Zanlının facebook'ta eklediği kişilerin çocuklarına ait fotoğraflara
yorumlar yazdığı görülüyor. Hem de 3'lü cinayetten çok çok sonra. Listesinde 99 arkadaşı olan Uğur
Veli G.'nin, bu arkadaşlarından 21'inin profilinde, yaşları 2 ila 14 arasında değişen çocuk resimleri var.
Bunlardan bir kısmı çocuklara, bir kısmı sanal arkadaşlarının çocuklarına ait.

10 OCAK'TA YAZMIŞ
3 çocuğu katleden Uğur Veli G., bir arkadaşının çocuklarının fotoğrafı altına 10 Ocak'ta 'gız vay
gurban olduklarım vayyy maşşallah yedi binkere süphane allah' yorumu eklemiş. Başka bir çocuk
fotoğrafı için 'gurban oldum seni yirim gız maşallah büyümüşsün gıııızzzzz' diye yazmış.
ADLĐ TIP'A ULAŞTI
Yozgat Çayıralan'da gömülü olarak bulunan ve kayıp çocuklara ait olduğu belirtilen kemik ve elbise
parçaları ise sabah saatlerinde Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Đnceleme 1-2 gün

sürecek.
MAHALLEDE1 YIL DOLDU KATLETTĐ
KATĐL zanlısı Uğur Veli G.'ye ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının Talas Đlçesi'ndeki binaya,
cinayetlerden bir yıl önce yerleştiği ortaya çıktı. Canavara ilişkin bilgiler şöyle:
- 2 Haziran 2003 tarihinde F.Ş. ile evlenen Uğur Veli G., 20 Mart 2006'da eşinden boşandı.
- 2007 yılında Avusturya'da bir süre kalan Uğur Veli G. 18 Eylül 2008 tarihinde, cinayetleri işlendiği
Talas Đlçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki binaya yerleşti.
YAŞINI 2 YIL BÜYÜTMÜŞ
- Zanlının 1999 yılında mahkemeye başvurarak yaşını büyüttüğü bilgisine de ulaştı. Uğur Veli G.'nin
23 Şubat 1999'da Çayıralan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu ve mahkeme kararıyla
'09.09.1980' olan doğum tarihini '09.09.1978' olarak değiştirdiği tespit edildi.
- Uğur Veli G.'nin 2010 yılında da Çayıralan Đlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak yeni nüfus cüzdanı
aldığı öğrenildi.
'SAPIKLIK' TESTĐ
POLĐS, zanlının pedofili eğilimini tespit için bir dizi taktik uyguladı. Sivil ekipler, 2 ay boyunca katili
izledi, parkta, durakta sohbet kurdu. Uzman polisler, tepkisini ölçmek için bazen zanlıya yoldan geçen
bir çocuğu gösterip, 'Ne güzel değil mi?' gibi sorular yöneltti.
CANAVARI ÇÖZEN SÖZLER - Onlar masumdu mezarları olsun
PolĐs, soruşturmada sona gelinince katliam evine girdi. Duvarlara kimyasal maddeler sıkıldı. Özel
gözlüklerle 12 saat delil arandı. Çocuklardan birine ait kan izi bulan ekip, Uğur Veli G.'yi gözaltına aldı.
O, suçlamayı kabul etmedi. Çocukların fotoğrafıyla sorguya katılan polis 'Onların geleceği vardı.
Masumdular. Masumiyetlerini kirlettin. Vicdanını kirletme, bir mezarları olsun. En azından arkalarından
dua edilmesini sağla' deyince suçunu itiraf etti.
Çocuk zaafı yakalattı
3 ÇOCUĞUN bir türlü iz bulunamayınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 2010
Kasım'ında, 'Konya CSI' olarak adlandırılan ekibin başındaki isim Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'i
görevlendirdi. 8 kişilik özel ekip 4 ay adeta kentte katil avına çıktı. Bu süreçte,
- Üç çember oluşturuldu. Küçük çemberde mahalle, orta çemberde ilçeler büyük çemberde kentin
tamamı ele alındı.
- Önce 400 şüpheli belirlendi. Geçmişinde Pedofili ve kaçırma gibi suçlamalar olan kişiler mercek
altına alınıp şüpheli sayısı 20'ye indirildi.
- 20 kişi arasında yer alan Uğur Veli G. ilk ifadesinde 'Haberim yok' dedi. Đki ay boyunca takibe alındı.
Küçük kız çocuklarına zaafı olduğu tespit edildi.(AKŞAM)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9319
Erişim Tarihi: 28.03.2011

3 Çocuğun katili manşetlerde
3 çocuğu evine alarak alçakça katleden Uğur Veli Gülışık ulusal gazetelerin manşetlerinde.
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Kayseri Talas'ta 1.5 yıl önce Ramazan Bayramında şeker toplamaya çıkan 3 çocuğu evine alarak
alçakça katleden Uğur Veli Gülışık ulusal gazetelerin manşetlerinde.
Đşte bir kaç örnek:
Hürriyet : ŞEKERĐYLE GÖMMÜŞ !
Vatan : CANAVARI NASIL YAKALADIK ?
Akşam : CANAVARIN LĐSTESĐ
Posta: SAPIĞI TĐTĐZLĐĞĐ YAKALATTI
Takvim : ÖLÜM YOLU

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9320
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Pınarbaşı'nda üret Gana'ya sat !
Cumhurbaşkanı Gül: Bizim Kayserili işadamı PınarbaşI'nda balık üretiyor bağlantı için Gana'ya uzanıyor.
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HABERĐN DETAYINI OKUMAK ĐÇĐN TIKLAYINIZ !

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün tamamladığı Afrika ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları sosyal
paylaşım sitesi twitter'daki kullanıcılarıyla paylaştı. Kullanıcılar belki de Abdullah Gül'ü ilk kez bu kadar
sivil gördü. Devlet resmiyetine alışılan Gül, fotoğraflardan birinde Gabonlu bir balıkçıyla çıplak
ayaklarla sohbet ederken görülüyor. Diğer fotoğrafta ise Gabon'un Başkenti Libreville'de kaldığı
misafirhane yakınındaki sahilde yürüyüş yaparken... Gül, Afrika gezisinin ilk durağı Gana'daki
temaslarının ardından Gabon'un başkenti Libreville'e geçmişti. Cumhurbaşkanı Gül'e birlikte Devlet
Bakanı Faruk Nafiz Özak, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk,
milletvekilleri, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9321
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Ya müebbet verin ya da bize verin !
556 gün sonra ölü olarak bulunan çocuklardan Ahmet Tuna Tekin ve Dilruba Tekin'in annesi Leyla Tekin katili
istedi.
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2009 yılında şeker toplamak için çıktıklarında kaybolan ve 556 gün sonra ölü olarak bulunan
çocuklardan Ahmet Tuna Tekin ve Dilruba Tekin'in annesi Leyla Tekin, "Đyi haberleri yerine kötü
haberleri geldi" dedi.
Acı haberin ortaya çıkmasından sonra Talas Belediyesi tarafından Tekin ailesinin evinin önündeki
parka taziye çadırı kuruldu. Çadırda bulunan baba Hamza Tekin, Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım ile Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Gökduman ile polis ekiplerinin
taziyesini kabul etti. Gözyaşlarının dinmediği Tekin ailesinin evinde yakın akrabalarının teselli etmeye
çalıştığı Leyla Tekin, çocuklarının iyi haberini beklediklerini ancak kötü haber geldiğini söyleyerek,
"Haberi aldıktan sonra dünyamız başımıza yıkıldı. Kaderimizmiş demek ki bu acıyı da
yaşayacakmışız. 556 gündür çocuklarımın gelmesini bekledim ama onların ölüm haberini aldım. Dün
çocuklarımın ölüm günü oldu benim için" diye konuştu.
Katile en ağır cezanın verilmesini isteyen Leyla Tekin, "O katile ya müebbet versinler ya da bizim
elimize versinler" dedi.
Katilin en yakınlarından çıktığını söyleyen Tekin, "Çocuklar kaybolduktan sonra aramızda gezmiş
bizim haberimiz yok. Demek ki bizim yaşadıklarımızı görerek bundan zevk almış. Benim çocuklarımı
boğarak öldürmüş, diğer kız çocuğunu da bıçaklayarak öldürmüş. Bunu neden yaptı, amacı neydi,
eline ne geçti? Bunu bilemiyoruz. Kötü emelini gerçekleştirdikten sonra bıraksaydı çocuklarımı"
ifadesinde bulundu.
Çocukların ölüm haberini aldıktan sonra odalarındaki fotoğraflarını ve eşyalarını şimdilik kaldırmayı
düşünmediğini söyleyen Leyla Tekin, "Belki ileri ki günlerde kaldırırım" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9322
Erişim Tarihi: 28.03.2011

