KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
16.01.2012–22.01.2012

Đşte cinayet anı
Kiçikapı'da 5 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybederken, gencin son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı
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: 16 Ocak 2012 18:02

Kayseri'de çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybederken, gencin son anları bir iş
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kiçikapı Mahallesi'nde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan
kavgada 5 yerinden bıçaklanan D.C. (18) hayatını kaybetti. Olay yedine gelen polis ekipleri çevrede
geniş güvenlik önlemi alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da kontrol etti. Bir iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıyan görüntülerde, bıçaklanan D.C.'nin yere düştüğü ve arkadaşlarının panik halinde
koşturduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın
sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10835
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Pirizden yangın çıktı
Bir evde prizin kısa devre yapmasıyla çıkan yangında evde bulanan aile dumandan zehirlenerek hastaneye
kaldırıldı.
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Kayseri'de, bir evde prizin kısa devre yapmasıyla çıkan yangında evde bulanan aile dumandan
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Melikgazi Đlçesi Esenyurt mahallesi Dilekoğlu sokağı Göncü apartmanında
yaşanan olayda, evde bulunan televizyon kablosunun takılı olduğu prizin kısa devresi yapması sonucu
aynı aileden S.S. (38), Ö.S. (32), E.S. (14), ve A.N.S. (8) dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen 110
itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, zehirlenen aile çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis,
olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10836
Erişim Tarihi: 20.01.2012

MÜSĐAD'da yeni dönem
Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi 19. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanı
Ahmet Çolakbayraktar seçildi
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Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi 19. Olağan Genel Kurulu'nda
Şube Başkanı Ahmet Çolakbayraktar seçildi.
MÜSĐAD Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen genel kurula MÜSĐAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Develioğlu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yamankaradeniz ve üyeler katıldı.
Tek listenin oylandığı genel kurulda, Đsmail Ruhlukürkçü bayrağı Ahmet Çolakbayraktar'a teslim etti.
Türkiye'de reel sektörün en güçlü sivil toplum örgütlerinden olan MÜSĐAD'ın Kayseri Şubesi'nde oy
birliği ile seçilen yönetimde şu isimler bulunuyor:
Ahmet Çolakbayraktar, Murat Cahid Cıngı, Şükrü Şenkürtüncü, Nuh Kurtsoy, Đsmail Özen, Nedim
Olgunharputlu, Mahmut Ezinç, Osman Hakkoymaz, Mustafa dulda, Harun Hasyüncü, Şaban
Hasnalçacı, Kemal Tekilli, Mehmet Akif Kavafoğlu, Ali Lafçı, Mehmet Küthaneci
Genel Kurul sonrasında konuşan Başkan Ahmet Çolakbayraktar, “MÜSĐAD Türkiye'nin değişim
sürecinin kritik dönemlerinde gösterdiği kararlı duruşu ve stratejik öngörüsü ile dönüşümün en etkili
aktörlerinden birisi olmuştur. Ülkemizin iktisadi ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayan MÜSĐAD'ın
Kayseri Şube Başkanlığı'na seçilmekten onur duyuyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10838
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Tavşan Erciyes'ten kaçtı
Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında TKĐ Tavşanlı Linyitspor'a 2-1 mağlup oldu
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında TKĐ Tavşanlı Linyitspor'a 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Fenerbahçeli eski
futbolcu Lefter Küçükandonyadis ve Milli kayakçı Aslı Nemutlu için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR
3. dakikada Metin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Hanni'nin vuruşu defanstan
döndü.
9. dakikada gelişen Linyitsporlu Semavi'nin uzaktan vuruşunu kaleci Ferhat son anda meşin yuvarlağı
kornere çeldi.
30. dakikada sağ kanattan Semavi'nin ortasıyla ceza alanı içerinde yükselerek kafa vuruşu yapan
Abdi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
50. dakikada sağ kanattan Berk'in ortasıyla Hanni'nin yaptığı kafa vuruşu rakibe çarparak kornere
çıktı.
