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Şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırarken, birçok binanın da çatısı uçtu
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Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırarken, birçok binanın da çatısı uçtu. Bir ilçe
belediyesinin spor salonunun tavanı çökerken, salonun boş olması büyük bir faciayı önledi.
Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, birçok evin çatısını uçurdu. Şiddetli
rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırılırken, çöp konteynırları yerinden söküldü. Sabah saatlerinde bir
belediyenin sosyal tesislerindeki spor salonunun asma tavanı da şiddetli rüzgara dayanamayarak
büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda 112 ve 110 ekibi sevk edildi. Hafta sonu olması
nedeniyle öğrenci yoğunluğunun yaşandığı merkezde spor salonunda herhangi bir etkinliğin olmaması
büyük bir faciayı önledi. Bazı öğrenciler panik yaşarken, bazı öğrenciler de gözyaşlarına hakim
olamadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10787
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Annelik mi zor, vekillik mi?
AKP Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Kocasinan Đlçe Kongresi'ne birlikte katıldığı 4 yaşındaki kızı Reyan nedeniyle
zor anlar yaşadı
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AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, partisinin Kocasinan Đlçe Kongresi'ne birlikte katıldığı
4 yaşındaki kızı Reyan nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kayseri Đl Kültür Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen AK Parti Kocasinan Đlçe Kongresi'ne katılan Milletvekili
Pelin Gündeş Bakır, 4 yaşındaki kızı Reyan sıkılınca zor anlar yaşadı. Kongredeki konuşmalardan
sıkılan Reyan, önce annesinin telefonunda oyun oynadı. Bundan da sıkılan Reyan, ayakkabılarını
çıkararak protokolün önünde yerde oturarak oyun oynamaya başladı. Kızını uslu durması için uyaran
Bakır, yerinde durmayan kızını izlemekle yetindi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10788
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Ermeniler Osmanlı'ya ihanet etti!
MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu: Ermeniler ülkelerine ihanet etmişlerdi
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MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, "Bütün arşivleri en ince teferruatına kadar
inceledik. Elde ettiğimiz sonuç şuydu: Ermeniler ülkelerine ihanet etmişlerdi" dedi.
Ülkü Ocakları Tokat Đl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Sözde
Ermeni Soykırımı ve Gerçekleri" konulu konferansa MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,
konuşmacı olarak katıldı. Halaçoğlu, başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin
ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, AB'nin dağıldığını ileri sürdü. Türkiye'nin peşine
düştüğü, girmek istediği AB yapısının dağıldığını ifade eden Halaçoğlu, "Ben Türk Tarih Kurumu
Başkanı iken '140 sene
içerisinde AB dağılacak' dediğimde herkes 'kehanette bulunuyor' diyordu. Sözlerimin doğru olduğu
ortaya çıktı. Sömürgelerini kaybetmiş bir Avrupa, hammadde kaynaklarını ve insan gücünü kaybetmiş
Avrupa demektir. Hali ile ekonomik olarak çökecektir" diye konuştu.
Prof. Dr. Halaçoğlu, Tarih Kurumu'nda iken sözde Ermeni soykırımına ilişkin araştırma yaptıklarını
söyledi. Dünya çapında yaptıkları araştırmada 100 bine yakın belge topladıklarını ifade eden
Halaçoğlu, "Bütün arşivleri en ince teferruatına kadar inceledik. Elde ettiğimiz sonuç şuydu: Ermeniler
ülkelerine ihanet etmişlerdi. Şimdi uluslararası hukuku incelediğinizde tehlike olarak görülen kendi
ülkenizdeki vatandaşlardan herhangi bir grubu bir başka yere nakletme hakkı verilmiştir. Osmanlı
Devleti de kendi vatandaşları içerisinde yer alan Ermenilerin Fransız üniforması ile Fransız askerleri
içindeki Osmanlı ile çarpışan Fransız askerlerinin yarısına yakını paşanın Fransa Dışişleri Bakanlığı'na
gönderdiği yazısında açıkça belirtiliyor. Yarısına yakını Fransız ordusundaki Ermeniler. Fransız
arşivlerinde 1914 ile 1918 yıllarında Fransa için ölen Ermeniler adına Paris'te bir anıt dikildiği gibi,
arşivdeki listeler verilmiştir. Verilen listelerin hepsi Anadolu yani Osmanlı Ermeni'sidir. Đhanetlerinin
belgesidir" diye konuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru ise, parti grubu olarak Hocalı katliamını "soykırım günü"
değil, "katliam günü" olarak TBMM'ye vermiş oldukları kanun teklifi ile kanunlaştırmak istediklerini
söyledi. Doğru, "Ancak bu kanun teklifimiz kanunlaştırılmadı. Bu dönemde tekrar bu yönlü olarak o
günün dünyanın her tarafından bir 'katliam günü' olarak hatırlanması ve anılması için çalışma
yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10789
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Kayserispor Antalya'da kayıp!
Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Medical Park Antalyaspor, Kayserispor'u Necati Ateş'in golü ile 1-0 yendi
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Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Medical Park Antalyaspor, Kayserispor'u Necati Ateş'in golü ile
1-0 yendi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
9. dakikada Tita'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topa yükselen Necati'nin kafa
vuruºunu kaleci Navarro eliyle çeldi. Kaleye giden topu kaleci tekrar yumruklayarak kornere gönderdi.
20. dakikada Troisi'nin ortasında topa yükselen Sefa'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
21. dakikada Medical Park Antalyaspor'un kalecisi Sammy'nin kısa degajı Gökhan Ünal'ın önüne
düştü. Gökhan'ın uzaktan sert vuruşu kale direğini sıyırarak auta çıktı.
30. dakikada kırmızı-beyazlıların geliştirdiği atakta Đbrahim Dağaşan'ın ara pasıyla kaleci ile karşı
karşıya kalan Necati'nin sert vuruºu kale dire?inden oyun alan?na döndü. Dönen topu Kayserispor
defans? uzaklaºt?rd?.
34. dakikada Ali Tando?an'ın içeri doğru ortaladığı topa arka direkte kendini unutturan Tita kafa vurdu.
Tita'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
44. dakikada Necati, Emrah'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Necati'nin vuruºu kaleci
Navarro'dan döndü.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
47. dakikada Gökhan Ünal'ın savunma arkasına attığı topta, Troisi kaleci ile karşı karşıya kaldı.
Troisi'nin vuruşu kaleciden döndü. Ndjock'un ikinci kez uzaklaştırdığı top bir anda Gökhan Ünal'ın
önünde kaldı. Gökhan'ın vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Doğa'nın ceza sahasına yaptığı ortada, Necati Ateş bekletmeden vuruşunda meşin
yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
69. dakikada organize gelişen Medical Park Antalyaspor atağında Necati'nin pasında ceza sahasında
uygun durumda bulunan Emrah düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Navaro topa hakim oldu.
72. dakikada sağ kanattan Sefa'nın ortasında Gökhan Ünal topu ağlarla buluşturdu. Ancak yan hakem
ofsayt bayrağını kaldırdı.
STAT: Mardan Antalyaspor Stadı
HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Bülent Gökçü xx, Cemal Bingül xx
MEDĐCAL PARK ANTALYASPOR: Sammy xxx, Ali Turan xxx, Deniz xx, Minev xx, Ali Tandoğan xx,
Đbrahim Dağaşan xx, Doğa xx (Kerem Şeras dk. 67 x) , Emrah xx (Sedat dk. 79 x), Tita xx (Kenan dk.
90 ?), Ali Zitouni xx, Necati xxx
YEDEKLER: Ömer, Musa Aydın, Musa Nizam, Radeljic
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mehmet Özdilek
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx, Eren xx, Đlhan xx, Biseswar xx, Santana xx (Kujovic dk. 80
x), Nunez xx, Pekarik xx (Okay dk. 89 ?) , Sefa xx, Troisi xx, Gökhan Ünal xx
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Okan, Abdullah, Nadir, Berkay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOL: Necati (dk. 56) (Medical Park Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Emrah, Minev (Medical Park Antalyaspor), Đlhan, Sefa (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10790
Erişim Tarihi: 09.01.2012

25 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 25 kişi zehirlendi
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Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 25 kişi zehirlendi.
Kayseri merkezinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle 6'sı çocuk 25 kişi sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlenince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı
vatandaşlar görüntü çekimi yapan basın mensuplarına tepki göstererek, 'Ne var ne çekiyorsunuz.
Milleti korkutacaksınız" dedi. Zehirlenen 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10791
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Đsrail'in denizde vurabileceğini beklemiyorduk
H tarafından Đl Özel Đdaresi'nde düzenlenen 'Filistin' konulu konferansa ĐHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve çok
sayıda davetli katıldı
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Kayseri'de düzenlenen 'Filistin' konulu konferansta konuşan Đnsani Yardım Derneği (ĐHH) Genel
Başkanı Bülent Yıldırım, "Kahrolsun Đsrail dediğim için keşke bende sizinle beraber yargılansaydım"
dedi. ĐHH tarafından Đl Özel Đdaresi'nde düzenlenen 'Filistin' konulu konferansa ĐHH Genel Başkanı
Bülent Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bülent Yıldırım, "Ben burada
yargılanan 30 kardeşime söylüyorum. Hiç üzülmeyin. Đnşallah cennete vesile olan kağıdınızı
imzaladınız. Ben üzülüyorum ki o davanın içinde değilim. Keşke beni de yargılasalardı. Kahrolsun
Đsrail. Bu kadar basit. Şimdi burada dava açılmış. Ben bu dava açanların yakınları bunları suçluyor
diye inanıyorum. Onun için onlara bir şey demiyorum. Bir an önce geri adım atsınlar. Kayseri'deki dava
bazılarını şımarttı, Ankara'da açıldı. Diyarbakır'da da açılıyor. Kahrolsun Đsrail dediğim için keşke
bende sizinle beraber yargılansaydım" diye konuştu. Mavi Marmara'da Đsrail'in teknolojisi üstün
olmasına rağmen yine de kendilerinin yayınlarını kesemediğini söyleyen Yıldırım, "Ben kendim onlara
canlı yayında seslendim. Đsrail televizyonlarına dedim ki; yöneticilerinize söyleyin eğer Mavi
Marmara'yı vurmaya kalkarlarsa biz ambargoyu gündeme getiriyoruz. Dünyada biraz ses çıkarttı. Ama
vurmaya kalkarlarsa öyle bir ses çıkartır ki sadece ambargoların temeli sarsılmaz, Đsrail'in temelleri
sarsılır dedim. Buna rağmen vurdular. Ama doğrusunu isterseniz bunların açık denizde bizi