K.Şekerspor'a Gaziantep'te saldırı
Taraftarların yaptığı hakaretler ve Şekersporlu yöneticilere yapılan çirkin saldırı damgasını vurdu.
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Deplasmanlı Bölgesel Lig'in 20. haftasında Gaziantep'te, Gaziantep Đl Özel Đdare Spor'a konuk olan
Kayseri Şekerspor, maçtan 1-0 mağlup ayrılırken, taraftarların yaptığı hakaretler ve Şekersporlu
yöneticilere yapılan çirkin saldırı damgasını vurdu. Polisin, Şekersporlu yöneticilerin talebiyle 2.
yarıdan itibaren önlem aldığı maçta, hem futbolcular hem de yöneticiler ağır hakaretlere ve tehditlere
maruz kaldı.
BAL Ligi'nin en favori takımlarından bir tanesi olan Kayseri Şekerspor, Lig'in 20. haftasında
Gaziantep'e konuk oldu. Gaziantep Semt Stadyumunda saat 14.00'te başlayan karşılaşma da hakem
Günel Uzuner, sahaya taraftarlardan ciddi tehditler ve ağır hakaretler altında çıktı. Taraftarın bu
tutumu nedeniyle maçın kaderi ilk dakikalardan itibaren değişmeye başlarken, Kayseri Şekersporlu
futbolcular verilen yanlış kararlara adeta isyan etti. Birçok tartışmalı pozisyonda Kayseri Şekerspor
aleyhine düdük çalan hakemler, maç sonunda yoğun güvenlik tedbirleri altında sahadan ayrılmak
zorunda kaldı.
Maçın ilk yarısının son dakikalarında kendi kalesinde bulduğu gol ile 1-0 yenik duruma düşen Kayseri
Şekersporlu futbolcular, sertleşen oyun ve taraftarın yoğun baskısı nedeniyle maçtan mağlup ayrılan
taraf oldu. Maç esnasında bazı Gaziantep Đl Özel Đdare Sporlu yöneticiler ve taraftarlar, Kayseri
Şekersporlu yöneticilerin üzerine yürüyerek ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Bu arada maçın
görüntülemeye çalışan Şekerspor Basın görevlisine de saldıran taraftarlar, görevlinin kamerasını kırıp,
tirübünden dışarıya attılar.
Maç sonrası bir açıklama yapan Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Tugay Aydemir, hak ettiklerine
inandıkları bir maçı, yapılan haksızlıklar nedeniyle talihsizce kaybettiklerini belirerek şöyle konuştu:
“Mutlak galibiyet parolası ile çıktığımız maçta, ev sahibi takımın üzücü misafirliği nedeniyle adeta şok
olduk. Henüz maça çıkmadan, tüm taraftarlar futbolcularımıza ağır hakaretlerde bulunmuş ve ciddi
tehditler yağdırmışlardır. Hiç ummadığımız bir ortamda sahaya çıkan futbolcularım, büyük baskı
altında maça başlamış ve Gaziantep Đl Özel Đdare Sporlu futbolcuların sert oyununa rağmen oyunun
hakimiyetini ilk yarının son saniyelerine kadar korumayı başarmışlardır. Fakat bu disiplinli oyunumuza
rağmen, hakemin bir yanlış kararı neticesinde ilk yarının son dakikasında bir gol yiyerek ve maçtan bu
skorla ayrılmak zorunda kaldık. Her zaman centilmenliği ve sportmenliği elinden bırakmayan Kayseri
Şekerspor'un hiç hak etmediği bu ev sahipliği karşısında olgun tutumunu bozmaması, futbolcularımın
yapılan hakaretlere cevap vermemesi, büyük bir kargaşayı da adeta önlemiş oldu. Birçok taraftar maç
boyunca yedek kulübesine ağır hakaret ve tehditlerde bulunmuş ve yöneticilerim ile futbolcularımızı
büyük baskı altında bırakmışlardır. Buna rağmen mağlup olan takımımızın şampiyonluk iddiası asla
kaybolmuş değildir. Önümüzdeki iki maçı da alıp, bu Lig'den bir üst Lig'e yükselen takım biz olacağız
inşallah”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9323
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Üstümüzden büyük yük kalktı !
Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, kaybolan çocukların katilinin yakalanmasını değerlendirdi.
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- Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, kaybolan çocukların katilinin yakalanmasıyla üstlerinden
büyük bir yük kalktığını belirterek, bulunan kemik parçalarının Đstanbul Adli Tıp Kurumu'na
gönderildiğini söyledi.
Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 166. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına
katılan Kayseri Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, kaybolan çocukların cesetlerinin bulunması ve katil

zanlısının yakalanması ile ilgili olarak, "Çocukların bulunması ve zanlının tutuklanması nedeniyle
Kayserililer memnun, tabii ki biz de memnunuz ama ailenin üzüntüsünü de paylaşıyoruz. Zanlının
yakalanması ve çocukların bulunması nedeniyle üzerimizden büyük bir yük kalktı. Arkadaşlarımız
mutlu bir sonuca ulaştı" dedi.
Çocukları sağ bulabilmek için uğraştıklarını kaydeden Aydın, "Keşke çocukları sağ bulabilseydik.
Yoğun bir çalışma yaptık bunu herkes biliyor. Ben bu konuda umudumu kaybetmemiştim" diye
konuştu.
Çocukları bulabilmek için Kayseri, Ankara ve değişik illerden gelen ekiplerin olduğunu anlatan Aydın,
"Hem Kayseri'deki arkadaşlarıma hem de şehir dışından gelerek bu işte çalışan arkadaşlara teşekkür
ediyorum" dedi.
Kayseri'de bundan sonra böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulunan Aydın, "Şu anda
bulunan kemikler Đstanbul Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarlarına gönderildi. Burada hangi kemik hangi
çocuğa ait bu tespit edilecek ve soruşturmayı artık Cumhuriyet Savcılığı yürütecek. Cenazeler
ailelerine teslim edilecek. Kazılarda bulunan elbiseler, elimizdeki kamera kayıtlarında da var. Şu anda
hangi kemik ve elbise hangi çocuğa ait o tespit edilecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9324
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Dilruba'nın çırpınışlarını unutamıyorum
Katil zanlısı, öldürdüğü 3 çocuktan en çok Dilruba Tekin&#8217;in çırpınışlarının kendisini etkilediğini söyledi.
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Geçen 1.5 yılda kurbanlarıyla ilgili tüm haberleri dikkatle takip ettiğini belirten U.V.G., sorgusunda
cinayeti nasıl işlediğini şöyle anlattı: “Bayram günü şeker toplamak için kapımı çalan çocukları ayrı ayrı
odalara aldım. Ellerini bağlayıp, ağızlarını koli bandı ile bantladım. Daha sonra Türkan Ay’a tecavüz
edip, bıçakla öldürdüm.
Gördüler, öldürdüm
Kanları temizledikten sonra, beni gördükleri için Ahmet Tuna ve son olarak Dilruba’yı, arkalarından
sırayla tek tek sol elimle ağızlarını kapatıp, sağ elim ve kolumla boyunlarını sıkarak öldürdüm. Dilruba
kollarımda çırpına çırpına öldü. Onun bu hali gözümün önünden hiç gitmedi. Bayramın 3’üncü günü
Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir marketten iki bavul satın aldım. Türkan ile Ahmet’in cesetlerini ayrı ayrı
2 bavula, Dilruba’nın cesedini de evdeki bir valize koyup, kiraladığım otomobille Yozgat’ın Çayıralan
Đlçesi’nde, Yahyasaray Göleti’nin orada kazdığım 1 metrelik çukura üst üste koydum. Cesetleri
gömdüğüm yerde daha önce piknik yapmıştım. Özellikle Dilruba’nın hali gözümün önüne geldiği için o
evden ayrıldım.”
KEMĐK VE ELBĐSE PARÇALARI ÜZERĐNDEKĐ OTOPSĐ ĐŞLEMLERĐ TAMAMLANDI
Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan
çocukları ait olduğu belirtilen kemikler üzerinde Keçiören Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin
tamamlandı. Kemik ve elbise parçalarının, DNA incelemesi sonucu kesin kimlik tespitinin ardından
ailelere teslim edileceği bildirildi.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki Yahyasaray Barajı yakınlarında gömülü olarak bulunan kayıp
çocuklara ait olduğu belirtilen kemik ve elbise parçaları, dün sabah saatlerinde Keçiören'deki Ankara
Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Kemik ve elbise parçaları üzerinde yapılan otopsi işlemlerinin tamamlandığını bildiren yetkililer,

