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Boşanmalarda rekor artış
Kayseri'de 2011 yılının ilk 6 ayında bin 360 kişi boşanarak evliliklerine son verdi
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Kayseri'de 2011 yılının ilk 6 ayında bin 360 kişi boşanarak evliliklerine son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerine bakan 3 aile
mahkemesine açılan boşanma davalarının sayısında artış olduğu öğrenildi. Yaşanan artış nedeniyle 4.
aile mahkemesinin kurulmasının gündeme geldiği kaydedilirken, 2011 yılının ilk 6 ayında şehir
merkezinde bulunanlardan bin 360 kişinin boşanarak evliliklerine son verdikleri bildirildi.
Boşanmaların asıl sebebinin ise maddi sıkıntılar ve şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10182
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Ozan Arif'ten Bahçeli'ye sert sözler
MHP genel başkanı Devlet Bahçeli oradan kalkacak ama onu oturtanlar buna izin vermiyor
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Ülkücü camianın yakından takip ettiği Ozan Arif, Erciyes Zafer Kurultayı'nın yeniden düzenlenmesi
amacıyla Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Tekir Yaylası'nda katıldığı iftarda, "Bu kurultayın lağvedilişi
geçmişimize küfür edilmiş gibidir" dedi. MHP yönetimine de ağır eleştirilerde bulunan Ozan Arif,
"Bahçeli oradan kalkacak ama onu oturtanlar buna izin vermiyor" diye konuştu.
Erciyes Zafer Kurultayı'nın düzenlendiği Tekir Yaylası'nda kurultayın tekrar düzenlenmesi amacıyla
Necip Dinçer tarafından tertip edilen iftar yemeğine, Ozan Arif, eski MHP Genel Başkan
Yardımcılarından Osman Sevimli, eski MHP Đl Başkanı Cihan Metin, eski Kayseri Ülkü Ocakları
Başkanı Sefer Baklaya ve Eyüp Özcan katıldı. Yemekte konuşan Ozan Arif, "Burada bugün sembolik
olarak bulunma sebebimiz Erciyes'in ülkücülerin indindeki anlamını unutturmamak. Erciyes başlı
başına bir destan zaten" diyerek,
Kurultay ile Erciyes isminin et ve kemik gibi bütünleştiğini söyledi. Erciyes Zafer Kurultayı'nın

ülkücülerde derin, sıkıntılı olsa bile sıkıntıların haz verdiği bir gelenek olduğunu belirten Ozan Arif
şunları söyledi:
"Buradaki kurultayın lağvedilişi sanki bizim geçmişimize küfür edilir gibi, geçmişimizle alay edilir gibi,
kurultayı var eden ruhun artık bizim literatürümüzden çıktığı anlamına gelecek şekilde yorumlar
yapılıyor. Dolayısıyla ülkücüler bu konuda yaralanmıştır. Şimdi bu sene iptal edildikten sonra bir sürü
sebepler öne sürdüler, Başbuğ'un vasiyeti olduğunu söylediler. Külli yalan. Kene korkusu dediler, külli
yalan. Yok kalabalık oluyor, canlı bomba dediler, külli yalan. Bu kurultayı iptal edenler, bu
kurultayı şenlendirenlerin indinde kredi kaybettikleri için, bir gün burada o insanların alkışlarından
ziyade yuh sesleri ile karşılaşacaklarını hesaba kattıklarından dolayı iptal ettiler. Ama bu kurultayın
iptal edilmesi, Erciyes Kurultayı'nın ölümü manasına gelmez. En azından buraya geliş sebebimiz
budur. Bu yıl mübarek Ramazan ayına rast geldi. Kurultay bir hafta öne çekilirdi. Biz protesto
manasında bir araya geliyoruz. Đptalinin yanlış olduğunu göstermeye ve kendimizi ifade etmeye
çalışıyoruz. MHP
Genel Merkezi demek dilime varmıyor. Genel merkezde bulunan bazı varlıklar yapıyor bunu. MHP
Genel Merkezi bunu niye iptal etsin. Burada kendiliğinden toplanan bir milyon insan oluyordu. Böyle bir
organize dünyanın başka hiçbir yerinde yoktu. Bunu MHP neden iptal etsin. MHP'nin yöneticileri, idare
edenler dediğim korkulardan dolayı iptal ettiler. Bu yıl da Ramazan'a denk geldi. Hiç olmazsa sembolik
olarak, Ramazan'da burada iftar yapalım dedik. O sebeple bu yaylada neyimiz varsa onunla iftar
açacağız. Bu
işe bir acı ek oldu. Erciyes Kurultayı'nın iptalini kendisine yediremediğinden, kendisine büyük dert
ettiğinden, alınan karar sonrasında burada yaptığımız toplantıda Paşa Tanbay arkadaşımız kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetti. Bu kardeşimizin de vefat yıl dönümüne denk geldi. Birilerinin bunu işitmesi
lazım. Birilerinden ümidimi kestim, ülkücülerin bunu duyması lazım. Tüm dünyadaki ülkücülerin
duyması lazım. Geleneklere erkek gibi sahip çıkarak, günü geldiğinde kadınlar gibi ağlamamak
gerek."
MHP yönetimini de ağır şekilde eleştiren Ozan Arif, "Orda nasıl varlar, niye varlar ona anlam
giydiremiyorum ben. Benim için şu anda MHP benim Başbuğ'un kurduğu partidir, benim yuvamdır.
Ama biz maalesef yuvası fethedilmiş bir yer haline geldi. Yuvalarımız bizi temsil eden insanlarla idare
edilmiyor. Gözünüz kapalı kime sorarsanız sorun görürsünüz. Varlığını halen orda sürdürmek
isteyenler var. Sonlarını merak ediyorum. Bu inat nereye? Öyle zannediyorum ki o arkadaşlarımız,
başta Bahçeli olmak üzere
oradan kalkmasına kalkacak. Bu kadar dayanıklı olacağını sanmıyorum. Ama onu oraya oturtanlar
buna izin vermiyor diye düşünüyorum. Yani onun için kalkamıyor. O da kuvvet bulursa kalkacak, yani
ona inanıyorum. Erciyes Kurultayı ile birbirine zincir gibi bağlı meseleler bunlar" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10183
Erişim Tarihi: 09.08.2011