vurabilecek kadar geri zekalı olacağını hiç kimse düşünemedi. Ama vurdular. Şimdi de Allah onları
vuruyor. Şimdi Mavi Marmara'yı vurmakla ne yaptılar biliyor musunuz? Mavi Marmara'nın yönünü
karaya çevirdiler. Mavi Marmara, Akdeniz'den geri çıktı. Karaya döndü. Nerede geziyor? Suriye, Libya,
Yemen ve Mısır, Tunus'ta geziyor ve Đsrail'in etrafındaki bütün iş birlikçi liderleri tek tek düşürüyor.
Đslam'ı, Mescidi Aksa'yı düşünen Đslam Birliği'ne inanmış toplulukların oluştuğu günleri inşallah hep
beraber göreceğiz" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından 'Filistin' konulu slayt gösterisi izlendi ve
sanatçı Ömer Karaoğlu konser verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10792
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Aşeren kadınlar bu manava!
Eriğin kilogramı 640 lira, çağlanın kilogramı 450 lira, kirazın kilogramı 350, şeftalinin kilogramı 80, kayısının
kilogramı ise 75 TL
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Kış mevsiminde yurt dışından tropikal meyveler getiren manav Atilla Yıldız, bu meyvelere en çok
aşeren kadınların ilgi gösterdiğini söyledi. Meyvelerden en fazla cep yakanı ise kilogramı 640 lira olan
erik. Erik, kiraz, şeftali, kayısı ve çağla gibi meyveleri kış mevsiminde almak isteyenler, kesenin ağzını
açmak zorunda kalıyor. En çok meyveleri almak durumunda kalan aşeren kadınların eşleri ise bu
durumdan oldukça muzdarip. Yaz meyvelerini Kıbrıs, Antalya ve Avustralya'dan getirterek Kayseri'de
satan manav Atilla Yıldız, bütün meyvelerin doğal ve organik olduğunu, fiyatların yüksek olmasına
karşı satışların iyi olduğunu söyledi. Yaz meyvelerinde en pahalı olanının erik olduğunu ifade eden
Yıldız, "Eriğin kilogramı 650 TL. Yüksek fiyata rağmen mecbur almak durumunda kalan eşler var.
Diğer meyvelerin fiyatları ise çağlanın kilogramı 450 lira, kirazın kilogramı 350, şeftalinin kilogramı 80,
kayısının kilogramı ise 75 TL" dedi. Yıldız, hamile kadınların eşlerinin mecbur kaldığı bu meyveleri
alırken az da olsa serzenişte bulunduğunu da söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10793
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Buzdolaplarınızı değiştirin!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de yaptığı konuşmasında ev kadınlarına
tasarruf çağrısında bulundu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanlığı'nın
kongresinde yaptığı konuşmasında ev kadınlarına tasarruf çağrısında bulundu. Bakan Yıldız,
"Evlerinizdeki buzdolapları tasarruflu olanları ile değiştirin" dedi.
Bakan Yıldız, Türkiye'de kullanılan enerjinin yüzde 24'ünün meskenlerde kullanıldığını açıkladı.
Konutların idaresinin ev kadınlarında olduğunun altını çizen Yıldız, şöyle konuştu: "Evlerde kullanılan
elektriğin yarısı beyaz eşyalarda kullanılıyor. Bu gün buzdolabı ve çamaşır makinesi olmayan ev yok
gibi. Bulaşık makinesi ise bazı evlerde bulunuyor. Evlerde kullanılan buzdolapları, en fazla elektrik
tüketen ev eşyası konumunda"
Türkiye'de şu an 15 milyon adet buzdolabı olduğunun altını çizen Bakan Yıldız, bu buzdolaplarının 5
veya 6 yıl içinde kademeli olarak tasarruflu buzdolapları ile değiştirileceğini söyledi. Yapılacak bu
tasarruf ile, Keban Barajı'ndan elde edilen enerji kadar bir enerji kazanımı olacağını anlatan Bakan
Yıldız, şöyle konuştu: "Türkiye'de tüketimi israftan uzaklaştırırsak bu ülkemiz adına büyük bir kazanım
olacaktır. 2012 yılında israftan uzaklaşmak adına bayanların böyle bir çalışma yapmasını tavsiye
ediyorum"
Enerji konusunda büyük projelere imza attıklarını hatırlatan Yıldız, şunları söyledi: "Muhalefetin sürekli
eleştirileri oluyor. Muhalefet son yaptığımız anlaşmada, 'Ne yaptınız da başkalarını sevindiriyorsunuz?'
diye bize soruyor. Artık kazan kazan konsepti var. Ben öyle bir iş yaparım ki, herkes kazanır. Ancak
muhalefet, iktidar kaybetsin de kim kazanırsa kazansın anlayışı ile hareket ediyor"
Üstü kapalı olarak BDP Genel Başkanı'nı da eleştiren Bakan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:
"PKK'ya terörist diyemeyenler, Genelkurmay Başkanımıza 'Onbaşı' diyor. Biz hiçbir güvenlik kuvvetinin
yıpratılmasına müsaade etmeyiz. Her zaman olduğu gibi terörle mücadelemiz de kökünü kazıyana
kadar devam edecektir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10794
Erişim Tarihi: 09.01.2012

2011 yılında şeytan taşladık!
Özhaseki:CHP'den kazandığım tazminat paralarıyla Kayseri'nin 7 noktasında sucuk partisi
vereceğim
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
ortaya attığı iddialarla ilgili olarak, "Açtığımız bütün davaları kazanıyoruz. Tazminat davalarından
aldığım paralarla Kayseri'nin 7 noktasında sucuk partisi vereceğim" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 2011 yılını değerlendirerek, "2011 yılında
hem şeytan taşladık hem de işimizi yaptık" dedi ve 2012 yılında yapacağı projeleri açıkladı. Başkan
Özhaseki toplantıda bir basın mensubunun '2012 yılında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili
defteri kapatıyor musunuz?' şeklindeki sorusuna, "Biz o defteri hiç açmamıştık" dedi.
Başkan Özhaseki, "Sadece ne diyorlar diye bir baktık" ifadesinde bulunarak, "Onlar bir algı idare
etmeye çalıştı. 'Bize baskı uyguluyorlar, müfettiş gönderiyorlar' diyerek. CHP'li belediyelerde bir sıkıntı
var. Eğer bu belediyelerdeki sıkıntı kanuni olarak da ortaya çıkarsa CHP çöker. Bu nedenle 'Kayseri'ye
müfettiş gitmiyor' diye CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu 50 yerde açıklama yaptı. Ama bizim
belediyemizin 3 savcı tarafından didik didik edildiğini bilmiyor. Đzmir'de kendi yandaşlarını
toplayarak, 'Bizi bırak Kayseri'ye bak' diye slogan attırıyorlar. Gelin Kayseri'de ne var bakın görün.

Ortaya attıkları iddialarla ilgili olarak hukuk, kararını verdi. 10 ay boyunca yapılmayan şey tekrar
yapıldı. Kapanan dosyalar yeniden açıldı ve incelendi. Hırsızlık ve çete yok diye kararlar verildi" diye
konuştu.
"Türkiye huzurunda yaptıkları rezillikleri ilan edeceğiz" diyen Başkan Özhaseki, "CHP'ye ve onların
yayın yaptırdıkları gazetelere karşı açtığımız tazminat ve hukuk davaları var. Açtığımız bütün davaları
kazanıyoruz. Kazandığımız tazminat davalarının paraları ile Kayseri'nin 7 yerinde sucuk partisi
vereceğim. O kadar haksız iftiralarda bulundular, bunun karşılığında kazandığımız paralarla hiç
olmazsa vatandaşın yüzünü güldürelim" şeklinde konuştu.
Başkan Özhaseki, "Müfterileri zor günler bekliyor. Bundan sonra bize düşen yalan söyleyenlerin
kötülüklerini hukuki açıdan takip ederek ortaya çıkarmaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10795
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Bünyan'da intihar girişimi
Bir kadın, yurt dışındaki eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sinir krizi geçirerek ilaç içip intihar etmek
istedi
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Kayseri'de bir kadın, yurt dışındaki eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sinir krizi geçirerek
ilaç içip intihar etmek istedi.
Bünyan ilçesi Güllüce kasabasında F. K., yurtdışında bulunan eşi ile yaptığı telefon görüşmesinde
tartıştı. Sinir krizi geçiren F.K. 12 adet sinir hapı içerek intihara kalkıştı. Bünyan Devlet Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alınan F.K.'nın midesi yıkanırken hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10797
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Yemliha'da borç intiharı
Kayseri'de borçları yüzünden bunalıma giren kişi, kendisini iple ağaca asarak intihar etti
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Kayseri'de borçları yüzünden bunalıma giren kişi, kendisini iple ağaca asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yemliha kasabasında M.Y. aşırı borçları yüzünden bunalıma
girdi. Kendini iple ağaca asarak intihar eden M.Y.'nin Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp olarak
arandığı öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna
kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10798
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Kayseri'nin kadın gazetecileri konuştu
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlama biçimini, erkek egemen yapıyı pekiştirdiği
gerekçesiyle eleştirdiler
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Kayserinin kadın gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlama biçimini, erkek egemen
yapıyı pekiştirmesi gerekçesiyle eleştirdi.
Kayserinin kadın gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün Kayseri'de son bir kaç yıldır,
ERÜ Đletişim Fakültesi ve Gazeteciler Cemiyeti arasında oynanan futbol maçlarıyla kutlanmasına tepki
gösterdi. Kadın gazeteciler, kendilerinin de erkek mesai arkadaşlarıyla aynı işi yapıyor olmalarına
rağmen, kutlama programlarının erkeklerin eğlenebileceği biçimde yapılmasını, kadınların meslekte
göz ardı edilmesi biçiminde değerlendirdiler.
Kayserinin kadın gazetecilerinden, Demet Öztürk (DHA muhabiri), Semra Acar (Yeni Haber gazetesi
muhabiri), Selda Polat (E TV haber spikeri), Dilek Bolat (Olay gazetesi muhabiri) konuyla ilgili
tepkilerini şu şekilde dillendirdiler:
“Kadın gazetecinin de adı yok”
Demet Öztürk (DHA muhabiri): Türk toplumu kadına nasıl bakıyorsa gazeteciler de öyle bakıyor.
Dolayısıyla 'Gazeteci de olsa kadının ne yazık ki adı yok'. Bunu özeleştiri olarak da almam gerekir.
Zira, 3 dönem Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunda yer aldım, genel sekreterlik yaptım. Benim de
içinde bulunduğum dönemlerde de, 'Çalışan Gazeteciler Günü' düzenlenen futbol turnuvalarıyla
geçiştirildi. Đletişim Fakültesi'nin de bu anlamda katkısı olmadı. Çünkü onlar da, gazeteci deyince
erkekleri algılıyor. Mesleğe başladığım yıllarda, belediye başkanları ya da oda başkanları gazetecilere
'Gazeteciler gününde' hediye gönderirken bana da kravat gönderiyordu! O zaman başka kadın
gazeteci olmadığı için bunu hoş görüyordum. Ama bunu kendi meslek örgütümüzün de benzeri şekilde
sürdürmesi artık hoş görülmemeli. Artık, kadın gazeteciler, muhabirler de haberlerde boy gösteriyor,
erkek meslektaşlarıyla omuz omuza çalışıyor. Cemiyet Başkanımız Veli Altınkaya ve yönetim kurulu,
kadınların bu başkaldırısını dikkate alacaktır. Bundan sonra ki Çalışan Gazeteciler Günü'nde gününü
geçiştirmek yerine, mesleğin gelişmesine katkı sağlayacak, en azından kadın-erkek ayrımı
yapılmayan, kağıt üzerinde değil, gerçek gazetecilerin mesleklerini daha rahat koşullarda yapması
dileğiyle…
“Gazeteci ağabeylerimize duyurulur!”
Semra Acar (Yeni Haber gazetesi muhabiri): Biz çalışan gazetecilerin günü bugün aslında ama