55. dakikada Mehmet Ayaz'ın sağdan ortasıyla ceza alanı içinde yükselerek kafa vuruşu yapan
Gökhan Kaba, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
89. dakikada Abdi'nin sağ kanattan yerden ortasına kaleci Ferhat elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı
önünde bulan Ümit, topu ağlara gönderdi. 1-2
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
HAKEMLER: Zafer Demir xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Nurettin Çiçek xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat Odabaşı xx, Fatih xx, Mehmet xx (Posinkovic dk. 78 x), Hakan xx,
Orhan xx, Kemal x (Berk dk. 46 x), Zafer xx, Metin xx, Wasswa xx, Hanni x, Gökhan Kaba xx
YEDEKLER: Ali, Amit, Cenk, Gökhan, Volkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Kemallettin Şentürk
TKĐ TAVŞANLI LĐNYĐTSPOR: Yavuz xx, Hasan xx, Đsmail xx, Ferhat xx, Murat xx, Abdi xxx, Semavi
xx, Şener xx (Fatih dk. 84 ?), Đbrahim xx (Emre dk. 78 x), Ahmet xx, Emre xx (Ümit dk. 46 xxx)
YEDEKLER: Fatih Kaldın, Mesut, Emrah, Metehan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Cengiz Seçsev
GOLLER: Abdi (dk. 30), Gökhan Kaba (dk.55), Ümit (dk. 89) (
SARI KARTLAR: Ahmet, Ferhat Çulcuoğlu, Abdi, Semavi (TKĐ Tavşanlı Linyitspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10839
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Ülkeyi bölmek için anayasa yapıyorlar
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pınarbaşı ilçe kongresinde konuştu
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen kongrede konuşan Kayseri Milletvekili
Yusuf Halaçoğlu, “Ülkeyi bölmeye çalışanlar bu gün anayasa yapıyor” dedi.
398 delegesi bulunan ilçede kongreye mevcut Başkan Fehmi Çolak tek liste ile katılırken, katılımcıların
tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Đl
Başkanı Mete Eke, “AK Parti'nin artık bulmaca gibi çözülmeyen hiçbir yanı kalmamıştır. Kimlere, hangi
hizmetleri yaptığı ve bundan sonrada yapmaya devam edeceği herkesin malumu olmuştur. Kimlere,
hangi hizmetleri yaptığı ve bundan sonrada yapmaya devam edeceği herkesin malumu olmuştur. Bu
iktidar bizim başımızdadır ama ortaya koyduğu eylem ve söylemlerle başkalarına hizmet vermektedir.
Elimizden yavaş yavaş kayan bir Türkiye gerçeği vardır. Bu gerçeğin en acı yanı da Türkiye'yi bizzat

yöneten iradenin hatalarıdır. Türk Milliyetçileri, ülkücüler bu gerçek karşısında bir olmalı, diri olmalı, iri
olmalıdır. Bugün haklı çıkılan konular etrafında şuurlu ve uyanık bir Türkiye'yi ortaya koyamazsak,
ABD'nin kanlı baharları Türkiye'yi de vuracaktır.” dedi.
Kongreye katılan 24. Dönem Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise, “Meclis kürsüsünden Kürtlerin
anayasal haklarını tanıyacağız diyebilen bir kişi, normal şartlar altında başka bir ülkede olsa
bölücülükten içeri atılır” diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Ülkede farklı etnik gruplar adı altında
ülkeyi bölmeye çalışan insanların maalesef bugün mecliste anayasa hazırladıklarını ve kimilerine
özerklik adı altında bir takım imkanlar sunduklarını ki hepinizin bildiği ağlayan adam, meclis
kürsüsünden 'Kürtlerin anayasal haklarını tanıyacağız' diyebilen bir kişi, normal şartlar altında başka
bir ülkede olsa bölücülükten içeri atılır. Ama Kürt açılımı adı altında ülkeyi bölmeye çalışan insanlarla
mecliste mücadele etmeye çalışıyoruz. Sayımız ölçüsünde ama her seferinde şu karşımıza çıkıyor.