86'lık dede 83 yaşındaki eşini kıskanınca
86 yaşındaki koca, kıskançlık iddiasıyla 83 yaşındaki karısını boğazından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı
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Kayseri'de kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. 86 yaşındaki koca, kıskançlık iddiasıyla 83
yaşındaki karısını boğazından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesinde 86 yaşındaki H.D., kıskançlık krizine
girdiği iddiasıyla 83 yaşındaki karısı B.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren

H.D., bıçakla karısını kolundan ve boğazından yaraladı. Kocasının bıçak darbeleriyle yaralanan B.D.,
oğulları tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan
B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.D. hakkında ise soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10184
Erişim Tarihi: 09.08.2011

ABĐGEM Genel Müdürü oldu!
Sitemiz Köşe yazarı Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı Mete TAŞTAN ABĐGEM Genel Müdürü oldu.
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Sitemiz Köşe yazarı,uluslararası ilişkiler ve özel hukuk uzmanı Mete Taştan Kayseri Ticaret Odası
bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi AŞ'nin Genel Müdürlüğü'ne
getirildi. Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri ABĐGEM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, görev
değişikliğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Kilci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Küçük ve Orta
Boy Đşletmelerin (KOBĐ) geliştirilmesine, rekabet güçlerinin artırılmasına ve sürdürülebilir bir rekabet
gücünün kazandırılmasına destek olmak amacıyla gerekli yönetim ve ihracat danışmanlığı, bilgi ve
eğitim hizmetlerinin verilmesi için 2008 yılında TOBB, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası,
Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
OSB Müdürlüğü, Develi Ticaret Odası ve Bünyan Ticaret Odası'nın ortak iştiraki olarak kurulan ve
2010 yılında şirketleşen Kayseri Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne
Uluslararası Đlişkiler-Özel Hukuk Uzmanı-Eğitimci Mete Taştan getirilmiştir."
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10185
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Develi'de kayısı bereketi
Birçok bölgede kayısı meyvesinde yokluk çekilirken, Develi&#8217;de kayısı bolluğu ve bereketi yaşanıyor
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2011 yılında birçok bölgede çiçeklerin soğuk alması sonucunda kayısı meyvesinde yokluk çekilirken,
Develi’de kayısı bolluğu ve bereketi yaşanıyor.
Küçük Malatya olarak bilinen Develi ilçesi Đncesu köyünde üreticiler tamamen organik olarak ürettikleri
kayısıları gölgede kuruttuktan bir hafta sonra toplayarak, tüketiciye satma imkanı buluyor. Erciyes Dağı
eteklerinde suya ihtiyaç duymadan su ihtiyacını pomza taşları aracılığı ile tamamen yer altından
karşılayan Đncesu köyündeki üreticilerden Ahmet Yücel, Türkiye’nin en ünlü kayısı fidanlarını
köyündeki bahçesine getirerek, Kayısı bahçesi yaptığını söyledi. Sofralık ve kurutmalık kayısılardan
uluslar arası üne sahip olan ünlü çeşitlerden yetiştirdiği 300 kayısıdan elde ettiği ürünleri doğal
ortamlarda kurutarak tüketiciye sunuyor. Hacı Halil çeşidi kayısının üç kilosundan bir kilo kuru kayısı
elde ettiğini belirten Yücel, eşi ve çocukları ile birlikte yaz sezonunda evini terk ederek, sürekli kayısı
bahçesinde çalışıyor.
Pepinodan altın çileğe kadar çeşitli meyveleri organik olarak yetiştiren örnek üretici Yücel, kayısı
yanında ürettiği Napolyon kirazlarını da Đstanbul’a pazarlıyor.
Küçük Malatya olarak bilinen Đncesu köyünde 10 adet kayısı bahçesi ile birlikte yaklaşık 10 bin
yetişmiş kayısı ağacı bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10186
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Kayseri eğitimde ilk 5'te
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 2010-2011 eğitim ve öğretim sezonunda yapılan sınavlarda Kayseri'nin yine
ilk 5 içinde olduğunu söyledi
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Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 2010-2011 eğitim ve öğretim sezonunda yapılan sınavlarda
Kayseri'nin yine ilk 5 içinde olduğunu söyledi. Ayata, “Bu başarı öğretmenlerimizin yanında
velilerimizin de desteği ile geldi” dedi.
Kayseri'nin üniversite sınavlarında da büyük başarılar elde ettiğini bildiren Erdoğan Ayata, “Bu
başarıda öğretmen arkadaşlarımızın büyük gayreti bulunuyor. Öğrencilerimizin hedef koymaları ve
velilerin de desteği sayesinde bu başarı yakalanmış oldu” diye konuştu.
Kayseri'deki eğitim ve öğretimin iyi noktalara geldiğini söyleyen Ayata, sınav sonuçlarının sadece
öğrencilerin başarısını değil Kayseri'nin başarısını da gösterdiğinin altını çizerek, “Türkiye genelinde ilk
defa uyguladığımız öğretmenlerimize öğrenci zimmetlemesi de büyük fayda sağladı. Okullarımızda
kavgasız gürültüsüz bir eğitim öğretim dönemi geçirdik” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10187
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Kayseri'nin % 6'sı okuma yazma bilmiyor
Türkiye Đş Kurumu Đl Müdürü Rifat Çetinkaya, Kayseri'nin yüzde 6'sının okuma yazma bilmediğini söyledi
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Türkiye Đş Kurumu Đl Müdürü Rifat Çetinkaya, Kayseri'nin yüzde 6'sının okuma yazma bilmediğini
söyledi.
Çetinkaya, Türkiye Đş Kurumu'na başvuruda bulunanların istatistiğini çıkardıklarını belirtti. Çetinkaya,
“Çok övünüyoruz ama yaklaşık 1 milyonluk nüfusu bulunan kayseri'nin yüzde 6'sı okumayı bilmiyor”
diyerek, bu durumu, 'Kayseri'nin acı tablosu' olarak yorumladı.
Türkiye Đş Kurumu Đl Müdürlüğü olarak 'Đşte Meslek Danışmanlığı' hizmeti de verdiklerini bildiren
Çetinkaya, “yaklaşık 29 bin kişinin işsiz olduğunu, Kayseri'de kayıtlı iş gücü sayısında bir azalmanın
yaşandığını bildirdi.
Çetinkaya, Türkiye Đş Kurumu Đl Müdürlüğü olarak, 2011 yılında 2 bin 500 kişiyi işe yerleştirdiklerini
açıkladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10188
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kayserispor, Hollanda kampının ardından tesislerde çalışmalarını sürdürüyor
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Kayserispor, yeni sezonun hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Kayserispor, Hollanda kampının ardından tesislerde çalışmalarını sürdürürken, 17 Ağustos'ta yeni
sezonun ilk maçına Gaziantepspor ile yapacağı özel maçla start verecek. Saat 21.00'de Kadir Has
Tesisleri'nde yapılacak olan özel maçın yanı sıra, Teknik Direktör Şota Arvaladze Gürcistan Milli
Takımı ile yapmayı planladığı özel maç için görüşmelerini sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10189
Erişim Tarihi: 09.08.2011