baktığımızda ne çok eksik görüyoruz. Đlimizde kadınının henüz basında tam olarak yerini almadığını
görmekte bir o kadar üzücü. Cemiyet Başkanı Sayın Veli Altınkaya cemiyetin son seçimlerinde 100.
yılda cemiyet başkanlığında bir kadın görmek istiyoruz demişti. Bu bile Kayseri basınında kadının ne
kadar uzakta olduğunu gösteriyor. Çünkü cemiyet henüz 32 yaşında. Yani cemiyetin başına bir
kadının geçmesi için ne yazık ki 68 yıl var. Sayın Altınkaya'nın temennisi bu yönde ama ne yazık ki
bunu söyleyen Başkan'ın yönetiminde bir tek kadın dahi yok. Bugün çalışan gazeteciler için bazı
programlar yapılıyor. Çelenk konuluyor, Vali Bey ziyaret ediliyor vs. Birde turnuva düzenleniyor. O
turnuvada kadınlarının top koşturduğunu görmedim. Peki, kadın gazeteciler yapılan bu programların
neresinde. Erkek meslektaşları sahada top koştururken kadın gazeteciler erkek meslektaşlarına
tempomu tutacak. Oysa kadının olduğu yerde düzen ve nizam vardır. Bunun bilinmesine rağmen
kadınların bu kadar uzak tutulması açıklanması zor bir durum. Benim de bir temennim var. O da
kadınların emeklerinin karşılığını alarak iyi bir yere gelmeleri. Tüm meslektaşlarımın Çalışan
Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.”
“Bu şehirde görev yapan gazeteciler sadece erkekler mi?”
Selda Polat (E TV haber spikeri): Topluma mesajlar veren, örnek karakterler olmayı gerektiren bu
meslekte de ilimizde maalesef bir ayrımcılık yaşanıyor. Açık açık söylenmese de yapılan faaliyetler
gazeteciler arasında kadın-erkek ayrımı olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Nereden mi kapıldık bu
kanıya? Cevap vereyim; yapılan mesleki işlerden ya da başarı ortalamasından falan değil, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü etkinliklerinden kapıldık, mesleki motivasyonu arttırmak, meslektaşlar arası
kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerden kapıldık. Bir futbol turnuvası ile kutlanıyor
Kayseri de çalışan gazetecilerin günü… Ya hu bu şehirde görev yapan gazeteciler sadece erkekler
mi? Şimdi başlasam kadın gazetecileri saymaya, hepsini, birçok erkek gazeteciden daha kolay
tanıyacak okurlar. Oysa erkek meslektaşları tarafından yok sayılıp sadece erkeklerin rol alabileceği bir
futbol turnuvasıyla anılıyor bu özel gün ve neden peki? Ben cinsiyet ayrımcılığından başka yanıt
bulamıyorum bu soruya. Kibarlığı, son derece hassas, ince düşünceli oluşu ve naif kişiliği ile tanıyıp,
çok büyük saygı ve sevgi duyduğum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı değerli ağabeyim ve hocam Sayın
Veli Altınkaya' ya sesleniyorum; sayın hocam BĐZ DE VARIZ… Çalışan Kadın Gazeteciler olarak BĐZ
DE VARIZ… başka söze gerek yok sanırım… Kadın erkek ayrımı yapmıyorum ve bütün gazeteci
arkadaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum…
“Kadın gazeteciler bu yıl da yok sayılıyor”
Dilek Bolat (Olay gazetesi muhabiri): Ne yazık ki; kadın erkek eşitsizliği burada da hissettiriyor
kendini.Gazeteciler onuruna da futbol maçı organize ediliyor. Bir kutlama programı hazırlanıyor,
hazırlanmış olmasına ama... Her zaman olduğu gibi bu etkinlikte de yine kadınlar yok sayılıyor. Futbol,
geniş kitlelerin ortak kanısı olarak erkek sporudur(!).Yıllardır erkek gazeteciler için, erkek sporu (!) olan
futbol ile kutlama yapılıyor. Biz kadınlar ise, her fırsatta eşitliği savunan kendi meslektaşlarımızın
kutlamasına bile dahil olamıyoruz. Sabah Cumhuriyet Meydanı'na çelenk koyuyoruz, Vali Beyi'i ziyaret
ediyoruz, erkek arkadaşlarımızın futbol maçını izliyoruz. Ve gazeteciler günü kapsamında kutlama son
buluyor. Peki kadın gazeteciler bu kutlamanın neresinde?
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10799
Erişim Tarihi: 09.01.2012

Kayseri'deki askeri kışlalar taşınıyor
Komando,Alay,Anatamir,Havaikmal,Askerlik Şubesi,Lojmanlar ve binalar kısmen şehir dışına çıkıyor
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Askeriye ile çeşitli konularda anlaşmaların yapıldığı ve 3 ayrı protokolün imzalandığını belirten Başkan
Özhaseki, "Bu protokollerden birisi yanımızdaki tek katlı ve çok katlı lojmanların başka yere taşınması
idi.
Diğer ikisi de Hava Đkmal'in imar sınırlarına çekilmesi ve Anatamir Fabrikası'nın eklentilerinin
kaldırılarak buraya 3 şeritli bir yol yapılması ve buradaki trafiğin çözülmesi konusunda imzalandı.
Bunlara ek olarak komando tugayına ait olan 295 lojmanın taşınması, askerlik şubesinin yenilenmesi
ve taşınması ile il jandarma binasının taşınması konusunda da 3 yeni protokol yolda" diye konuştu.
Başkan Özhaseki, "Đmzalanan protokoller çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yanında bulunan
askeri lojmanlar kaldırılacak. Askeriyeye yeni lojmanlar yapılacak. Hava Đkmal arsaları Hisarcık ve
Talas tarafında 15 metre kadar içeri çekilecek. Tel örgüler kaldırılacak ve askeriye için modern sınırlar
çizilecek.Üçüncü anlaşma ise Anatamir ile gerçekleşti. Osman Kavuncu Bulvarı'nın DSĐ kavşağında
yeni bir çalışma yapıldı. Düvenönü'ne gidecek olan araçlar sağ şeridi kullanacak. Kocasinan Bulvarı'na
gitmek isteyen araçlar ise sol şeridi kullanacak. Burada uygulanan 3 şeritli yolun, trafiği rahatlatması
düşünülüyor. Đleriki zamanlarda da belki köprülü kavşaklar da gündeme gelebilir.Đmzalanacak 3 yeni
protokol daha var. Askeriyenin şehir merkezinde 295 adet lojmanı var. Bütün bunları bize terk
edecekler ve bu eskimiş binaların yerine modern lojmanlar yapacağız. Askerlik Şubesi kaldırılacak ve
yerine modern bir bina yapılacak. Talas'ta bulunan Đl Jandarma'nın binası da kaldırılacak. Bunlar
sözleşme safhasında. Sözleşmeler yapıldıktan sonra Kartal Kavşağı yeniden düzenlenecek" dedi.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10800
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Kayseriye 3 yeni Müze geliyor
Gevher Nesibe Şifahiyehanesinde Selçuklu Müzesi, Kale içinde Arkeoloji Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele
Müzesi oluyor
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3 YENĐ MÜZE GELĐYOR
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl içerisinde onlarca yeni projesi olduğunu da söyleyen Başkan
Özhaseki, bu projelerden birkaçı hakkında bilgiler verdi.
Kültür Yolu Projesi'nin bunlardan en önemlilerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Özhaseki, bu
projenin Kayseri'nin tarihi ve turistik mekanlarını içine alan bir güzergahtan oluşacağını belirtti.
Kültür Yolu Projesi'ne bağlı olarak yeni projelerin de hayata geçeceğini söyleyen Başkan Özhaseki,
"Gevher Nesibe Medresesi'ne kurulacak olan Selçuklu Müzesi, Kale içinde yer alacak Arkeoloji Müzesi
bunlardan bazıları. Yine Kayseri Lisesi'nde bir Milli Mücadele Müzesi kuracağız ve şu anda Gençlik
Spor Müdürlüğü'nde bulunan Kiçikapı Kilisesini de restore ederek buraya sergi ve konferans salonu
yapacağız. Yine Kiçikapı Meydanı'nını baştan aşağı düzenleneceğiz ve şehrimizde yeni bir tarihi
meydan daha doğacak" dedi.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10801
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Adliye Taşınıyor,Valilik Geri Çekiliyor
2 Katlı yeraltı otoparkının yanısıra tören alanı yenileniyor ve meydan genişliyor
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"MEYDAN PROJESĐ'NDE 2. ETAP BAŞLIYOR"
Cumhuriyet Meydanı'nda 1. etabın yapılan çalışmalarla tamamlandığını ve 2. etap çalışmaları için
kolların sıvandığını kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Meydanın
son halini alması için start verildi. Meydanın ovalliğini bozan Adliye Binası yıkılacak ve Valilik binası ise
daha önceki mimari yapısıyla biraz daha geriye yeniden yapılacak. Meydanda bulunan tören alanı ise
düzenlenerek daha da görkemli bir hal alacak. Araç yoğunluğu için de eski Ahmet Paşa Đlkokulu'nun
arsasına iki katlı otopark da yapılacak" dedi.
Toplantının sonunda Başkan Özhaseki 2011 yılının 'Ufuktaki Kent Kayseri' hedefine hızla ilerleyen bir
yıl olduğunu belirterek, "2012 yılı da bu vizyona ulaşmak için durmadan çalışarak geçecek. 2013 yılı
ise inşallah peşinden koştuğumuz işlerin hepsinin gerçekleştiği bir yıl olacak" şeklinde konuştu.
Başkan Özhaseki toplantının sonunda da basın mensuplarının sorularını cevapladı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10802
Erişim Tarihi: 12.01.2012

9 köy yolu ulaşıma kapandı
Bünyan, Pınarbaşı, Sarız ve Yahyalı ilçelerinde toplam 9 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi
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Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 9 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği’nden alınan bilgiye göre, dün başlayan kar yağışı nedeniyle
Bünyan, Pınarbaşı, Sarız ve Yahyalı ilçelerinde toplam 9 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Yol açma ve kar temizleme çalışmalarında 8 bıçaklı kamyon, 14 greyder, 2 treyler, 2 dozerin
bulunduğu 7 ekibin görev yaptığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10803
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Hayri Kıvrıkoğlu Kayseri'de
Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 86
: 10 Ocak 2012 11:45

Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Orgeneral
Hayri Kıvrıkoğlu, birliklerde incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde hava yoluyla Kayseri’ye
geldi. Kıvrıkoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Talas’ta bulunan komando tugayına geçti
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10804
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Öğrencilere ilk yardım tatbikatı
Arama Kurtarma Teknisyeni Hasan Say: Deprem anında çamaşır makinelerinin yanına uzanabilirsiniz
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Kayseri'de, Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Đl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafında okullardaki öğrencilere arama kurtarma ve ilkyardım teknikleri
uygulamalı olarak anlatıldı.
Kocasinan Yatılı Bölge Đlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen faaliyette ilk olarak öğrencilere Arama
Kurtarma Teknisyeni Hasan Say tarafından deprem anında yapılacak olanlar anlatıldı. Depremin ne
zaman olacağının kesin bilinmediğinin altını çizen Say, öğrencilere uygulamalı olarak deprem anında
alacakları pozisyonları anlattı. Say, öğrencilerin gösterilen teknikleri evlerinde her 15 günde bir tekrar
etmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Bu teknikler deprem anında sizin hayatta kalmanızı sağlayabilir”
diye konuştu.
Bir öğrencinin deprem anında nerelerde bulunmaları gerektiğini sorması üzerine, “Şuana kadar