Biyoloji Đhtisas Dairesinde yapılacak DNA incelemesi sonucu kesin kimlik tespitinin ardından, kemik
ve elbise parçalarının ailelere teslim edileceğini bildirdi.
NPĐSTANBUL: YARDIMA HAZIRIZ
NPĐstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, cinayeti işleyin
kişiyi empati yoksunu olarak tanımlarken çocukları öldürülen ailelere kucak açtı. "Psikolojik destek
konusunda her an yardıma hazırız" dedi.
Tarhan kendilerine ulaşmaları halinde tüm aileye ücretsiz psikolojik yardım edeceklerini açıklarken
şunları söyledi:
"Đnsanların kontrol edeceği ve edemeyeceği şeyler vardır hayatta. Đnsanoğlunun hükmedemeyeceği
şoklardır ölümler. Đnançlı insanlar bu gibi durumları daha hafif atlatabiliyor. Ama psikiyatrik yardımlar
da yapılmalı. O ailelere kişisel olarak, karşılıksız yardım edebiliriz vakıf olarak. Üzerimize düşen bir
şey olursa yapmak isteriz ve hazırız."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9325
Erişim Tarihi: 28.03.2011

Güllüce Beldesi yol yapımı
Bünyan Đlçesine bağlı Güllüce Beldesinde il özel idare ve belediye ekipleri tarafından yol genişletme çalışmaları
yapılıyor.
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Bünyan Đlçesinde yol genişletme çalışmaları Kayseri Đl Özel Đdaresi tarafından Bünyan Đlçesinde yol
genişletme çalışması başlatıldı.
Bünyan Đlçesini Güllüce Beldesine bağlayan 13 km lik yol güzergahında Đl Özel Đdaresi ekipleri
tarafından 3 gündür çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Güllüce Belediye Başkanı Erdal Koç "13 km olan çift
şeritli güzergahta 6 yerde kör nokta ve tehlikeli viraj yeralıyor.Özellikle araç sürücüleri buralarda tehlike
yaşıyor.Bazı yerlerde heyelan olma imkanı var.Buralarda patlatma yapılması gerekecek.Yoldada bir
çok çukur bulunuyor.Çalışmaların asfaltlama ile birlikte 2 ay kadar sürmesi bekleniyor.Sağolsun Đl Özel
Đdare 4 kamyonla 1 kepçe ve 1 adet dozer gönderdi.Belediye olarak 2 kepçe ve 2 kamyonla bizde
çalışmalara destek veriyoruz.15 kadar personel bu işle ilgileniyor.Buradan Genel Sekreterimiz Mustafa
Atsız a teşekkür ediyorum.Bizi büyük bir külfetten kurtarıyorlar.Hem yolumuz düzelecek hemde bir
miktar kısalmış olacak.Bizim kendi imkanlarımızla bu işi yapmamıza imkan yoktu".
Haber:Foto muhabiri kameraman:Öner ÇALIŞ-0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9326
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Kayseri'de 5 deprem !
Sabah saatlerinde Kocasinan-Melikgazi 2 ve Bünyan ilçelerinde hafif şiddette 3 sarsıntı oldu.
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Tarih

: Sürmanşet
:0
: 158
: 28 Mart 2011 16:14

Kayseri'de sabah saatlerinde 3 ayrı bölgede hafif şiddette deprem yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem Đzleme Merkezi'nden alınan
bilgiye göre, Kayseri'nin 3 ayrı bölgesinde deprem meydana geldi.
Sabat saat 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Güneşli semtinde 2.7 şiddetinde, 07.44 sıralarında
Melikgazi ilçesi Gesi mahallesinde 2.9, 10.21 sıralarında Bünyan ilçesi Elbaşı beldesinde ise 2.6
şiddetinde deprem yaşandı.
Depremde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
4. DEPREM
2011.03.28 15:52:16 38.7923 35.5937
5.0
2.7 -.- -.- GESĐ-MELĐKGAZĐ (KAYSERĐ)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9327
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Köpek kazaya neden oldu !
Erkilet bulvarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı.
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- KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 2 YARALI
Kayseri'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erkilet bulvarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran A.Ü.,
kullandığı 38 PC 476 plakalı otomobil ile refüjden karşı yola geçti. Kazada otomobil içerisindeki S.Ö.
ile F.T.H. olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OTOMOBĐL BAHÇE DUVARINA GĐRDĐ
Kayseri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce araca çarptı sonra bahçe
duvarına girdi.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt mahallesi Erciyes caddesinde A.Y. (20) yönetimindeki 38 LT 162

plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde
olan 38 UY 826 plakalı otomobile çarpıp duvara girdi.
Kazada sürücü A.Y. yaralanırken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
TRAFĐK KAZASI: 1 YARALI
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında A.D.’nin kullanmış
olduğu 42 ACL 71 plakalı otomobilin, aşırı hız nedeniyle takla attığı öğrenildi. Kazada yaralanan
A.D.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9328
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Elektrikli battaniye öldürdü
Elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.
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: Đlçeler
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: 28 Mart 2011 16:40

Kayseri'de elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Đncesu ilçesi Hamurcu köyünde yalnız yaşayan 78 yaşındaki M.K.'ya ait evde
elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın söndürülürken, olayın ardından
evde cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılan incelemede M.K.'nın cesedi bulundu.
Yetkililer, M.K.'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9329
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Fatih Doğanla yola devam !
Tüm Kayserililer Derneği'nin (TÜMKAYDER) olağan genel kurulu Đstanbul Esenler'de gerçekleştirildi.
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: Güncel
:0
: 69
: 28 Mart 2011 16:43

Đstanbul'da yaşayan Kayserililer tarafında kurulan dernekleri bir çatı altında toplayan Tüm Kayserililer
Derneği'nin (TÜMKAYDER) olağan genel kurulu Esenler'de gerçekleştirildi. Genel kurula ünlü futbolcu
Hakan Şükür de katıldı.
Đstanbul'da yaşayan Kayserililer tarafından kurulan yaklaşık 40 derneği çatısı altında bulunduran
TÜMKAYDER Olağan Kurulu, Esenler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılım gözlenen
genel kurula ünlü futbolcu Hakan Şükür, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve uzun yıllar derneğin başkanlığını yürüten işadamı Muzaffer Oflaz'ın
yanı sıra çok sayıda Kayserili katıldı. Muzaffer Oflaz'ın yeniden başkan adayı olmadığı genel kurulda
gazeteci Fatih Doğan, TÜMKAYDER başkanlığına seçildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9330
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Pişmanmış...!
3 Çocuğun katil zanlısının psikolojik sorunu olmadığı ve çıkarıldığı nöbetçi savcılıkta verdiği ilk ifadesinde
'Pişmanım' dediği öğrenildi.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 215
: 28 Mart 2011 16:45

Kayseri'de öldürülen 3 çocuğun katil zanlısının psikolojik sorunu olmadığı ve çıkarıldığı nöbetçi
savcılıkta verdiği ilk ifadesinde 'Pişmanım' dediği öğrenildi.
Đki yıl önce Ramazan Bayramı'nda kaçırılan 3 çocuğun katil zanlısı U.V.G.'nin nöbetçi savcılıkta
ifadesi alındığı sırada Kayseri Barosu'ndan avukat görevlendirildi. U.V.G.'nin ifadesi sırasında yanında
bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen avukat, 'zorunlu müdafi' olduğunun altını çizerek,
"Basında olayla ilgili çıkan haberler doğru" dedi.
Zanlının Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesinin alınması sırasında herhangi bir psikolojik tedavi
görüp görmediğinin sorulduğunu söyleyen avukat, "Đfadesinde herhangi bir psikolojik sorunu
olmadığını bildirdi. Ancak Dilruba'nın olayından çok etkilendiğini, diğer çocukların da ölümü etkilemiştir
ancak Dilruba'nın ölümünden daha çok etkilendiğini söyledi" diye konuştu.
Zanlı U.V.G.'nin 4,5 saat süren ifadesinde 'pişman olduğunu' söylediği de öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9331
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Kemikleri ailelerine verilecek !
1.5 yıl önce kaybolan çocukların Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsileri tamamlandı.
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: Güncel
:0
: 169
: 28 Mart 2011 16:46

Kayseri'de 1.5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda kaybolan çocuklara ait olduğu değerlendirilen kemik ve
elbise parçaları üzerinde Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi tamamlandı.
Kemik ve elbise parçalarının, DNA incelemesi sonucu kesin kimlik tespitinin yapılmasın ardından
kemik ve elbise parçaları ailelere teslim edileceği öğrenildi. Biyoloji Đhtisas Dairesinde yapılacak DNA
incelemesi sonucu kesin kimlik tespiti belirlenecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9332
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Kayseri'de 2 deprem daha yaşandı
Kayseri'de 4 ayrı bölgede 5 kez hafif şiddette deprem yaşandı.
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: Güncel
:0
: 58
: 29 Mart 2011 10:40