'Teravih namazı yok' tepkisi
Diva-Sen Genel Sekreteri Osman Çamur, 'Teravih namazı yoktur' diyen Yaşar Nuri Öztürk'e sert tepki gösterdi
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Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel
Sekreteri Osman Çamur, 'Teravih namazı yoktur' diyen Yaşar Nuri Öztürk'e sert tepki gösterdi. Bin
400 yıllık Hadis-i Şeriflerin teravih namazının olduğunu gösterdiğini söyleyen Çamur, "Buna rağmen
'Hadisler ve mezhepler bizi ilgilendirmez' derlerse onların sözü de ümmeti ilgilendirmez" dedi.
Zaman zaman Ramazan ayında, Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı öncesinde bu tür
sansasyonel konuların ortaya çıktığını söyleyen Osman Çamur, "Bu tür sansasyonel açıklamalar
insanların zihninde karışıklıklara neden oluyor" diye konuştu.
"Geçmişte bazı hocalarımız kameralar karşısına çıkıp 'Kurban nedir?' diye sorulduğunda, 'Deve kuşu,
horoz, tavuk da kesebilirsiniz' diye açıklamalarda bulunmuştu. Hatta bir hocamız, 'Kurban Allah'a
yaklaşmaktır. Đlla hayvan boğazlamanıza gerek yok' şeklinde açıklama yapmıştı" diyen Çamur, bu tür
kişilerin Ramazan ayında da kendilerine sansasyonel konular bulduğunu söyledi.
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün 'Teravih diye bir namaz yoktur' açıklamasını değerlendiren Çamur, "Bu
kişi 'Hazreti Peygamber'in yasakladığı bir namazdır' açıklamasında bulunmuş. Eğer hakikaten teravih
diye bir namaz yoksa, olmayan bir namazı Hazreti Peygamber nasıl yasaklıyor? Peygamberimiz
yasakladığı her şeyi gerekçesi ile bütün konularda açıklamıştır. Böyle bir şeyi biz Đslami kaynaklarda
görebiliyoruz. 'Teravih namazı yok' diyor. Kütüb-ü Sitte'de, tüm Đslam alimlerinin güvendiği kitapta
Hazreti Ebu Zerr'in teravih namazının nasıl kılındığını anlatan Hadis-i Şerif'i bulunuyor. Đnsanların
değer yargıları farklılaşınca konuya bakış açıları da farklılaşıyor" ifadesinde bulundu.
Đslam aleminde bin 400 yıldır teravih namazının kılındığının inkar edilemez bir gerçek olduğunu
söyleyen Çamur, "Hangi Đslam ülkesine giderseniz gidin, hangi kabileye giderseniz gidin teravih
namazı kılınıyor. Peygamber Efendimiz'den teravihin 8 veya 10 ya da 20 rekat olduğuna dair rivayetler
gelmiştir. Bu rivayetler teravih namazının olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine teravih namazının
olduğunu gösteriyor. Bizim Türk Milleti için de artık gelenekselleşmiş yapı 20 rekattır. 'Mezhepler ya da
Hadisler bizi ilgilendirmiyor' derlerse onların sözü de bu ümmeti ilgilendirmez. Teravih namazı
sünnettir ve bu namaz kıyamete kadar ifa edilecektir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10190
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Terörü kucağımızda bulduk!
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AKP olarak terörü kucaklarında bulduklarını iddia etti
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, son günlerde artan terör olaylarıyla ilgili, AK Parti olarak terörü
kucaklarında bulduklarını söyleyerek, terörün tüm iktidarların meselesi olduğunu belirtti. Yakut, terörün
farklı bir boyut kazandığını da söyleyerek, "Đş etnik milliyetçiliğe ve Güneydoğu'da toprak parçasının
kopartılıp bir devlet kurma meselesi haline getirildi" dedi.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, son günlerde artan terör olaylarını değerlendirdi. Bu meselenin bir
günlük mesele olmadığını ve üzerinden siyaset yapılamayacağını söyleyen Yakut, "Hiç kimsede
siyaset yapmaya kalkışmasın. Zaten partiler eğer bu mesele üzerinden siyaset yaparlarsa bu mesele
40 yıldan bu yana devam ediyor, 40 yıl daha buna dayanmamıza kimsenin gücü takati yetmez. O
zaman terör meselesi tüm partileri, devleti ve milleti yutar. Bu mesele gerçekten çok ciddi. 40 bin
kişinin şehit olduğu, 400 milyar dolarlar paraların harcandığı, bugün gördük anaların yüreklerinin
ağladığı, yavruların öksüz kaldığı, nişanlıların yüzüklerini bırakmak zorunda kaldığı ve yeni evlerinde
Kayseri'de son iki olayda gördüğümüz gibi çok perişan oldukları bir hadise. Şimdi geriye dönüp terörün
başladığı 1983'den bugüne kadar gelen iktidarların hepsini sorumlu tutarak, siyaset yapmaya
kalkışırsak bunların hiçbirisi doğru olmaz. Đktidarımıza terör bitirilmek istenmiyor denildiği takdirde
bizim söyleyecek çok sözümüz var.
Terörün başladığı günden bu tarafa terörü bitirmeyenler, terörün peşinde koşmayanların zamanı
geldiğinde hesap sorulur, soruluyor da. Terör iktidarların meselesi değil, tüm iktidarların meselesi
bugün tüm partilerin, devletin, milletin meselesi artık. Đş terör olmaktan çıktı. Herkes aklını başına
alsın. Tüm millet olarak çok şuurlu olmamız lazım. Đş etnik milliyetçiliğe ve Güneydoğu'da toprak
parçasının kopartılıp bir devlet kurma meselesi haline getirildi. Bir bölücübaşı temsilcilerinin
Güneydoğu'da
düşünmeden konuştukları sözler varken, bizim buralarda, 'Terör bitirilmek istenmiyor, terörün
sorumlusu şu parti, terörün sorumlusu bu parti' demek gibi hiçbir lüksümüz yok" diye konuştu.
Bölgede geri kalmışlık sözlerinin ağızlarda sakız olduğunu söyleyen Yakut, asıl meselenin bölgede
Türkçe öğretilmediği olduğunu belirtti. Temel hak ve özgürlükler için girişimlerde bulunduklarını ifade
eden Yakut, "TRT Şeş'i kurduk. Kürtçe konuşulmasını serbest bıraktık. Bu temel hak ve hürriyetlerin
genişletilmesi anlamında doğru bir karar. TRT Şeş'in kurulmasıyla ilgili çok tenkit gördük. Ama
düşünün ki bölgede insanlar Türkçe bilmiyorlar ve terör örgütü televizyonunu kurmuş Kürtçe yayın
yapıyor.
Propaganda yapıyor. Bir söz vardır Anadolu'da, 'Eğri oturup doğru konuşalım'. Hayır doğru oturup
doğru konuşalım. Bölgede yasaklanan Kürtçe yok bana göre. Đnsanlar Kürtçe biliyor, ama sadece 12
Eylül rejiminin getirdiği bir yasaklama var. Ama asıl sorgulanması gereken ve kimsenin ifade etmediği
bir şey var. Öğretilmeyen Türkçe var. Sorumlusu biz değiliz ki. Eğer biz Osmanlı'dan bu tarafa,
cumhuriyeti kurduğumuzdan bu yana bölge insanına Türkçe'yi öğretemediysek devletin kendisini
sorgulaması gerekir. O bölgede görev yapan kamu görevlilerinin tek tek kendisini sorgulaması gerekir.
Bu işte herkesin sorumluluğu var. Biz şunu düşünüyoruz. Sadece güvenlik tedbirleriyle çözülecek bir
hadise değil. Bunun yanında terör meselesinin başlama sebebi olan bölgenin geri kalmışlık
edebiyatının da birilerinin ağzından sakız olarak alınması gerektiğini söylüyoruz. Onu yaptık. Bir
taraftan bölgesel ana dillerini konuşmasına müsaade ederken diğer taraftan da Türkçeyi 74 milyonun
hepsine öğretmek durumundayız. Onun için biz geldiğimiz günden bu tarafa büyük bir hamleyle
bütçeden en büyük payı ilk defa eğitime ayırdık. Suçlamakla hiçbir yere varılmaz. Biz Türkiye'de
terörün olduğunu söylüyoruz. Terörü kucağımızda bulduk. Üstesinden geleceğiz. Ama sadece