Aldığınız oya bakın, biz ülkenin yüzde ellisinin oyunu aldık diyorlar. Verdiğimiz her türlü önergelerde
maalesef engellerle karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu. Kongre sonrasında Fehmi Çolak başkanlığında
oluşan Pınarbaşı Đlçe Yönetimi şu şekilde:
Asil Üyeler: Đsmail Karadadaş, Mehmet Kılıçaslan, Mustafa Koçer, Ahmet Algül, Kerim Gökçe, Vahdi
Ekinci, Yılmaz Işık, Osman Sezgin, Atilla Özden, Cebrail Mağara, Ramazan Bedir, Halil Gökdeli,
Sadullah Akyüz, Mehmet Kara.
Yedek Üyeler: Recai Uslu, Enver Şahin, Mehmet Çiftçi, Nizamettin Yıldız, Kenan Aslan, Muhittin Pınar,
Đbrahim Duran, Sezai Demirbağ, Orhan Demir, Hacı Duran Çolak, Đbrahim Ekinci, Mesut Şahin,
Mehmet Çelebi, Kandemir Yıldırım
Đl Delegeleri: Fehmi Çolak, Dursun Ataş, Hacı Kalkan, Mustafa Ergün, Sezgin Özçelik, Mustafa Algül,
Sadullah Çalışkan, Đdris Aytekin, Mustafa Acarı, Türkay Kara, Ahmet Algül, Sadullah Akyüz, Mustafa
Koçer, Kerim Gökçe, Osman Sezgin, Halil Gökdeli, Yılmaz Işık, Đbrahim Duran, Tufan Ataş, Mehmet
Çolak, Mehmet Kara, Erol Karaduman, Mücahit Kaynak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10840
Erişim Tarihi: 20.01.2012

107 köy yolu ulaşıma kapandı
Kayseri'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi
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Kayseri'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Đl
Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden beri etkisini hissettiren kar yağışı
nedeniyle Akkışla'da 3, Bünyan'da 6, Develi'de 2, Felahiye'de 6, Kocasinan'da 13, Sarıoğlan'da 7,
Sarız'da 61, Talas'ta 5 Tomarza'da 1 Yeşilhisar'da 3 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Yetkililer, yol açma ve kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10841
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Meteorolojiden Kayseri'ye don uyarısı
Kayseri'de yağan kar, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi
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Kayseri'de yağan kar, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Dün yazdan kalma bahar havası bulunan Kayseri'de, bu gün öğle saatlerinde yağan kar yağışı etkili
olmaya başladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı
nedeniyle, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışının bir süre etkisini hissettireceğini belirterek, don
olaylarına karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10842
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Denktaş'ı uğurluyoruz!
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, bugün başlayan ve yarın devam edecek cenaze törenleriyle son
yolculuğuna uğurlanıyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, bugün başlayan ve yarın
devam edecek cenaze törenleriyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da tören düzenlendi.
Yarın saat 10.00'da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın naaşı top arabasına alınarak,
Cumhurbaşkanlığı'ndan Selimiye Camii'ne götürülecek.
Cenaze namazı kılınmasının ardından naaş Cumhuriyet Parkı'na intikal ettirilecek ve 14.30'da burada
tören yapılacak.
Denktaş'ın naaşı saat 15.00'te ise defnedilecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Kıbrıs Đşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gibi

isimlerin yanı sıra, Türkiye'deki muhalefet liderleri ve diğer bazı ülkelerden de konuklar gelmesi
bekleniyor.
Denktaş'ın cenazesi için sekiz özel uçak iki askeri uçak KKTC'ye gelecek. Ayrıca Đngiltere'den de çok
sayıda Kıbrıslı Türk adaya gelmeye başladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10843
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Yok böyle kavga!
Develi ilçesinde tırpan, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'nin develi ilçesinde tırpan, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Soysallı köyünde meydana gelen olayda Y.E. ve N.Ö.'nün tartıştığı
ve tartışmaya iki tarafın da yakınlarının karıştığı öğrenildi.