yapılan araştırmalarda depreme en dayanıklı ev eşyası olarak çamaşır makineleri gösteriliyor.
Depremlerde bakıyorsunuz gerçekten çamaşır makineleri sağlam olarak karşınıza çıkıyor. Deprem
anında çamaşır makinelerinin yanına uzanabilirsiniz. Ancak depreme merdivende yakalandıysanız
yukarılara doğru koşabilirsiniz. Evin içinde yakalandıysanız sütunların yanına veya daha güvenli
yerlere sığınmalısınız” dedi.
Öğrencilere deprem ile ilgili bilgiler verildikten sonra siren çaldı ve binalarda bulunan öğrenciler tahliye
edildi. Tahliye sırasında binada mahsur kalan öğrenciler, kendi arkadaşları tarafından güvenli bir
şekilde çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri tarafından da yangın söndürme teknikleri konusunda öğrenciler
ve öğretmenlere uygulamalı olarak gösterildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10805
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Japon Yen'i mağdurlarına müjde
Kayseri Tüketici Mahkemesi tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı Japon yeni mağdurları için umut oldu
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Kayseri Tüketici Mahkemesi tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı Japon yeni mağdurları için umut
oldu.
2008 yılında bankaların Japon Yeni'nin yükselmemesi nedeniyle tüketiciye cazip olarak sundukları
Japon Yeni kredisi alan vatandaşlar, bir süre sonra Yen'in yüzde 200 oranında döviz yükselişinden
etkilenmesi nedeniyle bankalara yüksek miktarda borçlandılar. O dönemden bu yana haklarını arayan
Japon Yeni mağdurları için Kayseri'de Tüketici Mahkemesi tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı umut
oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Mehmet Çağlıergin, bir
tüketicinin kendilerine başvurması sonucu dava açtıklarını ve Kayseri Tüketici Mahkemesi tarafından
alınan ihtiyati tedbir kararıyla, tüketicinin dava sonuçlanıncaya kadar, kredi aldığı dönemdeki faiz oranı
üzerinden borcunu ödeyeceğini söyledi.
Türkiye'de 254 bin Japon Yeni mağduru olduğunu ifade eden Çağlıergin "Bu sayıyı aileleriyle birlikte
düşündüğünüzde yaklaşık 1 milyon kişi mağdur. Bu da Türkiye'nin nüfusunun 70'te 1 oranına tekabül
ediyor. Bunun yanı sıra bu ailelerin mağdur olmaları durumunda taksitleri ödeyemedikleri için anne
babalarına ya da başka ailelere de sıkıntı verdiğini düşünecek olursak mağdur sayısı neredeyse 4'e
katlanıyor. O nedenle Kayseri Tüketici Mahkemesi ihtiyatı tedbir kararı vermekle, sözleşme tarihindeki
kur üzerinden dava sonuçlanıncaya kadar bu taksitlerin ödenmesine karar verdi. Mahkeme devam
ediyor ama tedbir kararı verilmekle Türkiye'de bir ilke imza atıldı, umarım bunda kazanan tüketiciler
olacak." dedi.
Çağlıergin, davada karşı taraf olan bankaların da aynı süreçte hukuki mücadele verdiklerinin
unutulmaması gerektiğinin altını çizdi ve hükümete, Japon Yeni mağdurları için tedbir alamları
konusunda çağrıda bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10806
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Kayseri basını muhalefeti görmüyor
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy ve yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazeteciler
Cemiyeti'ni ziyaret etti
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy ve yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle
Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette tutuklu gazeteciler ve Kayseri basınının genel görünümü
konuşuldu.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, hakkında soruşturması devam eden 8 bine yakın ve
tutuklu bulunan 100 civarında gazeteciye atıfta bulundu ve demokrasinin işlerlik kazanabilmesi için
özgür basının şart olduğunu vurguladı. Altınkaya, CHP Milletvekili ve aynı zamanda gazeteci olan
Mustafa Balbay'ın da tutukluluğuna işaret ederek, “Arzumuz daha güçlü bir basın, bu bakımdan ana
muhalefet partisinden destek bekliyoruz, partinizin mensubu olan bir meslektaşımız da cezaevinde.
Onun parlamentoya gelip yemin etme mücadelesini verirken, meslektaşların bu hakları için de
mücadele verilsin. Bu sesin iktidara, parlamento çoğunluğuna daha fazla duyulması lazım.” diye
konuştu.
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy ise CHP'nin, 1961 yılında verilen, 71'de budanan ve AK Parti iktidarı
döneminde tamamen gazetecilerin ellerinden aldığı haklar için gerekli mücadelenin verileceğini ifade
etti. 2012 yılında gazetecilik yapmanın zor olduğunu dile getiren Gülsoy, şu şekilde konuştu: “Bir
yanda işsizlik tehlikesiyle karşı karşıyasınız, bir yanda çalıştığınız iş yerinin sahiplerinin gönlünü
etmekle yükümlüsünüz ama her şeyden önce hukuku, adaleti kendi kafasına göre yorumlayan bir
iktidar döneminde gazetecilik yapmak çok zor. Günümüzde 100 dolayında gazetecinin tutuklu olması
düşündürücü. Söyleniyor ki, bunlar gazetecilik faaliyetlerinden dolayı mı tutuklu ama bunlar
açıklanmıyor. Mustafa Balbay'ın gazetecilikten başka ne eylemi olabilir?”
Gülsoy, muhalefetin gelişmesinin ön şartının basının güçlenmesi olduğuna vurgu yaptı ve Kayseri
basınının muhalefeti görmezden geldiğini söyledi. Gülsoy “ AK Parti Türkiye'de yüzde 50 oy almışken
Kayseri'de yüzde 65 civarında oyu var. CHP'de Türkiye'de yüzde 26 civarında oy almışken, Kayseri'de
yüzde 12 civarında oyu var. Muhalefetin sayısı ne olursa olsun, isterse 1 kişi olsun, o 1 kişinin bile
kamuoyuna sesi yansıyorsa orada demokrasi olabilir. Ama Kayseri'de basın yayın organlarında hakim
olan tablo bunun tam zıddı. Ben bir yurttaş olarak izliyorum bu Kayseri'de hiç mi muhalif ses kalmamış
diyorum.” diye konuştu.
CHP'nin ardından, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla Đlişkiler Şube
Müdürlüğü birimi ekipleri ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10807
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Đşte Kayseri'nin yeni meydanı
Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yılın en önemli projelerinden olan meydan güzelleştirme projesi, kente yeni bir
estetik kazandıracak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yılın en önemli projelerinden olan meydan güzelleştirme
projesi, kente yeni bir estetik kazandıracak.
2012 yılı projeleri hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, meydan güzelleştirme projesinin müjdesini vermişti. Özhaseki, yerel yayın yapan
Kay TV'de ise projenin detayı hakkında konuştu.
Çalışmalara bu yıl içerisinde başlanacak olan proje hakkında konuşan Özhaseki, "Yeni projeyle birlikte
valilik binası yıkılarak 40 metre geriye çekilecek. Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk heykelinin
20 metre ileriye taşınarak yeni bir tören alanın inşa edilecek. Böylelikle hem meydana yeni bir estetik
kazandırmış hemde trafiği ferahlatmış olacağız" dedi.
Yeni projenin son rötuşlarının yapıldığını kaydeden Özhaseki, bu yıl içerisinde ilk kazmayı
vuracaklarını ve en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10808
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Karısını sırtından bıçakladı
Develi ilçesinde bir kadın, kendisini aldattığından şüphelenen eşi tarafından sırtından bıçakla yaralandı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, kendisini aldattığından şüphelenen eşi tarafından sırtından
bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi'nde meydana geldi. N.A. isimli şahıs, kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşi H.A.'yı (38)
sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe

Hastanesi acil servisine kaldırılan H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, 45 yaşındaki öfkeli
koca polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10809
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Otomobil, tramvay durağına çarptı
Kayseri'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay durağına çarptı
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Kayseri'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay durağına çarptı.
Edinilen bilgilere göre, G.U. (25) yönetimindeki 38 VE 898 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sivas caddesi Hunat tramvay durağına çarptı. Sürücü G.U. kazadan
şans eseri yara almadan kurtulurken otomobilin sol arka tekerleği koptu. Kaza nedeniyle tramvay
seferleri bir süre aksadı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla otomobilin kaldırmasıyla tramvay seferleri
devam etti.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10810
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Kanuni'yi tuttuğunu öpen adam yaptılar!
ERÜ Đletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahit Đlhan'dan dizi
değerlendirmesi
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ERÜ Đletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahit
Đlhan "Diziler Kanuni'yi tuttuğunu öpen bir adam olarak gösteriyor."
ERÜ Đletişim Fakültesi Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dalı öğretim üyesi Yrd. Doç.