güvenlik tedbirleri alınarak eğer üstesinden gelinmiş olsaydı bugün Türkiye'de terör olmazdı diyorum"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10191
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Böyle rezillik olur mu?
14 yaşındaki kız : Öz babamla üvey babam bana tecevüz etti, annem başka erkeklere sattı
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Kayseri'de polise başvuran 14 yaşındaki kız, öz babasıyla üvey babası tarafından tecavüze uğradığını,
annesi tarafından ise para karşılığı zorla erkeklere satıldığını iddia etti.
Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşan M.D.(14), iddiaya göre küçük yaşta öz babası Đ.D.'nin
tecavüzüne uğradı. Bir süre sonra annesiyle babasının boşanmasının ardından M.D., annesi B.A. ile
yaşamaya başladı. Para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiği iddia edilen B.A., daha sonra sevgilisi G.A.
ile beraber yaşamaya başladı. M.D., iddiaya göre annesinin sevgilisi tarafından da tecavüze uğrarken,
durumu öğrenen anne B.A. tarafından erkeklere para karşılığı zorla satıldı.
Durumu uzun süre çevresinden saklayan M.D., bir müddet sonra polise giderek, yaşadıklarını anlattı.
Şikayetçi olan M.D.'nin ifadesiyle olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.D.'nin annesi B.A., öz
babası Đ.D. ile G.A., K.Y. ve Đ.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklanırken, M.D. devlet korumasına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10192
Erişim Tarihi: 09.08.2011