Kayseri'de 4 ayrı bölgede 5 kez hafif şiddette deprem yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem Đzleme Merkezi'nden alınan
bilgiye göre, Kayseri'nin 4 ayrı bölgesinde sarsıntı meydana geldi.
Sabah saat 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Güneşli semtinde 2.7 şiddetinde, Melikgazi ilçesi Gesi
mahallesinde 07.44 sıralarında 2.9, aynı semtte 15.52 sıralarında 2.7, 10.21 sıralarında Bünyan ilçesi
Elbaşı beldesinde 2.6, 17.01 sıralarında Đncesu ilçesinde ise 2.7 şiddetinde deprem yaşandı.
Depremlerde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9333
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Cani 'F' tipinde !
Yozgat'ta cesetleri bulunan Kayserili 3 çocuğun katil zanlısı, Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
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: Güncel
:0
: 92
: 29 Mart 2011 10:41

Yozgat'ta cesetleri bulunan Kayserili 3 çocuğun katil zanlısı, Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
Adliyedeki duruşmasının ardından kapalı cezaevine gönderilen katil zanlısı U.V.G., 2 gün tek bölümlük
hücrede kaldı. U.V.G. dün gece saatlerinde Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmek

üzere yola çıkarılırken, polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Davanın naklinin yapılmaması
halinde katil zanlısının duruşmasının Kayseri Adliyesi'nde yapılması bekleniyor.
ZANLININ YAŞADIĞI BĐNADA ĐKĐNCĐ OLAY
Öte yandan otopsileri tamamlanan 3 çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edilmek üzere Ankara'ya
gönderilirken, kent merkezi ile Talas ilçesinde iki cenaze töreni yapılacağı öğrenildi.
26 Ocak 2011 tarihinde, katil zanlısı U.V.G.'nin yaşadığı binada, 77 yaşındaki K.Ç. bunalıma girerek
bıçakla boğazını kesmişti. Olayda ağır yaralanan K.Ç., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Katil zanlısının aynı binada yaşaması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9334
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Çocuklarımızı uğurluyoruz !
Kaybolduktan 1.5 yıl sonra ölü olarak bulunan Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin ile Türkan Ay Talas'ta toprağa
verilecek.
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: Sürmanşet
:0
: 88
: 29 Mart 2011 10:45

Yozgat'ta ölü bulunan çocukların cenazelerinin bugün Kayseri'de toprağa verileceği belirtilirken,
Kayserili vatandaşlar sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan gönderdikleri mesajlarla birbirlerini cenaze
namazına davet ediyor.
Talas'ta 556 gün önce kaybolan ve ölü bulunan çocukların cenazesi, bugün ikindi namazı sonrasında
toprağa verilecek. Kayıp çocuklarla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kayserililer, cenaze namazı
için Facebook'tan birbirlerine davet yollayarak namaza katılım çağrısında bulunuyor. Dilruba ve Ahmet
Tuna Tekin ile Türkan Ay'ın fotoğraflarının bulunduğu mesajda, cenaze töreninin yeri ve zamanı
bildiriliyor. Vatandaşlara gönderilen mesajda ayrıca, cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda bir
program yapılacağı ancak ailelerin isteği üzerine iptal edildiği belirtiliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9335
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Bünyan a 3 okul yapılacak
Bünyan Đlçesine MEB ve Kayseri Đl Özel Đdaresi tarafından 3 okul yaptırılacağı açıklandı.
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: Sürmanşet
:0
:9
: 29 Mart 2011 13:28

Bünyan Đlçesine 7.5 milyon a 3 adet okul yapılacak.
Bünyan Đlçesine MillĐ Eğitim Bakanlığı ve Kayseri Đl özel idaresi tarafından bir ilköğretim okulu bir
anadolu lisesi ve bir de ÇPL yapılacak.
Đkisi Đlçe merkezine ve biri Büyük Tuzhisar Beldesine yaptırılacak olan okullar 2 yıl içerisinde
tamamlanacak.Đlçedeki okullardan mevcut ÇPL ve Anadolu lisesinin yeniden başka bir yere yapılması
kararlaştırılırken müstakil derslikleri bulunan bir ilköğretim okulunun yıkılarak yerine yeni bina
yapılması ise ihaleyle kesinleşti.
Bünyan Đlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özdoğan ,yaptığı açıklamada”Đlçe Yeni Mahallede bulunan ve
1940 lardan kalan eski müstakil tip ilköğretim okulunun yıkılarak yerine 1 milyon TL ye Kayseri Đl Özel
Đdaresi tarafından 14 derslik yapılacak” dedi.
“Ayrıca ilçede mevcut fakat yetersiz durumda bulunan anadolu lisesinin öğrenci yetersizliği dolayısıyla
eski ve kapalı durumda bulunan müstakil tip Atatürk Đ.Ö. nun yıkılarak yerine 4 Milyon TL ye 16
derslikli yeni bir Anadolu Lisesi yapılacağını ifade eden Özdoğan bu okulun yapılmasının ardından
eski binaya ilçede ihtiyaca cevap veremeyen sağlık meslek lisesi taşınacak.Mevcut sağlık meslek
lisesinede şu an Đlçe Hükümet Konağında yer sıkıntısı bulunan Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüklerimiz geçecek.Bu sayede kursiyer vatandaşlarımız için yer bulma sıkıntısından
kurtulacağız.”diye konuştu.
Özdoğan açıklamasında ,” 3 okuldan ikisinin ihalesinin yapıldı , şu an 2 milyon TL ye ihale edilen
Büyük Tuzhisar ÇPL nin inşaatının devam ediyor.Okul önümüzdeki eğitim öğretim yılına
yetiştirilecek.Eskiden belediye olarak kullanılan mevcut liseye ise belediye tekrar geçecek” dedi.
Öte yandan Özdoğan ,5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar için , Đlçe Fatih Mahallesine Özel Đdaresi
aracılığı ile 3100 m2 arsa üzerine yapılan 150 öğrenci kapasiteli Anaokulu ve Kreşin inşaatının
tamamlandığı ve önümüzdeki yıl öğrenci kabulune başlanılacağı müjdesini verdi. Yeni Süksün
Beldesine yapılan ek dersliklerin açıldığınıda belirten Özdoğan ayrıca, Güllüce Beldesine hayırseverler
tarafından yapılan Velioğlu Đlköğretim Okulunun bu yıl içerisinde öğrenci alacağını belirterek mevcut
eski ilköğretim okulunun ise liseye dönüştürüleceği bilgisini verdi.
Haber: Foto Muhabiri-Kameraman: ÖNER ÇALIŞ - 0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9337
Erişim Tarihi: 29.03.2011

Sapığın ifadesi kan dondurdu !
Beni teşhis eder ve şikayette bulunur diye Türkan'ı yatırdım ve bıçağı kalbine sapladım..
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: Sürmanşet
:6
: 849
: 29 Mart 2011 14:13

Kayseri'de, 2009 yılında şeker toplamak için evden çıkan ve kaybolduktan sonra
öldürülmüş olarak bulunan çocukların katil zanlısının verdiği ifade, insanın kanını
donduruyor.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesi doğumlu olan katil zanlısı ortaokul mezunu 32 yaşındaki
U.V.G.'nin, 4.5 yıl Avusturya'da kaçak olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye geldiği ve bir
çok işte çalıştığı öğrenildi. Akraba evliliği yapan ve eşi ile cinsel sorunlar yaşadığı
öğrenilen U.V.G.'nin bu nedenden dolayı boşandığı, evliliğinin ise 15 ay kadar sürdüğü