Dr. Vahit Đlhan, Türk dizileri ile yabancı dizileri karşılaştırdı. Türkiye'de dizilerin sansasyonel ve
manipüle eden bir yapıda oldukları zaman tuttuğunu belirten Đlhan, "Kanuni Sultan Süleyman'ı belgesel
formatında yayınlarsanız izlettiremezsiniz, aynen ciddi haberin tutmadığı gibi. Reyting ve
sansasyonellik adına Kanuni'ye her şey yaptırılıyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman tuttuğunu öpen bir
adam ve bu konuda ön bilgisi olmayanlar ya da çocuklar onun o yönünü tanıyor." dedi. Đlhan, bu
bağlamda, Türk dizilerinin Anadolu topraklarının çok sesli yapısını yansıtmadığını dile getirdi.
Dizileri gündelik hayatın sorunlarından kaçmak ve kendimizi ekranda görmek için izlediğimize dikkat
çeken Đlhan "Birincisi gündelik hayatın sorunlarından kaçmak için, akşam eve geldiğimizde rahatlamak
istiyoruz. Đkincisi katarsis sağladığı için izliyoruz. Bu konuda yapılmış akademik çalışmalara
bakıldığında, kendimizi ekranda görmekten hoşlanıyoruz. Ekrana baktığımızda ağlıyorsak aslında
kendimiz için ağlıyoruz." diye konuştu.
Đlhan, izleyicilere dizilerle ilgili beklenti içine girmemeleri konusunda,"Çünkü sansasyonel olmadığı
müddetçe, reytingle oynamadığınız sürece izlenemezsiniz. O yüzden, çok orijinal konular da olsa,
bunun çarpıtılacağı kesin." şeklinde tavsiyede bulundu.
Đlhan, Türk dizileri ile yabancı dizileri karşılaştırdı. Türk dizilerinin yabancı dizilerden temel farklılığının
süre ve duygusallık olduğunu ifade eden Đlhan, "Bu toprak biraz duygusal, hareket ederken nasıl
duygusal hareket ediyorsa, o toprak da daha çok rasyonalist davranıyor, faydacı davranıyor. Biz
gerçekten Batı ile Doğu arasında bir yerdeyiz. Şu andaki dünya üzerinde konumlanışımız da öyle, biz
hem duygusalız hem de akli hareket etmeyi öğrenmeye başladık." şeklinde konuştu. Đlhan, Türk
dizilerinin uzunluğunun yayın akışını şekillendirdiğini, bu durumun bir haber bülteni ve dizi ile yayın
akışını kapatan televizyon yapımcılarının işine geldiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10811
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Soba yerine camiyi yaktı
Tomarza ilçesi Şıhbarak köyünde meydana gelen olayda, T.Ş.'nin caminin sobasını yakmak isterken yangın
çıkardı
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Kayseri'de köyün camisinin sobasını yakmaya çalışan bir kişi çıkan yangında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesi Şıhbarak köyünde meydana gelen olayda, T.Ş.'nin caminin
sobasını yakmak isterken montunun alev aldığı öğrenildi. Camiden dışarı çıkmaya çalışan T.Ş.'nin
montunun halının üzerine düştüğü ve yangın çıktığı bildirildi.
Çıkan yangında halı, cami girişi ve cami iç kapısının yandığı belirtildi. Yetkililer, yangında yaralanan
T.Ş.'nin durumunun iyi olduğunu, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10812
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Bir intihar da Sarız'da
Yaylacı köyünde Ü.K. ailevi sorunları nedeniyle depresyona girerek evde yalnız kaldığı sırada ilaç içerek intihara
teşebbüs etti
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde bunalıma giren 33 yaşındaki kişi, ilaç içerek intihar etmek istedi.
Sarız ilçesi Yaylacı köyünde Ü.K. ailevi sorunları nedeniyle depresyona girerek evde yalnız kaldığı
sırada ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılarak tedavi altına alınan Ü.K.'nin midesi yıkanırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10813
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Tuvalet önünde ölü bulundu
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde epilepsi hastası bir kişi, tuvalet önünde ölü bulundu
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde epilepsi hastası bir kişi, tuvalet önünde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cinliyurt köyünde epilepsi hastası Ö.D. isimli erkek, evlerinin dışında bulunan
tuvaletin girişinde ailesi tarafından dizlerinin üzerinde çökmüş olarak bulunmuştur. 55 yaşındaki Ö.D.
ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
Ö.D.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili
soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10814
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Kayseri'de yine Đsrail alarmı!
Yarın Kayseri'de bir başka Đsrail takımı sahaya çıkacak. Kayseri halkı bu Đsrail takımını da protesto edecek
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Kayseri'de geçtiğimiz haftalarda bir Đsrail takımı ile yapılan karşılaşmada “Kahrolsun Đsrail” diye slogan
atan vatandaşlar hakkında garip bir kararla dava açılmıştı. Yarın Kayseri'de bir başka Đsrail takımı
sahaya çıkacak. Kayseri halkı bu Đsrail takımını da protesto edecek.
12 Ocak Perşembe günü Đsrail'in Elitzur Ramla Basketbol takımı saat 19:00'da Kayseri Kadir Has
Kapalı Spor Salonu'unda Kaskispor'la karşılaşacak. Hukuki sınırlar içinde Đsrail'i protesto edeceklerini
söyleyen Sivil Toplum Kuruluşları spor salonu önünde saat 18:00'de basın açıklaması yapacak ve
maça girmeyecekler.
FIBA Kadınlar Eurocup'ta Kayseri Kaskispor Bayan Basketbol Takımı yarın, Đsrail'in Elitzur Ramla
takımını konuk edecek. Takımın maç hazırlıklarına başladığını belirten KASKĐ Genel Müdürü ve
Kaskispor Kulüp Başkanı Ender Batukan, “Eurocup 2. turda ilk karşılaşmamızı Đsrail'in Elitruz Ramla
Takımı ile yapacağız. Avrupa Kupasında ilk 16 arasında yer alıyoruz. Daha öncede Đsrailli takımlarla
maçlarımız oldu. Ramla takımını kendi evimizden yenilgi ile uğurlamak istiyoruz” dedi.
Karşılaşmanın 12 Ocak Perşembe günü yapılacağını hatırlatan Batukan, “Kadir Has Kongre ve Spor
Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 19:00'da başlayacak. Kaskispor'un resmi web sayfası'ndan canlı
olarak yayınlanacak” diye konuştu.
SAVCI HACI ÇAM, HAPĐS ĐSTEMĐYLE DAVA AÇMIŞTI
Daha önce Kayseri'de oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (F) Grubu'ndaki Kayseri KASKĐ Spor ile
Đsrail'in Maccabi Bnot takımları arasındaki maçta Đsrail protesto edilmişti. Karşılaşmanın başlamasıyla
birlikte tribünlerdeki gençler Filistin bayrağı açarak, ‘Kahrolsun Đsrail' diye slogan atmıştı. Daha sonra
Kayseri Adliyesi Savcılarından Hacı Çam tarafından bu vatandaşlar hakkında dava açılmıştı. Davanın
ilk duruşması 27 Ocak'ta görülecek.
“KAYSERĐ'DEN DESTEK BEKLĐYORUZ”
Protestocu gençlerin avukatı Fevzi Konaç Habervaktim'e yaptığı açıklamada neden böyle bir tepki
gösterdiklerini yarın tüm Türkiye'ye duyuracaklarını söyledi.
Konuç, “Perşembe günü saat 18:00'de, yargılanan gençlerimize destek vermek ve Đsrail'i protesto
etmek amacıyla Kadir Has Kapalı Spor Salonu önünde bir basın açıklaması yapacağız. Tüm
Kayserililerden destek bekliyoruz. Hukuki sınırlar içinde ve bize yakışır bir vakarla yapacağımız
protesto ve kitlesel basın açıklaması spor salonu önünde yapılacak ve maça girmeyeceğiz.” dedi.
“FURKAN DOĞAN'IN ACISINI UNUTMADIK”
Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Mazlumder adına basın açıklaması yapan Ahmet Taş ise şunları
söyledi:
“Đsrail kurulduğu 1948 yılından beri başta masum Filistin halkı olmak üzere sayısız zulüm, soykırım,
adam öldürme ve işgale imza attı.2 yıl önce , Đsrail'in ambargosu sebebi ile inim inim inleyen Gazze
halkına yardım ulaştırmak için yola çıkan ve yanlarında hiçbir silah olmadan içinde 600'e yakın her
milletten, her dinden, her yaştan ve cinsten insan dostunun bulunduğu Mavi Marmara yardım gemisine
uluslar arası hukuku yok sayarak ve uluslar arası sularda zalimce saldırarak silahsız 9 insanımızın
hayatına, Đsrail askerlerinin yaptığı acımasız baskın sonucu son verildi.
Onlarca aktivist yaralandı, tutuklandı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı.Bundan 2 ay kadar
önce Kayseri Kadir Has Spor Salonunda Đsrail'in Maccabi Bnot bayan takımı ile Kaski Spor bayan
voleybol takımları arasında yapılan maçta Đsrail'in 2 yıl önce Mavi Marmara ya yaptığı baskında
katlettiği Şehit Furkan Doğan'ın acısını unutamayan gençler Đsrail ‘in bu vahşetine tepki için “kahrolsun
Đsrail” diye slogan atıp pankart açtılar ve hiçbir taşkınlık da yapmadılar.

Tamamen duygusal amaçlarla yapılan ve dünyanın hiçbir yerinde reddedilemeyecek olan bu davranış
sonucu ne yazık ki 30 kadar Kayserili gencimiz Kayseri Emniyeti'nde sorgulandı ve savcılığın talebi
üzerine Kayseri mahkemelerinde haklarında dava açıldı.
Kayseri emniyetinin ve Cumhuriyet savcılığının bu davranışını kamu vicdanını anlama ve Kayseri
konjonktürü açısından tamamen yersiz ve kabul edilemez olduğunu, kamuoyu ile paylaşmış ve 27
Ocak 2012 Cuma günü yapılacak olan ilk duruşmada hukukçularımız ve Kayseri halkıyla bu
gençlerimize sahip çıkacağımızı onların yanında olduğumuzu duyurmuştuk.
12 Ocak 2012 Perşembe günü saat 19.00 da yine Kadir Has Spor Salonunda ve yine başka bir Đsrail
takımı ile Kaski Sporun maçı var. Bu maç içinde Kayseri halkına ve seyircisine tavsiyemiz tamamen
hukuk içinde kalarak hiçbir şeye zarar vermeden medeni ölçülerde katılım sağlamaları ve haklı
tepkilerini dile getirmeleridir. Bu konuda Kayseri Emniyetinin ve Savcılığının da masum tepkileri
anlayışla karşılamalarını ve kamu vicdanını rahatsız edici uygulamalardan uzak kalmalarını
bekliyoruz.”
Hacı Yakışıklı / Habervaktim.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10815
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Kayserispor kupada turladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 1-0 yenerek tur
atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Bank Asya 1. Lig ekiplerinden
Akhisar Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atladı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
6. dakikada Akhisarlı Kürşat'tan topu kapan Nadir sağ çaprazdan topla ceza sahasına girdi ve sert
şutu kaleci Emrah'ın ellerinde kaldı.
22. dakikada Sertan'ın ortasında Mert kafayı vurdu top auta çıktı.
33. dakikada Sertan'ın faul atışından gelen topu kaleci Navarro çift yumrukla uzaklaştırarak tehlikeyi
önledi.
34. dakikada Kayserili Hasan Ali'nin sert şutu kaleci Emrah'ın ellerinde kaldı.
42. dakikada Hakan Ateş'ten topu kapan Jonatsan Santana Gehre, topla Akhisar yarı sahasına
girerken pasını Ceza sahasındaki arkadaşı Troisi'ye verdi. Troisi'nin aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.
44. dakikada Mert'in derinlemesine pasını alan Anıl sert vurdu. Top Đlhan'a çarptı ve kornere çıktı.
57. dakikada Hakan ateş'in arka direğe ortaladığı topa Şehmus iyi yükseldi ve kafayı vurdu, kaleci
Navarro son anda tokatlayarak topu kornere çeldi.
76. dakikada oyuna bir dakika önce giren Emir Kujoviç'le Kayserispor öne geçti. Sol kanattan Diego
Marvin Biseswar topu ceza sahasına gönderdi. Arka direkte iyi yükselen Emir Kujoviç kafayı vurdu top
ağlarla buluştu. 0-1
STAT: Şehir
HAKEMLER: Serkan Çınar xx, Muhammet Yumak xx, Serkan Çınar xx
AKHĐSAR BELEDĐYESPOR: Emrah xx, Hakan xx, Gökhan xx, Uğur xx, Kürşat xx, Levent xx, Anıl
xxx, Sertan xx, Ahmet Cebe xxx (Önder dk. 90 ?), Mert x (Osman dk. 73 xx), Şehmus xx (Gideon
Adinoy Sani dk. 82 x)
YEDEKLER: Oğuz, Serkan, Lima, Bilal

ANTRENÖR: Hazma Hamzaoğlu
KAYSERĐSPOR: Nicolas Gaston Navarro xxx, Hasan Ali xx, Đlker xxx, James Troisi xxx (Furkan dk.
90+2 ?), Jonatsan Santana Gehre xxx (Abdullah dk. 62 x), Crestian Mıguel Riveros Nunez xxx, Sefa
Yılmaz xx, Diego Marvin Biseswar xx, Nadir xx (Emir Kujoviç dk. 74 xx), Berkay xx, Peter Pekarik xx
YEDEKLER: Gökhan, Okan, Eren, Engin
ANTRENÖR: Şota Arveladze
GOL: Emir Kujoviç (dk. 76) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ahmet Cebe, Kürşat, Hakan Ateş, Şehmus (Akhisar Belediyespor), Nadir, Đlhan,
Abdullah (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10816
Erişim Tarihi: 12.01.2012

Đşte Amerikan rezilliği
Đşgalci ABD ordusundan 4 asker Afganistan'da öldürdükleri 3 müslümanın üzerine işerken görüntülendi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 137
: 12 Ocak 2012 11:48

ABD’li deniz piyadelerini Afganistan’daki Taliban militanlarının cesetlerine işerken gösteren bir video
kaydının ortaya çıkması tepkilere neden oldu. Đnternette yayımlanan görüntülerde, dört kişilik
üniformalı bir grubun, kanlar içerisindeki üç Afgan'ın cesedinin üzerine işediği görülüyor. Yaklaşık 1.5
dakikalık görüntülerdeki askerlerden birinin “Đyi günler dostum” diyerek güldüğü görülürken, diğer bir
askerin de “Duş gibi” ifadesini kullanarak rahatlama sesi çıkardığı duyuluyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10817
Erişim Tarihi: 13.01.2012