Kayseri'de eşşek mi kalmadı?
BDP'nin gündeme getirdiği vergi tartışmalarını Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, farklı bir yorum getirdi.
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BDP'liler dedi ya...
"Vergi
vermeyiz" filan.
Kimisi haklı buluyor.
"Kürtlere ayrımcılık" istiyor.
Kimisi itiraz ediyor.
"Türkler keriz mi?" diyor.
19 ĐL VERGĐ ERMESĐN
Benim önerim şu...
Muş, Sinop, Aksaray, Diyarbakır, Gümüşhane, Iğdır, Giresun, Burdur, Muğla, Eskişehir, Malatya,
Afyon, Ordu, Hakkâri, Rize, Aydın, Mardin, Trabzon ve özellikle Şırnak.
Vergi vermesin!
Ne münasebet derseniz...
Ekonomimizin sorunu ne?
Üretmeden, tüketmek.
Gelirinden fazla, harcamak.
ĐSTANBUL MÜSRĐF BĐR ŞEHĐR
Đstanbul mesela... Bu yılın ilk 5 ayında, 24 milyar dolarlık ihracat yaptı, buna mukabil, 50 milyar dolarlık
ithalat yaptı. Ekonomiye en büyük katkıyı sağlamış gibi görünüyor ama, aslında, kazandığının iki katını
harcayan, müsrif bi şehir Đstanbul.
Ankara?
2 kazandı, 10 harcadı, 5 katı.
Türkiye rekoru kırdı!
Đzmir 3 sattı, 4 aldı.
Gaziantep 1 sattı, 2 aldı.
Adana, ha keza.
Kocaeli, 5 milyar dolar ihracat yaptı, 12 milyar dolar ithalat yaptı, ne anladım ben bu işten?
KAYSERĐ'DE EŞŞEK MĐ KALMADI?
Hani ya da benim Konyalım?
4 satmış, 5 almış.
Eşşeği boyar satar falan...
5 sattı Kayseri, 7 aldı.
Acaba eşek mi kalmadı?
En hazini... Bursa.
5 milyar dolar ihracat yaptı, 5 milyar 200 milyon dolar ithalat yaptı. Öbürleri zaten çoktan ayvayı
yemişti ama, Türk sanayinin kalbi, cumhuriyet tarihimiz boyunca ilk kez eksiye düştü.
Koskoca...
Denizli, Manisa.
Mersin, Antalya.
Ikın sıkın, kafa kafaya.
Samsun'dan Isparta'ya.
Edirne'den Ağrı'ya.
Hepsi zararda.
ŞIRNAK'TAN UTANILMASI LAZIM
"Vergi vermesin" diye sıraladığım şehirlerimiz ise, artıda... Kazandıklarından az harcadılar.
Hakkâri, Diyarbakır...
1 aldı, 2 sattı.
Aydın, Eskişehir, Afyon...
1 alıp, 3 sattı.
Ordu 1'e 4
Malatya 1'e 5
Trabzon 1'e 11
Rize 1'e 14
Şırnak'tan utanılması lazım...
1 aldı, 90 katını sattı.
Ha diyebilirsiniz ki, bu şehirler küçük... E Ankara da Đstanbul'dan küçük, niye daha fazla içerde?
Üstelik, Zonguldak, Bilecik, Bolu, Uşak, Karabük çok mu büyük? Niye eksideler?
IRKÇI LAGA LUGALARI BIRAKIN
Ha bu sefer de diyebilirsiniz ki, ihracat için ara mal ithal etmek zorundayız... Đnek de mi ara mal? Et
ithalatı yüzde 3 bin 600 arttı! Sadece 5 ayda, 1.5 milyar dolarlık altın ithal ettik, üstelik, kadeve'si sıfır...