N.Ö.'nün yakınları olan T.Ö., M.Ö., E.Ö., Ö.Ö. ve R.Ö.'nün taş, sopa, satır ve tırpan ile Y.E.'nin
yakınları A.E. ve M.E.'nin ise demir, zincir ve sopalarla birbirlerinin üzerine yürüdüğü bildirildi.
Olayla ilgili olarak her iki taraftan da toplam 9 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanların
ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10844
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Çocuklarına kızdı intihara kalkıştı
Akin Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ş.S çocuklarının yaramazlıklarına dayanamayarak intihara kalkıştı
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Kayseri'de çocuklarının yaramazlıklarına sinirlenen bir kişi intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ş.S.'nin
çocuklarının yaramazlıklarına dayanamayarak 20 adet ilaç içerek intihara kalkıştığı öğrenildi.
Eşi tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.S.'nin tedavisinin ardından
taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10845
Erişim Tarihi: 20.01.2012

500 Lira için adam vurdu
Bünyan'da, F.B.'nin borç paraları alamayınca yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sol bacağından vurduğu ileri sürüldü
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Kayseri’de borcunu alamayan bir kişi, borçlusunu tabanca ile ayağından vurduktan sonra kayıplara
karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesinde meydana gelen olayda, F.B.’nin borç paraları alamayınca
yanındaki tabanca ile S.Y.’yi sol bacağından vurduğu ileri sürüldü.
S.Y.’den 500 TL para aldığı iddia edilen F.B.’nin 23 HU 304 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtığı,
polis ekipleri tarafından durdurulduğu sırada araçtan inerek kaçtığı öğrenildi.
Yetkililer, S.Y.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığını, F.B.’nin yakalanması
için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10846
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Bunların derdi bizatihi 19 Mayıs
CHP 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramının sadece Ankara'da kutlanması kararını eleştirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramının sadece Ankara’da
kutlanmasına yönelik alınan kararı eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Đl Başkanı Ayhan Gülsoy “ AKP
Đktidarı sürecinde ve giderek artan bir biçimde, Türkiye’nin birliğini temsil eden sembollere karşı bilinçli
bir saldırı kampanyası sürdürülmektedir.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi il binasında gerçekleştirilen basın toplantısında CHP Kayseri Đl Başkanı Ayhan
Gülsoy, 19 Mayıs’ı iptal etme kararının, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nı kurmaca olarak gören
zihniyetin eseri olduğunu söyledi.
Söz konusu kararın bilinçli olduğunu ifade eden Gülsoy, “Bu karar, Türk Gençliğine emperyalizm
karşısında direnme ilhamını ve cesaretini veren, Milli Mücadele’ye ve Kuvay-ı Milliye ruhuna yöneltilen
bir saldırıdır. Bu kararı alanların akıl hocaları, Atatürkçülüğü hakaret olarak kabul edenlerdir.” dedi.
Törenlerin iptalini sadece usulle ve içerikle ilgili olmadığı herkes tarafından bilinmesi gerektiğini
söyleyen Gülsoy “Mesele törenlerin içeriğiyle yani usulle ilgili değildir. Bunların derdi 19 Mayıs’ın
bizatihi kendisiyle ilgilidir. Amaç Türk Halkının maneviyatını, moral değerlerini, cesaret ve kararlığını
topluca baskı altına almaktır. Amaç, kendisini çaresiz hisseden, referanslarından uzaklaşmış
bağımsızlık ruhunu kaybetmiş bir toplum oluşmaktır” şeklinde konuştu.