iddia edildi.
Savcılığa verdiği ifadesinde herhangi bir hastalığının veya psikolojik sorununun
bulunmadığını ifade eden U.V.G.'nin psikolojik olarak cinsel ilişkiye karşı zaafı olduğu
iddia edildi.
Boşandıktan sonra düzenli bir yaşantısı olmadığı öğrenilen U.V.G., savcılığa olayı şu
şekilde anlattı:
"Ben sadece psikolojik olarak cinsel ilişkiye karşı kendimi son derece zayıf hissediyorum.
Düzenli bir yaşamım olmadığı için evde pornografik içerikli CD bulundurarak kendimi
cinsel yönden tatmin ediyorum. Benim küçük çocuklara karşı cinsel yönden herhangi bir
isteğim olay gününe kadar olmadı. Olay gününden sonra benim çocuklara karşı herhangi
bir isteğim de olmadı. Olayın ikinci günü Çayıralan ilçesinde idim. Öğle sıralarında
Kayseri'ye geldim. Kız arkadaşımı aradım ve evde olduğuma dair sinyal verdim. Kız
arkadaşım ile evde sevişecektik. Onu beklerken kapı çaldı ve kapıyı açtığımda üç çocuk
karşımda duruyordu. Büyük olan kız çocuğu serpilmiş ve gelişmiş vaziyetteydi. Bana bir
an için büyük geldi ve kendisine karşı cinsel istek hissettim. 'Gelin çocuklar, size içeride
şeker vereceğim' dedim. Dilruba bana, 'Çocuğun var mı?' diye sordu. Ben de kendisine,
'Yok' dedim ancak evde 'Beşiği var' dedim. Beşiği göstermek için Dilruba'yı içeri aldım ve
salonun kapısını kapattım. Kapıyı kapamamdaki amaç onu etkisiz hale getirip büyük olan
kız ile birlikte olmaktı.
Dilruba'nın ağzını bant ile sararak kapattım ve bağladım. Sonra dışarı çıktım. Sonra
diğer çocukların yanına gittim. Ahmet, 'Kardeşim nerede?' diye sordu. Ben de 'Đçeride
oyun oynuyor, gel seni de götüreyim' dedim. Onu da kardeşi gibi bağladım. Sonra büyük
kız çocuğunun yanına geldim ve onun da ağzını bağladım.
"BIÇAĞI VE KANLI ELBĐSELERĐ SOBADA YAKTIM"
Türkan ile ilişkiye girdim ve o da kurtulmaya çabalıyordu. Türkan'ı banyoya götürdüm.
Banyoda çalışırken kullandığım bıçağı gördüm. Beni teşhis eder ve şikayette bulunur diye
Türkan'ı yatırdım ve bıçağı kalbine sapladım. Bıçak eğildi ama metal kısmından bastırarak
çıkarmadan sapladım. Bir süre bu şekilde bekledim. Bıçağı sobada yaktım ve kül ile
birlikte çöpe attım.
"DĐLRUBA'NIN GÖZLERĐNE BAKAMADIM"
Daha sonra Dilruba'nın yanına giderek onu kucağıma aldım ve gözlerine bakmadan
burnunu kapattım. Tamamen hareketsiz kalana kadar öylece bekledim. Bu sırada
Dilruba'nın saçları burnuma geldi ve kendisine çok acıdım. Yüzüne bakamadım çünkü
boğamam diye korktum. Daha sonra Ahmet'i de kucağıma aldım. Onu da hareketsiz
kalana kadar ağzını ve burnunu kapattım. Kurtulmaya çalıştı ama olmadı. Ahmet ve
Dilruba ile göz göze gelmemeye çalıştım. Dilruba'nın açık olan gözlerini ellerimle
kapattım. Olayı gerçekleştirdikten sonra ağladım.
"CENABET OLDUĞUM ĐÇĐN BOY ABDESTĐ ALDIM"
Türkan'ın banyoda bulunan cesedini çıkardıktan sonra cenabet olduğum için boy abdesti
aldım. Daha sonra Türkan'ın ve benim kanlı elbiselerimi sobada yaktım.
Bayramın üçüncü günü evden çıkarmak için bir araba kiraladım. Yeni aldığım valizlere
büyük olan iki çocuğu koydum. Valizleri teker teker aşağı indirdim ve kimse beni
görmedi. Yolda polis kontrolü vardı ve başka bir yoldan çevre yoluna çıkarak Yozgat'ın
Çayıralan ilçesine gittim. Tarihi eser aradığım için bölgeyi iyi biliyordum.
Burada yolda bir köylüden kürek aldım kürekle bir çukur açtım. Cesetleri valizden
çıkararak olduğu gibi çukura koydum ve üzerlerini toprakla kapattım. Daha sonra
üzerlerine hayvanların çukuru açmamaları için büyük bir taş koydum. Köylüden aldığım
küreği dönerken geri verdim.
"ANNEM VE BABAM ÇOCUKLARA KÖTÜLÜK EDENLERE KÜFÜR ETTĐ"
Daha sonra Kayseri'ye geldim ve haberleri gördüm. Haberleri görünce dayanamıyordum
ve kanal değiştiriyordum. Ara ara memleketime geldiğimde annem ve babam kayıp
çocukların bulunup bulunmadığını soruyordu. Ben de, 'Bulunmadılar' diyordum. Babam
küfür ederek çocuklara kötülük yapanlara hakaret etti.

Çocukları öldürdükten sonra 6 ay boyunca Allah'ın beni affetmesi için yalvardım.
Emniyete gidip her şeyi anlatmak istedim ama kendimde o cesareti bulamadım. Çocukları
gömdüğüm yere zaman zaman giderek onlar için dua ettim.
Ankara'dan gelen ekip benimle birkaç kez görüştü ve evimde arama yaptılar. Evden delil
buldular ve niye araç kiraladığımı falan sordular. Ben de kendilerine tarihi eser aramak
için araba kiraladığımı söyledim.
Birkaç gün sonra gelerek bana nerede tarihi eser aradığımı sordular ve göstermemi
söylediler. Yolda her şeyi itiraf etmeyi düşündüm ve yanımdaki polis ekiplerine her şeyi
anlatarak çocukları gömdüğüm yere götürdüm.
Olaydan sonra çocukların hiç girmediği başka bir odada yatıp kalkmaya başladım. Evde
duygusal ilişki yaşadığım kız arkadaşım veya para karşılığında anlaştığım kadınlarla da
ilişkiye girdlyük kız çocuğunun yanim. Ama çocukları öldürdüğüm odalarda ilişkiye
giremedim."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9338
Erişim Tarihi: 31.03.2011

Bu caniler idam edilmeli !
Yaşar: Đdamın geri getirilmesini istiyoruz.Başbakan'dan da bu yönde çalışma yapmasını istiyoruz.
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Ölü bulunan çocuklardan Türkan Ay'ın cenaze namazının kılınacağı Camii Kebir'de açıklama yapan
Kayseri'nin 'Nimet Abla'sı Nimet Yaşar, "Bu canilerin cezalandırılması için idam istiyoruz" dedi.
Yaşar'ın bu talebi, vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı.
Camii Kebir Camii'nde Türkan Ay'ın cenazesinin getirilmesi beklenirken, Kayseri'nin 'Nimet Abla'sı
olarak bilinen Nimet Yaşar, yaptığı basın açıklamasında, küçük çocuklara tecavüz eden ve öldüren
canilerin cezalandırılmasını talep ederek, "Đdamın geri getirilmesini istiyoruz. Başbakan'dan da bu
yönde çalışma yapmasını istiyoruz. Artık küçük çocuklarımızın canı yanmasın. Yetkililerimiz isterse
ülke güllük gülistanlık olur. Đdam geri getirilesin, idamı geri istiyoruz" diye konuştu.
Nimet Yaşar'ın bu talebi vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanırken, Türkan Ay'ın annesi Özlem
Ay gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9339
Erişim Tarihi: 31.03.2011

Ahmet ve Dilruba'ya son görev
Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin'in cenaze namazının kılındığı Dedeoğlu Camii'ne yüzlerce Kayserili akın etti.
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Kayseri'nin Talas ilçesinde Dilruba ve Ahmet Tuna'nın toprağa verilişinde anne Leyla ile baba Hamza
Tekin fenalaştı. Tekin kardeşler gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Dedeoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından büyük Türk bayrağı açan Kayserililer,
"Zanlıyı bize verin" diye sloganlar atarak tekbir getirdiler. Cenazenin Halef Hoca Mezarlığı'na
getirilişinde anne Leyla Tekin, çocuklarının tabutunu görünce baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin
müdahalesiyle sedye yardımıyla ambulansa konulan anne Leyla Tekin sakinleştirilmeye çalışıldı.
Dualar eşliğinde toprağa verilen Dilruba ile Ahmet Tuna'nın mezarına toprak atan baba Hamza Tekin
de fenalaştı. BBP Lideri
Yalçın Topçu ile yüzlerce Kayserilinin katıldığı cenazede okunan dualar eşliğinde Dilruba ve Ahmet
Tuna kardeşler gözyaşları arasında toprağa verildiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9340
Erişim Tarihi:01.04.2011

Türkan'ın tabutuna gelinlik
Kaçırılarak öldürülen çocuklardan Türkan Ay, kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında toprağa
verildi.
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Öldürülen çocuklardan Türkan Ay'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu aktı.
Türkan'ın ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, Türkan'ın tabutuna beyaz gelinlik örtüldü.
Türkan Ay'ın tabutu, beyaz gelinliğe sarılı bir halde musalla taşına konuldu. Cenazeye, Kayseri Valisi
Mevlüt Bilici ve Türkan'ın yakınları katıldı. Türkan'ın yakınları tabutun getirilmesiyle birlikte sinir krizleri
geçirdi. Kızının beyaz gelinlik örtülen tabutunun önünde duran fotoğrafını öpen baba Đbrahim Ay,
gözyaşlarına boğuldu. Đkindi namazının kılınmasından sonra tabutun başına gelen anne Özlem Ay,
"Kızım kızım" diyerek tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kızının
tabutundan kendisini uzaklaştırmak isteyenlere, "Bırakın beni " diye bağıran acılı anne, "Kızım ben
seni böyle mi görecektim, böyle mi kavuşacaktık?" diye feryat etti.
Đl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrasında, küçük Türkan'ın cenazesi Hürrriyet

Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına getirildi.
Bu arada ailesi, kızlarının mezarına daha yakın olabilmek için şehir mezarlığına 100 metre uzaklıkta
bulunan Uzun Apartmanı'na taşındı.
- ANNE ÖZLEM AY KIZININ EŞYALARINA SARILARAK AĞLADI
Kaçırılarak öldürülen çocuklardan Türkan Ay, kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında
toprağa verildi. Namaz bitiminde vatandaşlar 'Đdam istiyoruz' sloganları attılar.
Camii Kebir'de kılınan cenaze namazı sonrasında Türkan'ın tabutunu BBP Genel Başkanı Yalçın
Topçu da taşıdı. Tabutun cenaze arabasına taşınması sırasında vatandaşlar 'Đdam istiyoruz' diyerek
slogan attılar.
Şehir mezarlığına getirilen Türkan'ın cenazesi, Ay Ailesi mezarlığına defnedildi. Kur'an-ı Kerim
okunması sırasında anne Özlem Ay, kızının tabutunun üstünde bulunan gelinlik ve yazmayı elinden
hiç bırakmadı. Gözyaşları içinde dua eden Özlem Ay, dua bitiminde kızının mezarına gelerek
gözyaşları döktü. Özlem Ay kızının mezarından bir avuç toprak alarak gözyaşları içerisinde
mezarlıktan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9341
Erişim Tarihi:01.04.2011

Teknik Elemanlara Kayıt Dışı Semineri
TÜTEV Kayseri Şubesi üyelerine KASEMDER tarafından kayıt dışı istihdam konusunda seminer düzenlendi.
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Teknik elemanlara kayıt dışı semineri Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki işyerlerinde görev yapan
teknik elemanlara yönelik kayıt dışı istihdamla ilgili Kasemder tarafından bir seminer düzenlendi.
Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (KASEMDER) tarafından hazırlanan, GESĐAD,
MÜSĐAD, Kayseri Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında yürütülen 'Felaketlere Karşı
Şemsiye Altına' adlı AB projesi kapsamında kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam konularında
düzenlenen seminere Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) Kayseri Şube Başkanı Turan Bulduk
ve çok sayıda mühendis katıldı.
KASEMDER Başkanı Mustafa Yılmaz, Asude Restoran'da düzenlenen seminerin açılışında yaptığı
konuşmada, seminerlere her hafta bir grubu davet ettiklerini, bu seminerde de OSB de çalışan teknik
elemanları davet ettiklerini söyledi. Projenin kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiye bir nebze olsun
katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Yılmaz, 'Proje kapsamında değişik kurumlara mensup ayrıca
meslek kuruluşlarına üye insanlara uyarılarda bulunuyor, kayıt altına alınma bilincini oluşturmaya
çalışıyoruz, ayrıca kayıt dışı çalışanların sağlık hizmetleri ile emeklilik hakkından
yararlanamayacaklarını,” sözlerine ekledi.
Teknik Elemanlar Vakfı(TÜTEV) Kayseri Şube Başkanı makine yüksek mühendisi Turan Bulduk ise
konuşmasında şube faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Bulduk “ Ankara'da düzenlenen SODEX'11 ve
AnkaMob fuarlarına gezi düzenledik. 18 arkadaşımızla katıldığımız gezide, Sodex Fuarında uzun uzun
konuları değerlendirdik .Aynı kampüs içinde yer alması dolayısıyla, Kastamonu ve Gümüşhane tanıtım
günleri sergilerini de gezdik. Katılımcılar, özellikle gezinin gerçekleşmesine katkısı olan şubemize ve
Fuar organizatörlerine teşekkür ettiler”, diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Münüp Yıldız ve Rıza Mallı ise kayıt dışı istihdam ve 6111 sayılı kanunla,
iş hukuku hakkında bilgiler verdiler.
Haber:Foto Muhabiri-KameramanÖner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9342
Erişim Tarihi:01.04.2011

Kayseri'de Başsavcı değişti
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi'nin 29 Mart tarihli Adli Yargı kararnamesi
yayınlandı.
HSYK kararnamesiyle 128 hakim ve savcının atamaları yapıldı. HSYK kararnamesine göre Adalet
Başmüfettişi Đsmail Turgut Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Adalet Başmüfettişi Tayyip Ahmet Aydın
Bakırköy Hakimliği'ne, Đstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı Đstanbul Cumhuriyet
Bavsavcılığı'na, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mithat Çubukçu Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na,
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Siyami Başok Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
Ergenekon soruşturmasını yürüten Đstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz de Đstanbul Cumhuriyet
Başsavcı Vekilliği'ne atandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 128 hakim ve savcının görev değişikliğine ilişkin
kararnamesi açıklandı. Buna göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Siyami Başok, Đstanbul
Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Kayseri'ye ise Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Bülent
Bingöl getirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9343
Erişim Tarihi:01.04.2011

Erciyesspor Adana'ya hazırlanıyor
1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor
maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
28. haftada oynanacak Adanaspor maçı için tesislerde hazırlıklarını sürdüren Kayseri Erciyesspor, son
haftalarda aldığı galibiyetleri seri olarak sürdürmeyi amaçlıyor. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin
ardından kondisyon çalışması yapan takım, ofsayt çalışması ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Bu arada Kocasinan ilçesindeki Hayriye Dabanoğlu Đlköğretim Okulu öğrencileri öğretmenleri
nezaretinde Kayseri Erciyesspor Kulübünü gezdi. Burada takımın idmanını izleyen öğrenciler, teknik
direktör Ergün Penbe ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9344
Erişim Tarihi:01.04.2011

Đlk pancar atıldı
Pancar Kampanyası döneminin ilk pancarının Kayseri'de atılmasının ardından Boğazlıyan'da tören düzenlendi.
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2011–2012 Pancar Kampanyası döneminin ilk pancarının Kayseri’de atılmasının ardından Yozgat'ın
Boğazlıyan ilçesinde de tören düzenlendi. Boğazlıyan'da dualar eşliğinde toprağa atılan tohumların
ardından Başkan Hüseyin Akay, çiftçilere ve bol kazanç temennisinde bulundu.Düzenlenen törende
çiftçilere fabrikanın ilerleyişi hakkında bilgiler veren Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan çiftçisinin, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası için çok önemli
bir yeri olduğunu belirterek, 2011–2012 Pancar Kampanyasının sorunsuz, sıkıntısız geçmesi için
ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti. Çiftçinin sorunlarının çözümü için de sık sık çiftçi
toplantıları da tertipleyeceklerini belirten Başkan Akay, “Yıllardır tarım sektörüne hizmet veren bir kişi
olarak, sorunların çözümünde en büyük 3 faktörün sorunların dinlenmesi, tespit edilmesi ve çözüm için
çaba gösterilmesinin büyük etken olduğunu çok iyi biliyorum. Bu anlamda bize güven duymanızı ve
yaşanan iyileştirme sürecinde bizlere destek olarak, sabır göstermenizi önemli rica ediyorum” şeklinde
konuştu.Karşılıklı soru cevapların yapıldığı tören sonunda yapılan dualar ile 2011–2012 Pancar
Kampanyası döneminin ilk pancar tohumu Boğazlıyan’da toprağa atılmış oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9345
Erişim Tarihi:01.04.2011

Yılın okullarına ödülleri verildi
2010-2011 Eğitim Öğretim yılı toplam kalite yönetimi konusunda yılın okulu, kategorisinde dereceye girenlere ödül
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Kayseri Đl Milli

Eğitim Müdürlüğü 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı toplam kalite yönetimi konusunda yılın okulu, kurumu
ve ekip kategorisinde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Đl Özel Đdare tiyatro salonunda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomaktekin, Đl Milli
Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yönetimi
Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi tarafından 1999 yılında çıkarılan genelge ile toplam kalite
yönetimi çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Ayata, “Bakanlığımız aynı zamanda TKY
çalışmalarında Türkiye Geneli değerlendirme ve ödüllendirme yapan tek bakanlık olma özelliğini
korumaktadır. Okullarımız tarafından hazırlanan dosyalar ilk olarak Đlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde
gönderilmiştir. Müdürlük bünyesinde oluşturulan ilçe değerlendirme komisyonlarınca ilk 3'e giren
dosyalar Đl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme Komisyonuna gönderilmiştir. Değerlendirme
komisyonu, kurum ve ekip kategorilerinde iki dosyanın okunması ile ilk 3'e giren okul ve ekiplerimizi
belirlemiştir” dedi.
Yapılan değerlendirme sonrasında kurum kategorisinde Kayseri Ticaret Meslek Lisesi, Özvatan
Atatürk Đlköğretim Okulu ve Boydak Đlköğretim Okulu, Talas derviş Güneş Đlköğretim Okulu'na ödülleri
verildi.
Ekip kategorisinde ise, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖKMER, Talas Cemile Oğulcuklu Đlköğretim Okulu,
Develi Mesleki Eğitim Merkezi, Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Argıncık Lisesi, Talas
Yavru Vatan Anaokulu'na ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9346
Erişim Tarihi:01.04.2011