Porşeler, Renç'ler de mi ara mal şekerim? Mersedes'i alıp, doblo'ya takıp, Avrupa'ya mı satıyoruz?
Çocuğuna aldığın, çocuğunun da ağzına soktuğu kanserojen Çin malı oyuncak'taki ithalat artışı bile
roketlemişken, hangi ara maldan bahsediyorsun sen?
Özetle.
Đlla vergi verilmeyecekse...
Irkçı laga lugaları boşverin.
Ayağını yorganına göre uzatıp, memlekete yük olmayan şehirler vergi vermesin kardeşim.
HÜRRĐYET- Yılmaz Özdil
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10193
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Đşte birincilik getiren proje
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Gülen Yüzler Deniz Yıldızı' Projesiyle birinci oldu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Genel Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yerel
Yönetimler ve Gençlik Konulu Proje Yarışması'nda 'Gülen Yüzler Deniz Yıldızı' Projesiyle birinci oldu.
Birincilik ödülünü Ankara'da AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan alan
Başkan Özhaseki, 'Gülen Yüzler Deniz Yıldızı' projesiyle dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelerin
çocuklarına 'eğitimde fırsat eşitliği' sağladıklarını söyledi.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Đl Başkanları toplantısının ardından yapılan ödül
töreniyle birincilik ödülünü alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 6
yıldır uyguladıkları bu proje ile her yıl 3 binin üzerinde öğrenci ve ailesine hizmet götürdüklerini ifade
ederek, "Dezavantajlı bölgeler adı verilen, gelir seviyesi düşük ailelerin oturduğu semtlerde açtığımız
kurs merkezleri bu projenin çekirdeğini oluşturuyor. Burada, okumaya istekli ancak maddi yetersizlik
nedeniyle dershaneye gidemeyen çocuklarımıza ücretsiz dersler veriyoruz. Bu derslerin yanısıra çeşitli
aktivitelerle 'sosyal birey' olmalarına katkı sağlıyoruz. Ayrıca aileleriyle temas kurup çocuğun kurs
dışındaki hayatını da takip ediyoruz. Aile içi ilişkilerine yön verecek eğitim programları ile tüm aile
fertlerine bilgiler veriyoruz. Yani 'Gülen Yüzler Deniz Yıldızı Projesi' sadece birkaç saatlik kurs
çalışması değil, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin gelişimlerine yön veren çok önemli bir sosyal
hizmet projesidir. 2005 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu çalışma ile her yıl 3 binin üzerinde
çocuğumuza ve ailesine hizmet götürüyoruz. Çocuklarımız da emeklerimizi boşa çıkartmayarak
sınavlarda çok başarılı sonuçlar alıyorlar. Bu da bizim için ayrıca sevinç ve gurur vesilesi oluyor.
Projenin AK Parti Genel Merkezi tarafından birincilik ödülüne layık görülmesi de duyduğumuz bu
sevinç ve gururu artırdı" dedi.
ĐŞTE 'GÜLEN YÜZLER DENĐZ YILDIZI PROJESĐ'
Gülen Yüzler Deniz Yıldızı Projesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hinterlandı içerisinde
dezavantajlı bölgelerde yaşayan, maddi durumu zayıf, düşük eğitim seviyesine sahip, sosyal olarak
dışlanmış, eşinden ayrılmış veya eşini kaybetmiş ailelerin çocuklarına yönelik uygulanan bir projedir.
_Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlamak
_Gençlerle Kentsel Yoksulluk Zincirini Kırmak
_Gençliğe Evrensel Değerleri Kazandırmak
_Gençliğin Geleceğe Ümitle Bakmasını Sağlamak
_Gençlerin Tarihi ve Kültürel Miras Bilincini Artırmak
_Kenar Mahalle Gençlerine Kentlilik Bilinci Kazandırmak
_Kenar Mahallelerde Belediye Desteğinin Hissedilmesini Sağlamak ve

_Gençleri Zararlı Alışkanlardan Korumak gibi amaçlar doğrultusunda 2005 yılında hayata geçen proje
ile yılda 3000 öğrenci ve ailesine hizmet götürülmektedir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10194
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Hergün 40 bin ekmek çöpe gidiyor
Kayseri'de iftar yemeğinde buluşan ekmek üreticileri, ilde her gün 40 bin ekmeğin israf edildiğini açıkladı
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Kayseri'de iftar yemeğinde buluşan ekmek üreticileri, ilde her gün 40 bin ekmeğin israf edildiğini
açıkladı.
Kayseri'de faaliyet gösteren ekmek fabrikalarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği,
bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Đftar yemeğine ekmek üreticilerinin yanı sıra meslek
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kayserili ekmek üreticileri, Ramazan ayında
ekmek israfından kaçınılması gerektiğini belirterek, bunun ülke ekonomisine kaynak olarak aktarılarak
ekonomiye de katkıda bulunmuş olunacağını kaydetti.
Yemeğe ev sahipliği yapan özel bir ekmek fabrikasının sahibi Selim Açık, Somali'de insanların açlık
tehlikesi altında ölüm kalım mücadelesi verdiği şu günlerde Kayseri halkının da açlığa neden olan
sebepleri gözden geçirdiğini söyledi. Açık, "Kayseri'de her gün ortalama 40 bin ekmek israf ediliyor.
Đnsanların israftan kaçınmaları ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerin de yaşamış oldukları
zorluklardan ders çıkartarak biraz daha tedbirli ve dikkatli olmaları germektedir" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10195
Erişim Tarihi: 16.08.2011