Kayseri Şeker'den çok özel açıklamalar
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Kayyum Heyeti Başkanı Hüseyin Akay
ulusal basınla buluştu
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Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Kayyum Heyeti
Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin yeni bir kaos ortamına hiçbir şekilde
tahammülü ve bunu kaldırabilecek gücü yoktur. Bu nedenle istikrarlı yapının devam etmesi, fabrikanın
geleceği açısından çok önemli" dedi. 11.5 aylık dönemde 110 milyon 405 bin liralık bir iyileşme
sağlandığını söyleyen Kayyum Heyeti Başkanı Akay, 2 yıl içerisinde fabrikanın borcunu sıfırlamayı
amaçladıklarını kaydetti.
Kayseri Şeker Fabrikası'nda 'yolsuzluk' iddiasıyla eski başkanın tutuklanmasının ardından mahkeme
kararıyla kayyum olarak göreve getirilen Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu ve Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Kayyum Heyeti Başkanı Hüseyin Akay, 11,5 aylık çalışmalarını değerlendirdi.
Akay, yaygın medyaya verdiği brifing de dünya da ve Türkiye'deki şeker üretimi ve tüketimi, göreve
geldiklerinde fabrikanın borcu ve yapılan iyileştirmeler hakkında bilgiler verdi. Akay düzenlediği
toplantıdaki sözlerine "Sizlere iş bilmezlik ve talanın Kayseri Şeker Fabrikası macerasını aktaracağım"
diyerek başladı.
"DÜNYADA ÜRETĐLEN ŞEKERĐN YÜZDE 78'Đ ŞEKER KAMIŞINDAN YAPILIYOR"
Dünya verilerine göre 2010 yılında üretilen toplam 154 milyon ton şekerin yüzde 78'inin şeker
kamışından, yüzde 20'sinin şeker pancarından ve yüzde 2'sinin ise nişasta bazlı tatlandırıcılardan elde
edildiğini belirten Akay, "Şeker hammaddesi olarak dünyada 71 ülke şeker kamışını, ülkemizle birlikte
toplam 41 ülke de şeker pancarını kullanmaktadır. Dünyada yaklaşık 120 ülkede şeker üretilmektedir.
2009 Ekim ayından 2010 Eylül döneminde beyaz şeker eşdeğeri cinsinden dünyanın en büyük şeker
üreticileri 35,7 milyon ton ile Brezilya, 18,7 milyon ton ile Hindistan, 15,6 milyon ton ile Avrupa Birliği,
10,7 milyon ton ile Çin. Dünyada pancardan şeker üreten ülkeler sıralamasında ise Türkiye, AB, ABD
ve Rusya'nın ardından dünyanın 4. ülkesi, Avrupanın ise Avrupa'nın 3. ülkesidir, Türkiye'nin dünya
pancar şekeri üretimindeki payı, 2010-2011 pazarlama yılı itibariyle yüzde 8'dir" dedi.
"KAYSERĐ ŞEKER FABRĐKASI TÜRKĐYEDE ÜRETĐMĐN YÜZDE 14'ÜNÜ KARŞILIYOR"
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. hakkında bilgiler veren Akay, 2012 yılı itibariyle günlük pancar işleme
kapasitesinin 25 bin 500 ton a ulaştığını kaydetti. Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 1955 yılında
günlük 1800 ton pancar işleme kapasitesi ile kurulmuş olup, 2006 yılında devreye alınan Boğazlıyan
Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi ile birlikte 2012 yılı itibariyle günlük pancar işleme kapasitesi, 25
bin 500 ton'a ulaşmıştır. Fabrikamız şu an, 297 bin 200 ton'u A kotası, 11 bin 800 tonu B kotası olmak
üzere, Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 14 ünü karşılamaktadır. Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan
Şeker Fabrikası, Pansu, Panküp, Seramis tesislerimiz haricinde Panpa, Panpet, Pandoğa, Pankent,
Güneş Hastanesi'nden oluşan 5 iştiraki ile Türkiye'nin 95. büyük sanayi kuruluşudur. Kayseri Şeker
Fabrikası A.Ş., hinterlandındaki 2 milyon 105 bin dekar ekilebilir alanda münavebeli olarak, üreticileri
aracılığıyla pancar ekimi gerçekleştirip, yılda 2 milyon 100 bin ton pancar üretmektedir. Kayseri Şeker
Fabrikası A.Ş, bünyesinde oluşturduğu 12 Pancar Bölge Müdürlüğü ile 4 il, 29 ilçe ve 261 köyde
faaliyet göstermektedir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., hinterlandında faaliyet gösteren 80 bin çiftçiden
30 bin'i dönüşümlü olarak pancar ekimi yapmaktadır. Şirket, 3 bin çalışanı, 11 bin 500 çiftçi ailesi
sağladığı iş hacmi ve yıllık 700 milyon cirosu ile bölgenin en önemli ekonomik unsurlarından bir
tanesidir" diye konuştu.
"FABRĐKANIN 650 MĐLYON BORCU VARDI"
Kayseri Şeker Fabrikası'nda sorunun kaynağına inerek bilgiler veren Akay, "2010 yılı Kasım ayının
son günlerinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve bazı yöneticileri ile
yönetim kurulu başkanının bir kısım yakınlarının, Özel Yetkili Savcılık tarafından verilen talimat ile
tutuklanmaları gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kooperatifler
Kanunu'nun değişen 90. maddesine istinaden, Kanun'dan doğan yetkisini de kullanarak, Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne "Yönetim Kurulu Görevini yürütmek" üzere görevlendirme yapmıştır. Bu
sürece gelinmesi, öncelikle Fabrika'nın 1992 yılında Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne devredilmesi ile
başlamıştır. Devirden sonraki ilk yıllarda, Türk şeker geleneğinden gelen yöneticilerin elinde faaliyet
sürdüren Kayseri Şeker Fabrikası'nda, 2001 yılında yapılan olaylı genel kurulda Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi'nin yönetimine seçilen yöneticiler, Kayseri Şeker Fabrikası'nın da yönetimine kendi
kendilerini seçmişlerdir. Đşte o tarihten sonra bu yönetim gurubu, bugün ortaya çıkan sorunların
oluşmasını, peyderpey sağlamışlardır. 2010 yılı sonuna gelindiğinde ise Kayseri Şeker Fabrikası 650
milyon lira borcu olan, bunun yaklaşık 300 milyon Lirası kısa vadeli banka kredilerinden oluşan,
çiftçinin, çalışanların, esnafın, ticari partnerlerinin alacaklarının ödenemez olduğu ve kapanma
noktasına gelmiş bir kuruluş haline gelmiştir" dedi.
UÇURUMUN KENARINDA OLAN FABRĐKANIN KURTULUŞU YAKIN
Akay, bünyesinde 5 ayrı iştiraki bulunan ve Kayseri ile Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın oluşturduğu
katma değer ve istihdam ağı ile birlikte bölgenin adeta lokomotifi olan Kayseri Şeker Fabrikası'nın 12
ay önce eski yöneticilerin görevden alınıp tutuklanması ile uçurumun kıyısına kadar yaklaştığını
kaydetti. Süreçten bugüne kadar yeniden koşar adımlar ile zirveye ilerleyen bir şirket olabilmek için

büyük mücadele verdiklerini ifade eden Akay, "Bu durumun sağlanması için öncelikle mevcut yönetim
boşluğunun doldurulması ardından da piyasanın, tedarikçilerin ve çiftçilerin kaybettiği güvenin yeniden
sağlanması gerekiyordu 12 ay önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi'ne idare heyeti olarak, ardından da mahkeme kararı ile Kayseri Şeker Fabrikası'na
Kayyum olarak atanan 5 kişilik heyetimiz bugün, ağır bir sorumluluğun altına girerek şirketin yeni
Yönetim Kurulu olarak, çiftçinin kaybettiği huzuru yeniden oluşturmak için gayret göstermektedir"
şeklinde konuştu.
11,5 aylık süreçte ilk olarak bankalar ile diyaloga geçilerek kredi temini noktasında görüşmeler
yapıldığını, bu konuda da olumlu yaklaşımlar sağlandığını söyleyen Akay, "Kısa vadeli banka borçları
yapılandırılmış, 250 milyon Lirası uzun vadeli olmak üzere, 450 milyon Lira banka kredisi kullanılmıştır.
Yüksek ıskontolar içeren şeker satış sözleşmeleri uygulamadan kaldırılmış, şeker satış ıskontoları,
yüzde 12'lerden, yüzde 3'lere kadar düşürülmüştür. Fiilen çalışmayan, kartla maaş alan kişilerin iş
akitleri feshedilmiş, çeşitli merkezlerde açılan bürolar kapatılmıştır. Đçerisinde bulunduğumuz zor
duruma rağmen, çiftçinin gübre, tohum, motorin, ekim avansı, çapa avansı, sulama avansı, söküm
avansı ve pancar bedeli alacakları zamanında ödenmiş, bunlarla birlikte çiftçimize nakliye dahil 300
milyon liralık bir hasılat sağlanmıştır. Bu hasılatın en az yüzde 10'u çeşitli teşvik uygulamaları ile
çiftçilere kazandırılmıştır. Personelin birikmiş bütün alacakları ödenmiş, maaşları gününde ödenir hale
getirilmiş, esnafın ve ticari partnerlerin alacakları ödenmiş, böylece taraflar ve kamuoyu nezdinde
güvenli bir ortam oluşturulmuştur. 2011 Ocak ayında yüzde 25 seviyesinde olan güven endeksinin,
Haziran ayında yüzde 83'lere çıktığı yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir. Başarılı bir kampanya
dönemi yaşanmış ve sonuçlandırılmış, böylece Kayseri Şeker'in duran çarkları başarıyla ve
olumsuzluk yaşanmadan döndürülmüştür" dedi.
15 Ocak 2011 tarihi ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki 11.5 aylık dönemde farklar göz önüne
alındığında 110 milyon 405 bin 885 liralık bir iyileşme sağlandığını söyleyen Akay, "Akaryakıt, seyahat,
telefon, sponsorluk, bağış ve yardımlar, reklam giderleri, yönetim ve denetim kurulu giderleri ve yemek
giderleri toplamı bir önceki yıl 16 milyon 502 bin TL iken, yeni dönemde 6 milyon 907 bin TL olarak
gerçekleşmiş, yüzde 58'lik bir oranla, bir önceki yıla göre 9 milyon 594 bin TL'lik bir iyileşme
sağlanmıştır. Ayrıca faiz giderlerinde de 19 milyon 130 bin lira indirim sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.
"1 YILDA ĐSTĐKRARLI YÖNETĐM ANLAYIŞI OLUŞTU"
1 yıllık bu süre içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'de istikrarlı ve güvenli bir yönetim anlayışının
oluştuğunu belirten Akay, "Yapılan icraatlar sonucunda çiftçi, personel, ticari partnerler ve kamuoyu
nezdinde, güvenli bir ortam oluşturulmuştur. Personel giderlerinde, toplu sözleşme ve ücret zammı
uygulanmasına rağmen büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Bekleyen sorunların çözümü için tüm bu
olumlu gelişmelere rağmen sorunların tamamı çözülmüş değildir. Özellikle yapılan tüm iyileştirmelere
rağmen önemli bir borç faktörü devam etmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin yeni bir kaos
ortamına hiçbir şekilde tahammülü ve bunu kaldırabilecek gücü yoktur. Bu nedenle istikrarlı yapının
devam etmesini, fabrikanın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Görevde
olduğumuz günden bugüne kadar şeker satıyoruz. Bugüne kadar burada fabrikada şeker satan
olmamış. Hep gelip şekeri satın almışlar" dedi.
AKAY, TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU
Şeker fabrikasında gidişatın her geçen gün iyiye gittiğini kaydeden Akay Nisan ayından sonra
yapılabilecek her türlü şeker fabrikası özelleştirmesine talip olabileceklerini söyledi.
Kayyum heyetinin görev süresinin 1 yıl olduğu yönündeki tartışmalar hakkındaki soruyu yanıtlayan
Akay, "Görevlendirme yapan mahkemenin görevlendirmesi 'Sağlıklı bir şekilde seçim yapılıncaya
kadar' şeklindedir. Bizde sorumluluk anlayışımız gereği, güçlü bir yapıya kavuşuncaya dek, bu görevi
sürdürme yönünde irade ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.
GÖREV SÜRESĐ VE ADAYLIK
Akay, kayyum heyetinin görev süresinin dolmasının ardından başkan adayı olup olmayacağı
yönündeki soruya ise, "Biz yaptığımız görevlerde süreyi hiç dikkate almadık. Ne kadar görev yaparsak
bu süre içerisinde en iyisini, en doğrusunu, en faydalısını yapmaktı hedefimiz. Şuan biz sorumluluğun
yükünü bilerek başladığımız görevi layıkıyla tamamlamak ilk arzumuz. Ancak ileride neler yaşanır
şuan bir şey söylemek doğru değil. Aday olup olmayacağımızı bugünden değil zamanı gelince
değerlendirmek gerektiği kanaatindeyiz" yanıtını verdi.
Akay, konu ile ilgili son olarak göreve geldiklerinde Kayseri Şeker Fabrikası'nın kasasında ve
bankadaki hesabında toplam 210 TL paralarının olduğunu söyledi.
KAYSERĐ ŞEKER FABRĐKASININ HEDEFLERĐ
Kayseri Şeker Fabrikası 2009 yılı verilerine göre Türkiye'nin 58. büyük kuruluşu iken, 2010 yılı
itibariyle 95. sıraya gerilediğini anımsatan Akay, "Şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya fırsat bulamadık"
dedi.
Akay, "Halbuki emsali konumunda bulunan Konya Şeker Fabrikası, bu değerlendirmede 2010 yılı