AKP’nin iktidara geldikten bu yana kesinlikle hazırlıksız olduğunu belirten Gülsoy “ AKP iktidarı sadece
Kıbrıs değil tüm Türklerin kahramanı olan merhum Rauf Denktaş bu hükümet tarafından yalnız
bırakıldı. Nedeni ise çözümsüzlük çözüm değildir. Sanki Sayın Denktaş bir çözümsüzlüğün bir
parçasıymış gibi. Koskoca Ermeni meselesini iki ülkenin Sayın Devlet Başkanları Milli maçları beraber
izleyince çözülecek sandılar az kalsın Azerbaycan’la da aramızı açıyorlardı. Terörle ilgili de hiçbir
hazırlıkları yok. Ortaya açılım diye bir şey attılar memleketin içerisinde daha büyük infialler
yaratıyorlardı. Bu konuda aynı şekilde Ulusal Bayramları soğuk, yağmur nedeniyle kaldırılması
düşünülebiliyorsa AKP Đktidarı ulusal duygularımızın nasıl pekişeceği konusunda da hiçbir bilgisi yok.”
ifadelerini kullandı.
Gülsoy, ayrıca bir yerel gazeteyi de eleştirdi. Gülsoy, CHP Kayseri örgütü olarak, CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu’nun fezleke kararı için yürüyüş yaptıkları gün pankarttaki Kılıçdaroğlu yazısının bilgisayar
programı ile değiştirilerek Kulkuloğlu’na dönüştürülerek yayınlanmasını eleştirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10847
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Ocak ayı ilk kez zamsız geçti!
Eğitim-Bir-Sen üyeleri yoğun kar yağışına rağmen eylemlerine ara vermediler ve maail bordrolarını Meclis'e
gönderdiler
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Eğitim-Bir-Sen üyeleri yoğun kar yağışına rağmen eylemlerine ara vermediler ve maail bordrolarını
Meclis'e gönderdiler. Eğitim-Bir-Sen Başkanı Aydın Kalkan, Cumhuriyet tarihi boyunca öğretmenlerin
ilk kez Ocak ayında zamsız maaş aldıklarını dile getirdi.
“Eşit işe eşit ücret” uygulamasına dikkat çekmek üzere toplanan Eğitim-Bir-Sen üyeleri yapılan
düzenlemeler ile eksiklerin tamamlamasını umduklarını dile getirdiler. Maaş bordrolarını
Cumhurbaşkanı, Başbakan , Milli Eğitim Bakanı, Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanı'na göndermek

amacıyla Merkez Postane önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri öğretmenlere verilen düşük
maaşlara dikkat çektiler.
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, genel yönetim bütçesinden en fazla payın eğitime
ayrılıyor olmasına rağmen, kamuda en az düşük ücretin öğretmenlere verildiğini ifade etti.
Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez Ocak ayı içerisinde öğretmenlerin zam alamadığını vurgulayan
Kalkan şu şekilde konuştu: “Biz Memur-Sen ve Eğitim-Bir-sen olarak 666 sayılı KHK ile getirilmek
istenen “eşit işe eşit ücret” uygulamasını, toplumumuzdaki ücret dengesizliğini ve adaletsizliğini
oradan kaldırmak veya azaltmak için desteklediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 1 Ocak 2012
tarihi itibari ile okulda çalışan hizmetli maaşı 2233 TL, memur maaşı 1930 TL, öğretmen maaşı 1662
TL'dir. Bu maaşlar 2011 yılının enflasyon farkları ile hesaplanan maaşlardır. Kamu çalışanları
cumhuriyet tarihinde ilk defa ocak ayında maaşlarını zamsız almaktadır. Bundan önceki yıllarda yetkili
sendikalar pazarlık masasından kaçıyordu, bu yıl Eğitim-Bir-Sen yetkiyi aldı işveren masadan kaçıyor.