3 kaza 8 yaralı!
Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Keykubat mahallesi Kadir Has Stadı ışıklı kavşakta C.U.
idaresindeki 38 UH 337 plakalı otomobil ile Đ.A. yönetimindeki 33 AZM 73 plakalı otomobil çarpıştı. 38
UH 337 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.B., Z.U. ile diğer araçtaki 33 AZM 73 plakalı
otomobildeki Ç.A., T.A. ve M.A. yaralandı.
Đncesu ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi, Pınarbaşı ilçesinde ise traktörün
römorkuna çarpan otomobilde ise 1 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10196
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Karısını tekme tokat dövdü
Develi ilçesinde bir kadın, kocası tarafından tekma tokat dövülmesiyle hastanelik oldu
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, kocası tarafından tekma tokat dövülmesiyle hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Sindelhöyük kasabasında M.H. ile Ş.H. arasında ailevi geçimsizlik
sebebi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.H. karısı Ş.H.'yi tekme tokat dövdü.
Develi Devlet Hastanesi'ne getirilen Ş.H. tedavi altına alınırken, ifadesi alınan koca ise Cumhuriyet
Savcısı'na bilgi verilerek serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10197
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Cuma günü yağmur geliyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Kayseri'de aralıklarla sağanak yağış
bekleniyor
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Kayseri’de aralıklarla
sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cuma günü hava sıcaklığındaki hissedilir
derecedeki azalışın 6 ila 8 derece kuzey ve iç bölgelere yayılacağı tahmin ediliyor. Açıklamada,
“Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve bazı kesimler ile Kayseri’de aralıklarla sağanak
yağış geçişleri bekleniyor. Yağışlı havanın hafta sonunda etki alanını daraltarak, Cumartesi günü Doğu
Karadeniz ile lokal olarak Marmara’nın doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Đnebolu, Sivas, Kayseri,
Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde, Pazar günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla devam
edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak 2 ila 4 derece
tekrar artması bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde beklenen lokal kuvvetli yağış, kuvvetli ve kısa süreli
fırtına ile kuzey ve iç bölgelerdeki ani hissedilir sıcaklık düşüşünün neden olabileceği olumsuz şartlara
karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10198
Erişim Tarihi: 16.08.2011

O ve arkadaşı 20 gündür kayıp!
Polis, 20 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Elif Karaarslan ile Hatice Buse Gaffaroğlu'nu arıyor
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesine 2 saat sonra geleceğini söyleyip arkadaşı ile ortadan
kaybolan genç kızdan 20 gündür haber alınamıyor.
Melikgazi ilçesi Đldem semtinde oturan Karaarslan ailesinin tek çocuğu olan 17 yaşındaki Elif, annesi
Emine'yi cep telefonundan arayarak, 2 saat sonra eve geleceğini ve merak etmemesini söyledi.
Saatler ilerledikçe Elif'ten haber alamayan anne, durumu TIR şoförü olan eşi Kayhan Karaarslan'a
bildirdi. Kızının aynı mahallede oturan yakın arkadaşı Hatice Buse Gaffaroğlu'nun da o saatlerde eve
gelmediğini öğrenen baba durumu polise bildirirken, diğer yandan da kızını sokak sokak aradı ancak
bir sonuca ulaşamadı.
Kızlarının kaybolmasının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen bir haber alınamadığını belirten
Kayhan Karaarslan, "Çok perişan haldeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evladımızın eve geç geldiği
hiç olmamış, ailesiyle kopuk hayat yaşamamıştı. Nereye gitti, kim kaçırdı bilmiyoruz. Her yere
bakışımda biricik evladımın o melek yüzünü görüyorum. Polise bilgi verdik, ancak geniş çaplı bir
araştırma yapılmıyor. Onlara yalvarıyorum, ne olur evladımı bulun" dedi.
Anne Emine Karaarslan ise, gözyaşları içinde kızının her sokağa çıktığında kendisini aradığını
anlatarak, "Ben onun geleceğini biliyorum" diye konuştu. Elif ile birlikte kaybolan arkadaşı Hatice Buse
Gaffaroğlu'nun anne ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşadığını söyleyen Karaarslan, "20
gün önce Hatice Buse kızımı 'annem' diye bir kadınla tanıştırmış ve beraber yemeğe gitmişler. Ancak
bu kadının annesi olmadığını sonradan öğrendik. Aklımıza kötü kötü şeyler geliyor. Bir annenin
evladının kaybolması kadar yaşadığı acı bir şey yok. Ne olur evladımın bulunması için bize yardım
edin" dedi.
Polis, 20 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Elif Karaarslan ile Hatice Buse Gaffaroğlu'nu arıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10199
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Mobeselere takılan ilginç kazalar
Kayseri'de kent güvenliğinin sağlanması için kentin değişik yerlerine yerleştirilen MOBESE kameralarına ilginç
görüntüler yansıdı
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Kayseri'de kent güvenliğinin sağlanması için kentin değişik yerlerine yerleştirilen MOBESE
kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Đl Emniyet Müdürlüğünün şehrin güvenliğini sağlamak için Kent
Güvenlik Sistemi kapsamında kullandığı hareketli ve sabit MOBESE kameraları, kimi zaman ilginç
olaylar ve kazaları görüntülüyor. Basına dağıtılan bazı MOBESE kayıtları, bir anlık dikkatsizliğin nelere
mal olabileceğini ortaya koyuyor. Bu görüntülerden birinde, çevreyolda yolun karşısına geçmek isteyen
iki kız arkadaştan biri, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen aniden yola fırlıyor ve bir aracın
çarpmasından kurtulamıyor. Aynı yerdeki bir başka görüntüde ise bir yaya yolun karşısına geçerken
araçlara yeşil ışık yanıyor. Sol şeritten hızla geçmek isteyen bir araç, dalgın yayaya çarpıyor.
MOBESE kameralarına terminal otoparkında da ilginç bir görüntü yansıyor. Duran otomobilin
bagajından eşyalarını almaya çalışan adam, parktan çıkmak için geri manevra yapan minibüs
şoförünün dikkatsizliği nedeniyle iki araç arasında sıkışarak yaralanıyor. Yeni Mahalle'de kaydedilen
bir görüntüde ise kontrolsüz kavşakta bir otomobilin, minibüse çarpması kameralara yansıyor.
MOBESE kameraları, "kuş uçurtmuyor" tabiri de Kayseri'de gerçek oldu. Hunat Camisi karşısındaki
hareketli MOBESE kamerası bu kez bir güvercine odaklanıyor. Kameranın yerleştirildiği direğe konan
güvercin, her şeyden habersiz görüntüleniyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10200
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Dağda Büyümüş Ayı Çöp Atma
Vatandaşların yerlere çöp atmasından bıkan kızgın esnaf, 'Dağda Büyümüş Ayı Çöp Atma' yazısı asarak tepkisini
gösterdi
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Kayseri'de, vatandaşların yerlere çöp atmasından bıkan kızgın esnaf, 'Dağda Büyümüş Ayı Çöp Atma'
yazısı asarak tepkisini gösterdi.
Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesinde reklamcılık yapan ve ismini vermek istemeyen esnaf, yere
çöp atan vatandaşları defalarca uyardı. Sonuç vermeyen uyarılar sebebiyle yere çöp atanlara kızan