CHP merkez yoklaması yapacak
Gülsoy:Đthal aday konusunda da &#8220;Đthal aday ayrımını pek doğru bulmuyorum.
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CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, düzenlediği basın toplantısında milletvekili adayı sıralamasının
yapılacak olan merkez yoklaması ile belirleneceğini açıkladı. Gülsoy, ithal aday konusunda da “Đthal
aday ayrımını pek doğru bulmuyorum” dedi.
Toplantıda ilk olarak yaptıkları ilçe ziyaretlerini değerlendiren CHP Đl Başkanı Gülsoy, “Đlçelere
ziyaretler gerçekleştiriyorduk. 9 yıl boyunca AK Parti hükümetinin ilçe ve köylerimize hiçbir ilgi
göstermediğini gördük. Her gittiğimiz yerde esnaf ziyaretleri yaptık. Esnaflar, 2001 krizinde bile bu
denli etkilenmediklerini söyledi. Son yıllarda siftah etmeden kapatıp gittikleri günlerin bulunduğunu
bildirdi” diye konuştu.
CHP Kayseri Đl Başkanlığı olarak geniş katılımlı ön seçim talebinde bulunduklarını hatırlatan Ayhan
Gülsoy, “Ancak genel merkezimiz kendince bir takım çalışmalar yaparak merkez yoklamasını uygun
buldu. Biz de buna saygılıyız. Biz burada daha çok çalışarak gerekeni yapacağız. Merkez yoklaması
olsa bile, Cumartesi ve Pazar günü Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında, Parti Meclisi
Üyesi Gökhan Günaydın ve Bülent Kuşoğlu ile birlikte Kayseri'de çalışma yapacak. Bu çalışmalarında,
geçmişte görev yapan il başkanları, Đl yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belde başkanları,
belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve milletvekilleri, milletvekili
aday adaylarından oluşan geniş katılımlı bir eğilim yoklaması yapacaklar” dedi.
Hayatin meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile görüştükten sonra kamuoyu yoklaması yapacağını

ve aday sıralamasının bu şekilde belirleneceğini söyleyen Gülsoy, bir basın mensubunun “Đthal aday
olacak mı?” sorusuna şu cevabı verdi:
Đthal aday Kayseri'de uzun yıllardır kamuoyunun istemediği bir şey. Bu adayın niteliği, ülke içinde
yaptığı çalışmalar, partimize getireceği oylar ve katkı dikkate alındığı zaman o kişiye ne kadar ithal
denilir bilmiyorum. Bu konuda şimdiden fazla bir şey söylemek istemiyorum. CHP'ye daha çok oy
getirecek, CHP felsefesini benimsemiş olacaktır. Dolayısıyla böyle bir ayrımı pek doğru bulmuyorum”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9347
Erişim Tarihi:01.04.2011

Erciyes yeşillendiriliyor !
Erciyes Dağına yürüyüş yapan dağcılar, çeşitli bölgelere meyve çekirdeklerini ekmeye başladı.
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Türkiye’nin en yüksek 5. dağı olan Erciyes Dağı, bahar mevsiminin gelişi ile dağcıların ve yürüyüş
gruplarının akınına uğruyor. 3 bin 916 metrelik zirveye sahip Erciyes Dağı, genci ve yaşlısı ile herkesin
uğrak yeri olmaya başladı.
Bahar mevsiminin gelişi ve doğada kardelen çiçeklerinin renkli görüntüleri ile yeşil bir örtüye bürünen
Erciyes Dağı’nda çeşitli dağ çiçekleri de sırasıyla açmaya başladı.
Yeşil rengin değişik tonlarının giderek hakim olmaya başladığı Erciyes Dağı’nda dağcı grupların
bazıları doğayı ağaçlandırmak ve bitki örtüsünü daha da artırmak için badem ve kayısı gibi meyvelerin
çekirdeklerini toprakla buluşturuyor.
Erciyes Kardelen Ekibi yürüyüş lideri Salih Köylü, Erciyes Dağı’nın yeşil bitki örtüsünü artırmak için
fırsat buldukça doğaya bitki ve meyvelerin çekirdeklerini ektiklerini söyledi.
Köylü, ekip üyelerinin Erciyes Dağı’na mevsimine göre meşe palamudu, kayısı, badem, ceviz gibi bitki
ve meyvelerin çekirdeklerini ekerek bitki örtüsünün artırılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9348
Erişim Tarihi:01.04.2011

Korku yoldaşlığı !
Evladını korumak isteyen veliler, okul yollarına düşüp aynı endişeyle haykırdı: Yalnız bırakmayız.
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Minicik yürek ve bir kocaman sapık... Türkiye son zamanların en korkunç, en iğrenç ve en vahşi
cinayetler zincirine tanık oldu! Kayseri'de bayram günü tecavüz ettiği Türkan Ay (11) ile Ahmet Tuna
Tekin (7) ve Dilruba Tekin'i (6) öldüren Uğur Veli Gülışık, insanları kedere salmakla kalmadı, her annebabada derin korkular yarattı...
GÜN, TEDBĐR GÜNÜ...
"Biz kimlerle birarada yaşıyoruz?" diye düşünen vatandaşlar, bir yandan idam cezasının yeniden
yasalara eklenmesini istedi. Bir yandan da "Gün, tebdir günüdür" dedi. Artık bayramlarda komşuya
gidip şeker toplama geleneği, hatıralara kaldı. Evladını sapıktan-caniden korumayı görev bilen aileler,
bundan böyle çocuklarını asla yalnız sokağa çıkarmama kararı aldı. Elbette bu konuda en büyük
korkuyu da Kayseri halkı yaşadı. O sapık tarafından öldürülen çocukların, kendi çocukları olabileceğini
gören aileler, evlatlarına 4 elle sarıldı. 3 talihsiz miniğin eğitim gördüğü Mehmet Cemile Oğulcuklu
Đlköğretim Okulu'nun velileri, evlatlarını kendileri okula götürüp getirmeye başladı.
'ÇOK KORKUYORUZ'
Olayın şokunu üzerlerinden atamayan aileler, bundan böyle çocuklarını asla yalnız bırakmayacaklarını
açıkladı. Kızını okula götüren anne Fadime Ürkmez, "Çok korkuyoruz, ne yapacağımızı şaşırdık"
derken, Bayram Pekmezci ise, "Đki çocuğum var. Onları okula götürüyorum. Sokağa bile yalnız
çıkarmıyoruz" dedi.
Kaynak: Takvim Gazetesi- Ali OKTAY- Necati ÇĐÇEK
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9349
Erişim Tarihi:01.04.2011

Muhtar boğularak mı öldü ?
Develi-Eşelik Köyü Muhtarı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
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ADANA'nın Saimbeyli Đlçesi'nde, yoldan 10 metre derinlikteki Obruk Deresi'ne yuvarlanan otomobildeki
Kayseri'nin Develi Đlçesi Eşelik Köyü muhtarı 56 yaşındaki Ahmet Fırat'ın cesedi dere yatağında
belden aşağısı çıplak halde bulundu. Kıyafetlerin deredeki sürüklenme sırasında vücuttan sıyrılarak
çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, otomobilin sahibi emekli özel hareketçi polis memuru 45
yaşındaki Mehmet Yahşi'ye ise henüz ulaşılamadı.
Saimbeyli -Tufanbeyli yolu üzerinde bulunan Obruk Deresi'nde bir otomobil olduğunu fark eden bir kişi
yoldan 10 metre derenliğinde olan dereye düşen otomobilde kimseyi göremeyince durumu polise
bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada dere içinde bulunan 01 FA 854 plakalı otomobilin
emekli polis memuru Mehmet Yahşi'ye ait olduğunu saptadı. Araç sahibinin yakınları ile irtibata geçen
polis, Yahşi'nin yanında Kayseri'nin Develi Đlçesi Eşelik Köyü muhtarı Ahmet Fırat'ın da olduğunu
belirledi. Her iki kişiye de ulaşılamaması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Adana
Emniyet Müdürlüğü'nden çağırılan su altı polisleri ve çevredekilerin katılımıyla dere yatağı ile bölgede
arama kurtarma çalışması yapıldı ama kayıplar bulunamadı.