itibariyle Türkiye'nin 34. sırasında yer almaktadır. Kayseri Şeker Fabrikası'nın, en hızlı şekilde bu
pozisyona getirilmesi hedeflenmektedir. Bir kampanya döneminde 400 bin ton/yıl şeker üretebilecek
bir fabrikanın bunu 300 bin ton/yıl seviyesinde gerçekleştirmesi önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin
sebebi olan kota sorununun giderilebilmesi ve üstte bahsettiğimiz hedeflere ulaşabilmek için gerekli
olan tüm çalışmalar ve girişimler yapılmaktadır. Bunun yanında, üretim kapasitelerin arttırılması
konusunda da çalışma ve yatırım yapılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü Avrupa'daki şeker fabrikaları,
fabrika başına 18-20 bin ton/gün pancar işleme kapasitesine erişmiş durumdadırlar. Ayrıca Türkiye'de
Türk Şeker Kurumu'na ait fabrikaları özelleştirme kapsamına girmiştir. Şirketin geleceği açısından
özelleştirilecek fabrika guruplarından bir tanesine talip olunması ve bünyeye katılmasına ihtiyaç vardır.
Bütün bunlardan amaç, Türk çiftçisinin gelir standartlarının yükseltilmesi, bu faaliyetten elde edilecek
gelir ile insanca yaşayacağı bir refah seviyesine ulaşması ve hepsinden önemlisi bu topraklara
sahipliliğinin devamının sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10818
Erişim Tarihi: 13.01.2012

Kılıçdaroğlu'na fezleke desteği
CHP Kayseri Đl Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi
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CHP Kayseri Đl Teşkilatı, parti binasından başlayan yürüyüş ve ardından yapılan basın açıklaması ile
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Sahabiye Mahallesi'nde bulunan parti binasından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tören alanına Türk
Bayrağı ve parti bayrakları ile üzerinde 'Sayın Genel Başkanımız Yalnız Değilsiniz' yazılı pankart ile
yürüyen partililer adına CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy açıklama yaptı.
Gülsoy, AK Parti'nin parlamentoda çoğunlukta bulunduğunu ve istediği her yasayı meclisten
geçirebilecek güce sahip olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan
fezlekenin sağ duyulu insanlar tarafından tepki çektiğini ifade eden Gülsoy, “Ana muhalefet partisinin
genel başkanının yargılanması talebini gizli bir şekilde sevinçle karşılayanlar ileride aynaya
bakamayacak” diye konuştu.
CHP'de, Parti Meclisi'nin, milletvekillerinin ve partililerin dimdik ayakta olduğunu ifade eden Başkan
Gülsoy, “Tüm teşkilat olarak Genel Başkanımızın yanındayız. Kazanan hukuk ve sağduyu olacaktır”
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10819
Erişim Tarihi: 13.01.2012

DENKTAŞ'ın durumu kritik!
K.K.T.C.'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ'ın sağlık durumu kritik olduğu belirtildi.
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yetkililerinden aldığımız bilgiler, DENKTAŞ’ın böbrekleri ve
karaciğerinde ciddi problem olduğu iç organlarında yetersizlik baş gösterdiğini yönünde...
Denktaş’ın durumunun ciddi olduğunu detayların doktorlar tarafından bugün saat 16.00'da sağlık
durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek basına açıklanacağını belirtildi.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10820
Erişim Tarihi: 13.01.2012

Evlilik Okulu devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK kurslarında verilen 'Evlilik Okulu' hız kesmeden devam ediyor
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Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK kurslarında verilen 'Evlilik Okulu' hız kesmeden devam
ediyor.
Evlilikte iletişim ve sorun çözme, mutluluk ve mutsuzluk kavramları ile anne baba olma konularında
uzmanlar tarafından eğitimler verilen kursun 14 Ocak Cumartesi günkü konuğu öğretim görevlisi
Bülent Söyleyici ve Dr. Özgül Karaarslan olacak. Söyleyici, "Evlilikte Eş Seçimi", Dr. Özgül Karaaslan
da "Evlilik Psikolojisi" konularında kursiyerleri bilgilendirecek.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek eğitimler, saat 9.30'dan 13.30'a kadar devam edecek.
Dersler 21 ve 28 Ocak Cumartesi günleri de yine aynı saatler arasında Belediye Meclis Salonu'nda
farklı konularda devam edecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10821
Erişim Tarihi: 13.01.2012

Kapalı köy yolu sayısı 8
Kayseri'de kar yağışı sebebiyle 8 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi
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Kayseri'de kar yağışı sebebiyle 8 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, yol açma çalışmalarının sürdüğü
öğrenildi.
Kayseri Đl Özel Đdaresi Đl Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipiden dolayı
Pınarbaşı ilçesinde 3, Sarız ilçesinde ise 5 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Açıklamada,
bugüne kadar 491 köyden kapanan 405 yolun yapılan çalışmalar neticesi ulaşıma açıldığı ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10822
Erişim Tarihi: 13.01.2012

Çamaşır kavgası intihara sürükledi
Develi ilçesinde çamaşırları yıkama meselesinden tartıştığı yengesine kızan bir kadın, ilaç içerek intihar etmek
istedi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
:1
: 13 Ocak 2012 14:05

Kayseri'nin Develi ilçesinde çamaşırları yıkama meselesinden tartıştığı yengesine kızan bir kadın, ilaç
içerek intihar etmek istedi.
Olay, Develi ilçesi Yeniköyde yaşandı. E.Ş., çamaşırları yıkama meselesi nedeniyle tartıştığı
yengesine sinirlenerek evde bulunan ilaçlardan 20-25 adet içmek suretiyle intihara kalkıştı. Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.Ş. midesi yıkanırken hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10823
Erişim Tarihi: 13.01.2012

Sarkozy tuvalet kağıdına marka oldu.
Kayseri'de bir firma, Sarkozy markası adı altında tuvalet kağıdı üretmeye başladı.
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Sözde Ermeni soykırımına itiraza ceza getiren yasanın Fransa Meclisi’nden geçmesiyle tepkileri
üzerine çeken Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin soyadı Türkiye’de tuvalet kâğıdı markası
oluyor. Nurpa Isı Gereçleri, Sarkozy markasının kullanım hakkı için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurdu.
Firmanın sahibi Erol Akdeniz, “Sarkozy.com.tr sitesinde de bu markayla satış yapacağız. Kayserili
olduğum için ambalajın üzerine ‘Made in Kayseri’ yazdırdım. Ürün tuvalet kâğıdıyla sınırlı kalmayacak.
Tuvalet kâğıdından sonra aynı marka altında bebek bezi ve çöp kovası da çıkaracağız” dedi.
ANKETTE BĐRĐNCĐ GELDĐ
Akdeniz, ürün seçimini nasıl yaptıklarını ise şöyle anlatıyor: “Biz kendi aramızda küçük bir anket
yaptık. 100 kişiye danıştık ve ‘Sarkozy markası altında hangi ürünün satılmasını isterdiniz?’ diye
sorduk. Sorduklarımız arasında dostumuz olan iki milletvekili de var. Tuvalet kâğıdı açık ara birinci
geldi. Biz de bu üründe karar kıldık. Hukuki sorun çıkmaması için sadece Sarkozy’nin adını
koyacağım. Ambalajın üstünde resmini kullanmayacağım.”
10 GÜN SONRA RAFLARDA
200 bin TL yatırımla ortaya çıkaracakları ürün için Türkiye’deki kâğıt üreticileriyle görüştüklerinin altını
çizen Akdeniz şöyle devam etti: “Üreticiyi de bulduk. Ürün 10 gün içinde piyasada olur. Ürün tamamen
hazır olunca 3-4 bin paketi tanıtım için bedava dağıtacağım. Zincir marketlere numune göndereceğiz.
Ayrıca Đstanbul Taksim Meydanı’nda bedava dağıtmak gibi bir planımız da var. Fransız zincirler hariç
tüm zincir marketlere girmeyi planlıyoruz.”
Haber/ HABERTÜRK / Ayşegül AKYARLI GÜVEN
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10824
Erişim Tarihi: 16.01.2012

Pankreas kanserine karşı pastırma
Her gün en az 1 kere işlenmiş et yiyenlerin yemeyenlere göre pankreas kanseri olma riski % 19 daha fazla olduğu
açıklandı
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Đsveçli bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre her gün en az 1 kere işlenmiş et
yiyenlerin yemeyenlere göre pankreas kanseri olma riski yüzde 19 daha fazla olduğu açıklandı.British
Journal of Cancer isimli bilim dergisinde yayınlanan makalede bir sosiste ortalama 50 gram işlenmiş et
bulunduğunu. Bunun iki katını tüketenlerde ise riskin yüzde 38'e tırmandığı belirtildi.
Daha önce yapılan araştırmalarda işlenmiş et tüketenlerde bağırsak kanseri ile bağlantısı da
bulunmuştu. Stockholm Karolinska Enstitüsü'nde yapılan araştırma kapsamında 6 bin kişinin yeme
alışkanlıkları incelendi.
Genellikle son safhada tanı koyulabilen pankreas kanserine yakalanan hastaların yüzde 80'i, 1 yıl
içerisinde hayatını kaybediyor. Benzer araştırmalara dayanarak Đngiliz Hükümeti geçtiğimiz yıl bir
açıklama yapmış ve insanlara sosis, salam, sucuk gibi etleri tüketim miktarını sınırlandırmalarını
istemişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10826
Erişim Tarihi: 16.01.2012

Dilenciler böyle birbirine girdi
Dilencilerin saç saça baş başa kavgasını ayırmakta güçlük çeken sivil polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı
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Kayseri'de dilencilerin yer tartışması kavgaya dönüştü. Dilencilerin saç saça baş başa kavgasını
ayırmakta güçlük çeken sivil polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı.
Kayseri'nin merkezinde bulunan Mimarsinan Parkı'nda bir grup dilenci arasında yer tartışması
nedeniyle kavga çıktığı öğrenildi. Çıkan kavganın büyümesi sonrasında ortalık karıştı. Dilencilerin
kavgasına tesadüfen olay yerinden geçen sivil polisler müdahale etti. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken
sivil polisler son çare olarak biber gazı kullandı. Biber gazının etkisiyle kavga eden dilenciler kendilerini
yere atarken, onları kaldırmak arkadaşlarına düştü.