esnaf, son çare olarak kaldırım üzerindeki telefon kutunsuna 'Dağda Büyümüş Ayı Çöp Atma' yazısı
yapıştırarak tepkisini gösterdi.
"Temizlik imandandır" diyerek çoğu insanların bugünlerde bunu gerçekleştirmediğini söyleyen esnaf,
"Umarım bu yazı ile yoldan geçen vatandaşlar ayı olmadığını anlayıp çöp atmazlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10202
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Kovalamaca karakolda bitti
Dur ihtarına uymayan bir otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı
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Kayseri'de, dur ihtarına uymayan bir otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Karşı
şeride geçen otomobilin sürücüsü kaza yapınca yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Odası Kavşağı'nda polis ekipleri 38 HA 606 plakalı bir otomobili
durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Kocasinan bulvarından,
Karayolları kavşağına doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca da, 38 HA 606 plakalı otomobil
karşı şeride geçerek kaza yaptı.
Kaza sonrasında yakalanan 38 HA 606 plakalı otomobildeki A.D. ve arkadaşının alkollü oldukları tespit
edildi.A.D. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10203
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Teravihten çıktı cinayet işledi
Develi'de teravih namazı sonrasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
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Kayseri'de teravih namazı sonrasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Đddiaya göre, Develi ilçesi Ayvazhacı köyünde M.Ö. (46) ve B.Ş.'nin çocukları arasında kavga çıktı.
Daha önce aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.Ö. ve B.Ş.'nin de teravih namazı sonrası

kavgaya karışmasıyla olay büyüdü. Kavgada B.Ş., M.Ö.'yü üç yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ölen
şahsın cenazesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı jandarma
tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10204
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Đş adamlarına polis dayağı iddiası
Kayseri Ticaret Odası Disiplin Kurulu Üyesi Tufan Dinçer ve Ejder Uzunoğlu önceki gün iki polis tarafından darp
edildiklerini iddia etti
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Kayseri Ticaret Odası Disiplin Kurulu Üyesi Tufan Dinçer ve Ejder Uzunoğlu önceki gün iki polis
tarafından darp edildiklerini iddia etti. Dinçer, görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.
Olayı anlatmak için işyerinde basın toplantısı düzenleyen Dinçer, olayın, işyerinin önünde olduğunu
söyleyerek, binanın önüne çıktıklarında iki polisin kendilerini darp ettiğini ileri sürdü. Yaşanılan olayın
nasıl olduğunu anlatan Dinçer, “Binanın dış kapısından çıkar çıkmaz motosikletli iki polis durarak
kimlik sorgulaması yapmak istedi. Polisler kimliği alarak yüzüme fırlattı. TC yazılı kimliğin yoksa
gezmeyeceksin lan dediler. Sonra bizi darp etmeye başladılar. Biber gazı sıktılar. Karşılık
vermememize rağmen yakın mesafede gözümüze biber gazı sıkarak bizi karakola götürdüler” dedi.
Đki polisten de şikayetçi olduğunu ifade eden Dinçer, “Başka vatandaşlara da aynı şekilde
davranmamaları için şikayetçi oldum. Kanunun gereğini yapacağımdan hiç şüphem yok” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10205
Erişim Tarihi: 16.08.2011

Karısını sopayla dövdü
Pınarbaşı'nda öfkeli koca, cep telefonu ile görüştüğü gerekçesiyle eşini sopa ile döverek hastanelik etti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 237
: 13 Ağustos 2011 15:20

Kayseri'de öfkeli koca, cep telefonu ile görüştüğü gerekçesiyle eşini sopa ile döverek hastanelik etti.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Büyükpotuklu köyünde Ç.K. eşi Ş.K.'yı cep telefonu ile görüştüğü

gerekçesi ile sopa ile döverek yaraladı. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K. tedavi altına
alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öfkeli koca Ç.K. ise jandarma karakolunda alınan ifadenin ardından Cumhuriyet Savcısı'na bilgi
verilerek serbest bırakıldı.
Öte yandan kentte hemen hemen her gün kamuoyuna yansıyan şiddet haberlerinin dışında, ne kadar
benzer olay yaşandığı da düşündürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10206
Erişim Tarihi: 16.08.2011