Ancak korkunun ecele faydası yoktur. Toplu sözleşme masasına oturmak kanuni bir mecburiyettir. Bu
durumun sorumlusu esasen on yıldır yetkiyi iyi kullanamayan sendikalardır. Fakat kendileri sütten
çıkmış ak kaşık gibi, sanki yetkiyi biz kullanmışız gibi davranmaya çalışıyorlar. Manipülasyon ve
kışkırtıcılık yaparak kendilerini masum göstermeye çalışıyorlar. Bu tutumlarıyla eğitim çalışanlarına
hiçbir katkı sağlayamazlar. Sendikacılık yapacaklarsa dosdoğru yapsınlar.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10848
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Sarız'da okullar tatil edildi
Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle, Sarız Đlçesi merkez ve köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi
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Kayseri’de aralıksız yağan kar nedeniyle Sarız ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan yaptığı yazılı açıklamasında, “Sarız Đlçesi Hıfzısıhha Kurulunun
kararı gereği, Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle, Sarız Đlçesi merkez ve köy okullarında bir gün
süreyle eğitime ara verilecektir” ifadesiyle alınan kararı duyurdu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10849
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Akaryakıt istasyonunda soygun
Talas'ta bir akaryakıt istasyonundan soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
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Kayseri’de bir akaryakıt istasyonundan silah zoruyla soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4
kişiden 3’ü tutuklandı.
Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna girerek, görevliyi silahla etkisiz hale getirdikten sonra 750 TL
para ve 30 paket sigara alan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro
Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Dün geç saatlere kadar Adliye’de sorguları süren 4 zanlıdan 3’ünün, tutuklanarak ceza evine
gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10850
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Şehir merkezinde lapa lapa kar
Kayseri'de yoğun kar yağışı köylerde olduğu gibi şehir merkezinde de etkisini gösterdi
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Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı köylerde olduğu gibi şehir
merkezinde de etkisini gösterdi.
Kayseri'de başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 7
santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuvvetli kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini iyice
hissettireceği uyarısında bulunurken, Đl Özel Đdaresi ekiplerinin ise köy yollarını açma çalışmalarının
devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10851
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kayserilinin buzda dansı
Kayseri'de yağan karın ardından yollarda oluşan buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Kayseri'de yağan karın ardından yollarda oluşan buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Vatandaşların yolda yürümekte zorlandığı görüldü.
Kayseri'de 2 günden bu yana devam eden yoğun karın ardından kaldırımlarda ve yollarda meydana
gelen buzlanma vatandaşlara zorluk yarattı. Kayserililerin, aralarına yer yer mermer döşenmiş
kaldırımlarda yürümekte zorlandıkları ve sık sık düşme tehlikesiyle karşılaştıkları görüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10853
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kayseri'de kaç köy yolu kapalı?
Kayseri'de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi
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Kayseri'de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı Akkışla'da 1, Develi'de 1,
Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'da 3, Sarıoğlan'da 5, Sarız'da 17 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu
öğrenildi.
Yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildiren yetkililer, Develi, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı
ilçelerinde yoğun kar yağışının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10854
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kayserispor tat vermiyor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantepspor'u konuk etti.

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatlarını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kayak Milli Takımı Sporcusu Aslı Nemutlu, Fenerbahçe'nin
efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
7. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Biseswar'ın plase vuruşu kaleci
Karcemarskas'da kaldı.
10. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan Sefa'nın defansı geçerek ceza alanı
içerisinde yaptığı sert şutu, yandan az farkla auta çıktı.
15. dakikada Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Navarro güçlükle kornere çevirdi.
19. dakikada Pekarik sağ kanattan ortası ile meşin yuvarlak defansa çarparak Abdullah'ın önünde
kaldı. Abdullah müsait pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı ve meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.
28. dakikada Troisi'den aldığı pasla ceza alanına girmeden sert vuran Biseswar'ın şutu ile meşin
yuvarlak az farkla auta gitti.
32. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Cenk, rakip oyuncuları geçerek önünü boşalttı ve ceza
alanı çizgisine yakın sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
37. dakikada rakip defans ''ofsayt'' diye duraklayınca meşin yuvarlak Sefa'nın önünde kaldı. Sefa
kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin ellerine teslim etti.