Bu sabah Adana Sivil Savunma Müdürlüğü'nün 13 kişilik ekibi bölgeye sevk edildi. Otomobilin
bulunduğu noktadan yola çıkan ekipler yaklaşık 15 kilometrelik alan ile dere yatağında arama kurtarma
çalışması yaptı. Otomobilin bulunduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında erkek cesedi
buldu. Gelen Cumhuriyet Savcısı, jandarma ve polis inceleme başlattı.
Arama kurtarma çalışmasına katılan kayıpların yakınları, tişörtü başına geçmiş, belden aşağısı
çırılçıplak olan cesedin muhtar Ahmet Fırat'a ait olduğunu teşhis etti. Fırat'ın kıyafetlerinin deredeki
sürüklenme nedeniyle vücuttan sıyrılarak çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Kayıp olan otomobil sahibi Mehmet Yahşi'nin bulunması için ise bölgede geniş arama başlatıldı. Çekici
ile dere yatağından çıkartılan otomobil ise götürüldüğü Đlçe Emniyet Müdürlüğü'nde olay yeri inceleme
ekipleri tarafından incelemeye alındı.
Ekleyen:Foto Muhabiri-Kameraman:ÖNER ÇALIŞ- 0 538 899 17 30
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9350
Erişim Tarihi:01.04.2011

Caniye öfke dinmiyor !
Şeker toplamak için çıkan ve 556 gün sonra ölü olarak bulunan çocukların katil zanlısına Kayserililerin öfkesi
dinmiyor.
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Şeker toplamak için çıkan ve 556 gün sonra ölü olarak bulunan çocukların katil zanlısına Kayserililerin
öfkesi dinmiyor. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici de olayla ilgili açıklamasında, "Đki ailenin üzüntüsünü tüm
Kayseri olarak yaşıyoruz" dedi.
Ankara'dan gelen özel bir ekibin yaptığı çalışma neticesinde aydınlatılan olay sonrasında
Kayserililerin katil zanlısına öfkesi dinmiyor. Esnaf, haberin manşetten verildiği yerel bir gazetenin
birinci sayfasını keserek dükkanlarına asarken, katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini söyleyen
Tayfun Kebapçı, "Bu olay Kayseri halkı olarak bizleri derinden yaraladı. Çocukların ailelerine
başsağlığı diliyoruz. Bu caninin ilaçlanıp bırakılmamasını, idam edilerek, kireçlenerek gömülmesini ve
diğer insanlara bu pisliğini bulaştırmamasını istiyoruz. Bizim bu düşüncelerimize attığı manşetle
tercüman olan gazeteyi de tepkimizi gösterebilmek adına dükkanlarımıza astık" diye konuştu.
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ise, güvenlik güçlerinin sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de elinden
geleni yapmaya çalıştığının altını çizerek, "Bu konularda ailelerin de sorumluluğunun bilincinde olması
lazım. Bazen istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok. Đki ailenin
üzüntüsünü tüm Kayseri olarak yaşıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9351
Erişim Tarihi:01.04.2011

KAYTARIM Fuarı açıldı !
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 6. sı düzenlenen 'Kaytarım 2011 Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı.
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Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 6. sı düzenlenen 'Kaytarım 2011 Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın
açılışı yapıldı. 500 firmanın ürünlerini sergilediği fuara çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.
Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan, Kayseri Ticaret Odası (KTO)
Başkanvekili Mustafa Erçalık, milli bir tarım ve hayvancılık polikitası oluşturulması gerektiğini
söyleyerek, tarıma yeterli destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Erçalık, "Türkiye'de tarım sektörü,
genel bütçeden yüzde 13 oranında destekleniyor ancak bu desteğin artırılması gereklidir. umuyoruz
önümüzdeki dönemlerde bu destekler olacaktır" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Mevlüt Bilici, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Tarım Đl Müdürü Adnan Akay, KTO Başkanvekili Mustafa Erçalık, AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz fuarın açılışını gerçekleştirdi.
Vali Bilici, burada yaptığı konuşmasında, çiftçilerin gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini ifade
etti. Vali Bilici, 500 firmanın katıldığı fuarda ürünleri incelerken, çiftçiler fuara büyük ilgi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9352
Erişim Tarihi:01.04.2011

Anadolu'dan böyle bir cani nasıl çıkar ?
Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez Kayseri'de 3 çocuğun vahşice katledilmesini değerlendirdi.
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Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kayseri'de kaçırılan 3 çocuğun öldürülmesiyle ilgili olarak,
"Anadolu'nun bağrından böyle bir zulüm, böyle bir cinayet, böyle bir cani ruh nasıl çıkar diye hepimiz
kara kara düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Diyanet Đşleri Başkanlığı, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenen 'Hazreti Peygamber
ve Merhamet Eğitimi' konusunda bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ünlü sanatçılar
Özdemir Erdoğan ve Sebahat Akkiraz, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca ve çok sayıda
davetli katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Diyanet Đşleri Başkanı Görmez, Hazreti Muhammed'in
doğumunun 1980'li yıllara kadar mevlitler okunarak, 1989 yılından itibaren ise çeşitli etkinliklerle
kutlandığını hatırlatarak, geçen yıl bir yönetmelikle Kutlu Doğum Haftası'nın kanuni bir temele

oturtulduğunu söyledi. Bu yıl Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri konusunu 'Merhamet Eğitimi' olarak
belirlediklerini kaydeden Görmez, merhamet kavramının etimolojisinde bile bir zayıflamanın
görüldüğünü, gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan haberlerin artık birinci sayfaya taşındığını
anlattı. Kayseri'de kaybolan 3 çocuğun akıbetiyle ilgili gelişmeleri herkesin tüyleri ürpererek izlediğini
ifade eden Görmez, "Bu toplumda Anadolu'nun bağrından böyle bir zulüm, böyle bir cinayet, böyle bir
cani ruh nasıl çıkar diye hepimiz kara kara düşünüyoruz. Bir de bilmediklerimiz var" şeklinde konuştu.
Son dönemde annesini öldüren ya da çocuğunu doğrayan annelerin haberlerinin sık sık basında yer
aldığına işaret eden Görmez, "Kur'an-ı Kerim'de bir benzetme vardır. 'Kalpleri kaskatı kesildi, kaskatı
oldu'. Sonra da 'Öyle taşlar vardır ki buradan pınarlar fışkırır'. Dolayısıyla insanoğlu, merhametsiz
olduğu zaman gerçekten kalbi taştan da katı olabiliyor ve bu katılık bütün insanlığa şiddet olarak
yönelebiliyor. Đşte bunu dikkate alarak bir nebze de olsa Yüce Paygamberimizin 'yürürken karıncaya
basılmaz' hassasiyetini yeniden nasıl kazandırabiliriz diye bu başlığı seçmiş bulunuyoruz" dedi.
Görmez, bilgisayarda çocukların oynadıkları oyunların da şiddet içerdiğini belirterek, bilgisayar
oyunlarının neredeyse yüzde 90'ının çocuklara eğitim yoluyla şiddeti bulaştırdığını söyledi. Görmez,
"Oyunlara bakıyorsunuz çocuğa kaç adam öldürürse o kadar puan kazandırıyor. Ne kadar kan
fışkırırsa o kadar puan kazandırıyor. Böyle bir şey olamaz. Modern zamanlarda eğitim yoluyla
çocuklara ulaştırılmak istenen bir şiddetle karşı karşıyayız" diye konuştu.
Amaçlarının sadece sıradan bir acıma duygusunu harekete geçirmek olmadığını dile getiren Görmez,
"Fiili bir merhamet seferberliği başlatarak merhamete muhtaç bütün kesimlere yönelik toplumda bir
farkındalık oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri" şeklinde konuştu. Görmez, bütün basın
kuruluşlarına bugün itibarıyla merhamet mektupları gönderdiklerini ve bu konuda bir farkındalık
yaratmalarını istediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9353
Erişim Tarihi:01.04.2011

Đntihar etmek istedi !
Pınarbaşı ilçesinde bunalıma giren 22 yaşındaki genç ilaç içerek intihar etmek istedi.
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bunalıma giren 22 yaşındaki genç ilaç içerek intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde yaşanan olayda ailevi problemleri olduğu iddia edilen 22
yaşındaki Ş.K psikolojik bunalıma girerek ilaç içti. 112 acil servis ekibinin ilk müdahalesiyle Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9354
Erişim Tarihi:01.04.2011

Kasımpaşa hazırlığı sürüyor
Kayserispor,Kasımpaşa hazırlıklarını kendi evinde oynayacağı bu zorlu mücadeleden 3 puan almayı hedefliyor.
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Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, Kasımpaşa hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken
kendi evinde oynayacağı bu zorlu mücadeleden 3 puan almayı hedefliyor.
Milli Takım maçları sebebiyle verilen aranın ardından ilk maçına çıkacak olan
Kayserispor, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 17 puanla ligin alttaki takımı olan
Kasımpaşa ile karşılaşacak olan takım ve oyuncuları hakkında bilgiler veren teknik
direktör Şota Arveladze, oyuncularını uyardı.
Maça 3 puan parolasıyla çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Şota, ligde hiçbir takımı
küçümsememek gerektiğini, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.
Kayserispor, Pazar Günü Kasımpaşa'yı Kadir Has Stadı'nda ağırlayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9355
Erişim Tarihi:01.04.2011