Dilencilerin kavgası sivil ekiplerin gelmesi ile kontrol altına alınırken, bazı dilenciler kendilerini
görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10827
Erişim Tarihi: 16.01.2012

Kayseri'ye 'don' uyarısı!
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşebileceğini belirterek, don
uyarısında bulundu
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Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşebileceğini belirterek,
don uyarısında bulundu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre,
yarın Güneydoğu kesimlerde görülecek yağışlara ilave olarak ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin
Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Bu nedenle yarın Đç Anadolu'nun kuzeybatısında yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar
yağışının akşam ve gece saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir'in doğu ilçelerinde kuvvetli
olması bekleniyor. Đç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olmaya devam edeceği
tahmin ediliyor.
Pazar günü; Güney ve Đç Ege, Karadeniz, Đç Anadolu, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde yağış bekleniyor. Yeni haftada ülke genelinde etkili olacak kuvvetli soğuk havayla birlikte
özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi,
Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor”
uyarısında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10828
Erişim Tarihi: 16.01.2012

Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli!
Türkiye Kamu-Sen Đl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk'ten 19 Mayıs iptaline tepki
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Türkiye Kamu-Sen Đl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, Milli Eğitim
Bakanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin Ankara dışındaki illerde
stadyum yerine okullarda yapılmasına ilişkin genelgesini değerlendirdi.
Bu genelgenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli olan her şeye karşı savaş açtığının göstergesi olduğunu
kaydeden Öztürk "Bazı gayri milli unsurlar milli değerlerimize, milli bayramlarımıza savaş açmışlar. Bu
son derece vahim bir durumdur. Genelgenin gerekçesi törenlerin soğuk havalara denk gelmesidir. 19
Mayıs tarihinde Türkiye'de hava soğuk mu olur? Türkiye'nin ikliminden haberdar olmayan bir
müsteşarın bu Bakanlığın başında olmasını vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyoruz.'' dedi.
Bu talimatın altına imza atan kimse hakkında hem idari soruşturma yapılmasını isteyeceğiz hem de
Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunacağız diyen Öztürk " 19 Mayıs törenlerini
kutlamamak ne demek? Şayet bu Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in bilgisi dâhilinde oluşturulmuş bir
talimatsa böyle bir insanın Milli Eğitim Bakanlığı gibi 'milli' özelliği olan bir Bakanlığın başında uzun
süre oturması artık mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığından derhal istifa etmesi gerekir. Atatürk'ün
Samsuna çıkması çok önemli bir tarihtir. Bu tarihi kimse sulandıramaz.19 Mayıstan gocunanların
olması doğaldır. Çünkü 19 Mayıs ile Anadolu'dan Türk Milletinin geleceğine, vatanına kastedenler
atılmış, bu topraklar yeniden Türk'ün ebedi vatanı haline getirilmiştir. Bunların uzantıları bu milletin
tarihinden, bu milletin istiklal marşından, her sabah okullarında okunan andımızdan elbette rahatsız
olacaklardır. Çünkü bunların dedeleri de bu milletten rahatsız olmuşlardı. Ancak şurası bilinmelidir ki
dedelerini nasıl Đzmir'den denize döktükse torunlarına da aynı akıbeti yaşatmayı biliriz. Bundan
dünyanın şüphesi olmasın. Sinsi plan ve projelerle adım adım Türk Milletine ait tüm değerleri
aşındıracağını düşünene kuş beyinliler tarih danışmanlarına bir kez daha danışsınlar.'' diyerek
tepkisini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10829
Erişim Tarihi: 16.01.2012

Fenerli Berk Erciyesspor'da
Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçeli Berk Elitez ile Sakaryaspor futbolcusu Zafer Aydoğdu'yu transfer etti
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Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçeli Berk Elitez ile Sakaryaspor futbolcusu Zafer Aydoğdu'yu transfer
etti. Ara transfer döneminde Mavi-siyahlı takım, en son Fenerbahçeli genç forvet Recep Berk Elitez ile
Sakaryaspor'daki stoper Zafer Aydoğdu'yu transfer etti. Kesin anlaşma sağlanan iki oyuncudan Berk'in
sezon sonuna kadar kiralandığı, Zafer'in ise bonservisi ile birlikte transfer edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10830
Erişim Tarihi: 16.01.2012

AK Partili Başkan görevden alındı
Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Beldesi'nin AKPli Belediye Başkanı Ali Temirci, Đçişleri Bakanlığı'nca
görevden alındı
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Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Ali Temirci,
Đçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. Temirci, evrakta sahtecilik suçlamasıyla iki davadan toplam 6 yıl
hapis cezası almıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis kürsüsünde gündeme getirdiği ve bunun yanı sıra
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun da konuyla ilgili olarak Meclis'te soru önergesi verip,
aynı zamanda görevden alınması için Đçişleri Bakanlığı'na da başvurduğu Kayseri'nin Felahiye
Đlçesi'ne bağlı Büyüktoraman Beldesi Belediye Başkanı Ali Temirci görevden alındı.
Konuyla ilgili olarak Đçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı Kayseri Valiliği kanalıyla Felahiye
Kaymakamlığı'na gönderildi.
Geçici süreyle görevden alındığı ifade edilen Temirci, aklanana kadar koltuğuna oturamayacak.
18 Ocak'ta toplanacak olan Belediye Meclisi ise başkan vekilini seçecek.
2003'te emekliye ayrılan Temirci, hak etmediği halde devletten 78 bin 134 lira emekli maaşı aldığı
iddiasıyla suçlanmıştı.
Kendisini sahte belgelerle emekli ettirdiği gerekçesiyle Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce
"nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, 129 bin 400 lira para cezasına çarptırılan
Temirci, aynı zamanda "resmi evrakta sahtecilik" suçundan da 3 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırılmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10831
Erişim Tarihi: 16.01.2012

Türk Milleti'nin Başı Sağolsun!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu, ömrünü Kıbrıs davasıba adayan Rauf DENKTAŞ'ı kaybettik
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KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi'nde
yaşam mücadelesini kaybetti.
ATATÜRK’ten sonra ilk Türk Devletini kuran, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ, aramızdan
ayrıldı.
Denktaş, 8 ocak gecesi, Đç organlarında yetersizlik baş göstermesi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.Denktaş, bu sabah itibarıyla solunum cihazına, akşam
saatlerinde ise diyalize bağlanmıştı.
Kayseri NET.TR ailesi olarak Rauf DENKTAŞ’a Allah’tan Rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.

HAYATI
Rauf Denktaş 1,5 yaşındayken annesini kaybetti. Babası hakim Raif Bey'dir. Anneannesi ve
babaannesi tarafından büyütülen Denktaş, 1930 yılında eğitim için Đstanbul'a gönderildi. Arnavutköy'de
ilkokuldan liseye kadar eğitim veren Fevzi Ati Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan sonra
Kıbrıs'a döndü ve liseyi Kıbrıs'ta bitirdi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra hukuk eğitimi için Đngiltere'ye gitti.
Mezun olduktan sonra avukatlığa başladı.
Mücadele yılları
27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingte Dr. Fazıl Küçük ile beraber hatiplik
yaptı. Türk cemaatinin iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Dr. Fazıl Küçük arasında arabulucu rolünü
üslenip, toplumun çıkarlarının takipçisi oldu. Faiz Kaymak'ın teklifi ve Dr. Fazıl Küçük'ün tasvibiyle
Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresi'nde başkanlığa seçildi. Savcılık görevinden Đngiliz
yönetimini zorlukla ikna ederek istifa etti ve cemaat sorunlarıyla uğraşmaya başladı. 1949 yılı yaz
aylarında savcılık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım'la evlendi. 1955'te terörist bir hüviyete
bürünen Enosisle mücadelede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön veren Denktaş,
1958 yılında hükümetteki görevinden istifa etti. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet
Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşunda yer aldı.
1958 yılında Rum tedhişçiler, Türk köylerine saldırınca, Türkler de bu olayları protesto etti. ZürihLondra antlaşmaları öncesinde Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatin
Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede Denktaş adaya Türk Askeri gönderilmesi teklifini dile
getirdi. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile, 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın
hazırlanmasında emeği geçti. Aynı yıl Türk Cemaat Meclisi'yle Đcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 16
Ağustos 1960 tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra
Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş bir sandalla
Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.
1964 Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tarafından “istenmeyen adam” ilan edildi. Yeşilada'ya
girmesi yasaklandı. Gizlice Erenköy'e çıkarak savaşa katıldı. 1967'de adaya gizlice girerken tutuklandı.
Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye geri verildi. 1968'de adaya giriş yasağı kaldırıldığından Kıbrıs'a
döndü.
Siyaset dönemi
1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na seçildi. 28 Şubat 1973'e kadar Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı seçildi. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe
Devleti'nin ilanından sonra devlet ve meclis başkanı görevlerini de yürüten Denktaş, anayasa uyarınca
1976'da yapılan ilk genel seçimlerde devlet başkanlığına seçildi. 1981 yılında ikinci kez devlet başkanı
oldu. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra tekrar cumhurbaşkanlığına
seçildi. 22 Nisan 1990'da yapılan erken seçimde ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. 1995'teki
seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi. 17 Nisan 2005'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
olmadı.
Haber/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10832
Erişim Tarihi: 16.01.2012

O bizim başyazarımızdı !
Kıbrıs davasının yılmaz mücahidi Rauf Denktaş sitemize 30 yazı yazdı, Kıbrıs meselesini anlattı
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Rauf Raif Denktaş.
Ömrünü Kıbrıs davasına adayan efsane devlet adamı.
KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı.
Onu kaybettik.
88 yaşındaydı.
Uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden 29 Ekim'de taburcu olmuştu.Tedavisi evinde devam eden
denktaş 5 Ocak gecesi yeniden rahatsızlandı.Yakın Doğu Üniversitesinde tedavi altına alınan
Denktaş'ın durumu önceki gün ağırlaştı.Çabalar bir sonuç vermedi ve Kıbrıs'ın efsane lideri Denktaş
saat 22 sıralarında çoklu organ yetmezliğinden vefaat etti.Rauf Denktaş sitemizde yazdığı yazılarla da
Kıbrıs davasını anlatıyordu. ww.kayseri.net.tr nin başyazarı olan Denktaş'ın ilk yazısı 2 Nisan 2010
tarihinde yayınlandı.Denktaş ilk yazısıyla birlikte şu notu da göndermişti.''Sevgili Kayserililer!
yazılarım güzel Kayseri'de yayınlanacağı için mutluyum. Yıllar önce Kayseri'ye ziyaretimi hiç
unutmadım. Kayseri'ye en içten duygularla selam ve saygılarımla''
O tarihten bu yana 30 yazısını yayınlama ayrıcalığına eriştik.Ancak Denktaş rahatsızlığı nedeniye
yazılarına ara vermek zorunda kaldı. Son yazısını 23 Mayıs 2011'de yazdı.
Kayseri.net.tr olarak Rauf Denktaş'a Yüce Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
Đşte Denktaş'ın sitemizde yayınlanan yazıları.
• DIŞTAN BAKINCA
• AB BAŞKANLIĞI
• ADĐL ve KALICI
• GÖRÜŞMELERE
ÇÖZÜM
DEVAM
• KIBRIS'IN
DOSTLARI
• NE OLUYORUZ?
• GERÇEKLER
• Değişmeyen Taktik
• CENEVRE'YE
• KIBRIS VE
DOĞRU
FEDERASYON
• KIRMIZI
ÇĐZGĐLERĐYMĐŞ
• HAREKET GEREK
• 1 MAYIS VE
DEMOKRASĐ
• ŞANIMIZ
• KALKINMA
YAYILMAKTADIR
MESELESĐ
• SEÇĐMDEN SONRA
• VARIZ-VAR
• OYUNA DEVAM
• BARIŞ MI,
OLACAĞIZ
UZLAŞMA MI?
• ZIT GÖRÜŞLER
• ĐNSANLIĞA
• ĐRADE
• TEHDĐT ĐLE
SIĞMAZ
DEĞĐŞMEZSE
UZLAŞMA
• NEYZEN TEVFĐK'Đ
• ĐKĐ YILDA
• HAKARETE
ANMAK
YAPILANLAR
ALIŞTIK MI?
• DĐYORUZ KĐ...
• HALKIN ĐRADESĐ?
• AÇIKLANMALIDIR
• SONA DOĞRU

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10833
Erişim Tarihi: 16.01.2012