45. dakikada Biseswar'ın sol kanatan yaptığı ortada Gökhan Ünal meşin yuvarlağı kalecinin sağından
ağlara gönderdi. 1-0
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
56. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Sapara'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
57. dakikada Bekir Ozan'ın korner vuruşu ile topu oyuna henüz yeni giren Popov'a aktardı. Popov'un
sol kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinden Cenk kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Navarro
çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Elyasa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere
gönderdi. 1-1
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Alpaslan Dedeş xx
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx, Đlhan x, Eren xx, Troisi xx, Abdullah xx, Gökhan Ünal xx
(Kujovic dk. 89 ?), Nunez x, Sefa xx, Biseswar xxx (Okay dk. 68 xx), Pekarik xx
YEDEKLER: Gökhan, Okan, Santana, Engin, Tolga
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GAZĐANTEPSPOR: Karcemarskas xx, Elyesa xxx, Kerim x, Bekir xx (Binya dk. 80 ?), Cenk xx,
Muhammed xx (Popov dk. 57 xx), Dany xxx, Şenol x (Gülle dk. 57 xx), Serdar xx, Sosa xx, Sapara xx
YEDEKLER: Mahmut, Emre, Alper, Mehmet
TEKNĐK DĐREKTÖR: Abdullah Ercan
GOLLER: Gökhan Ünal (dk. 45) (Fenerbahçe), Elyasa (dk. 57) (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Sosa, Dany, Popov, Bekir, Kerim (Gaziantepspor) Abdullah Durak, Sefa, Troisi
(Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10855
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Daha iyi oynayabilirdik!
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze Gaziantepspor beraberliğini değerlendirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Gaziantepspor, puanları paylaştı. Karşılaşma
sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan,
Kayserispor'un beklediklerinin altında bir oyun sergilediğini söyledi. Oyuna iyi başladıklarını söyleyen
Ercan, "Đlk devre kontrolümüz altında gidiyordu, ataklar yapmaya başladık ama kötü bir zamanda gol
yedik. Đkinci devre çok güzel bir zamanda gol attık ve sonrasında galip gelebilmek için ataklar yaptık
ama belirli bir süre rakibin baskısı başladı. Heyecanlı bir maç oldu. Sonuçta deplasmanda aldığımız 1
puan var" dedi. Kadir Has Stadı ve zeminin çok güzel olduğunu söyleyen Ercan, yetkililere teşekkür
etti. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise şunları söyledi: "Rakibimiz ligin kaliteli
oyuncularından oluşan bir takım. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Đkinci devre çok pozisyona
giremedik ancak top bizde kaldı. Beklenmedik bir golün ardından oyuncuların konsantrasyonu
bozuldu. Çok net pozisyonumuz olmadı. 'Hak etmediğimiz' diye bir söz var Türkiye'de onu kullanmak
istemiyorum, bence daha iyi oynayabilirdik."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10856
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kayseri'de kar çilesi
Đl Özel Đdaresi'ne bağlı kar mücadelesi yapan ekipler, zor şartlar altında yolları ulaşıma açıyor
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Đl Özel Đdaresi'ne bağlı kar mücadelesi yapan ekipler, zor şartlar altında yolları ulaşıma açarken, Sarız
ilçesinde de okullar 1 gün tatil edildi. Kayseri'de yoğun kar yağışı sebebiyle birçok araç kazaya
karışırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kent merkezi dışındaki ilçelerde kar yağışı sebebiyle
ulaşım güçlükle sağlanırken, bazı köy ve mezralar da tamamen ulaşıma kapandı. Đl Özel Đdaresi'ne
bağlı karla mücadele ekipleri, hummalı bir çalışmayla köy yollarını açmaya çalışırken, 107 yolunda
ulaşıma kapandığı öğrenildi. 61 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Sarız ilçesinde ekipler,
çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Yollarda kalan bazı sürücüler, araçlarına zincir takmaya çalışırken bile
güçlük çekti. Öte yandan kapalı köy yollarını açmaya çalışan ekipleri görüntülemeye çalışan bazı
gazeteciler ise yoğun tipi ve kar yağışı altında zor anlar yaşadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10857
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kıbrıs mücahidini uğurladı
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Lefkoşa'daki Cumhuriyet parkında toprağa verildi
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Tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde Cuma gecesi vefat eden KKTC'nin
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Dün üniversitede yapılan törende "Sen rahat uyu, çocuklarına kavuştun. Diğer çocukların bana
emanet. Bana bıraktın onları. Evelallah bakacağım senin istediğin gibi canım... Canım, bir tanem. Tam
67 senelik kocam...'' sözleriyle herkesi gözyaşlarına boğan Aydın Denktaş, cenaze namazı öncesi
Rauf Denktaş'ın tabutundan ayrılamadı. Gözyaşları içinde dakikalarca tabuta sarılan Aydın Denktaş,
oğlu Serdar Denktaş tarafından zorlukla uzaklaştırılabildi.
Askerlerin omuzlarında top arabasına konulan Denktaş'ın cenazesi Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı
Sarayı'ndan Selimiye Camii’ne taşındı. Cenaze arabasına eşlik eden binlerce kişi Denktaş'ı alkışlarla
uğurladı. Denktaş için Türkiye'deki tüm camilerde sala verildi.
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı'nın naaşı, Selimiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze
namazının ardından defnedilmek üzere Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) anıtının bulunduğu
Cumhuriyet Parkı’na taşındı.
RUM KESĐMĐNDEN DE TOPRAK GETĐRĐLDĐ
Törenin ardından Denktaş'ın naaşı Cumhuriyet Parkı'nda defnedildi. Denktaş'ın mezarı için üç ayrı
noktadan toprak getirildi. Rum kesimindeki Hala Sultan Tekkesi'nden, oğlunun mezarından ve
anavatan Türkiye'den toprak getirildi. Denktaş vasiyetinde oğlunun mezarının yanına defnedilmek
istemişti.
TARĐHĐ KALABALIK
Denktaş'ın tarihi cenaze törenine katılmak için binlerce vatandaş, cenaze namazının kılındığı Selimiye
Meydanı ile Sarayönü, Đnönü Caddesi ve Girne Kapısı önünde meydanları doldurdu.
Yol boyunca ve özellikle Sarayönü Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, Denktaş'a son görevlerini
yerine getirebilmek için cenaze arabasının geçişini bekledi. Zaman zaman alkış tutan kalabalık,
ellerindeki kameralarla da anı görüntülemeye çalıştı.
Selimiye Cami ve etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, cami avlusuna sınırlı sayıda kişinin
girmesine izin verildi. Binlerce vatandaş cami etrafında toplandı.
Töreni Türk basının yanı sıra, Kıbrıs Rum kesiminden gelen Rum gazeteciler de takip etti.
Tören nedeniyle Lefkoşa Surlariçi bölgesi trafiğe kapatıldı. Lefkoşa'da, yas nedeniyle kapatılan
işyerlerine ve caddelere, üzerinde ''unutmayacağız'' yazılı Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın
posterleri ile Türk ve KKTC bayrakları asıldı.
'SEVEMEZ KĐMSE SENĐ...'
Denktaş için ''Tüm Türk Ulusunun ve Halkımızın Başı Sağolsun. Sizi Asla Unutmayacağız'' ve ''Seni ve
Cumhuriyeti Sonsuza Dek Yaşatacağız'' yazılı pankartlar açan, ellerinde Türk ve KKTC bayrakları ve
Denktaş posterleriyle çoluk çocuk, genç yaşlı meydanda toplanan vatandaşlara, Lefkoşa Türk
Belediyesi de Girne Kapısı'nda kurduğu çorba çeşmesiyle soğuk havada ikramda bulunuyor.
Denktaş'ın naaşının Selimiye Camii'ne götürüldüğü yol üzerinde duvara, üzerinde ''Şehit abime,
babama, dedeme selam söyle başkanım'' ve ''Sevemez hiç kimse seni benim sevdiğim kadar'' yazılı
dövizler dikkati çekti.
Yol boyunca Denktaş'ın naaşı üzerine zaman zaman karanfil de atıldı.
ANKARA KIBRIS'TA
Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve

Başmüzakereci Egemen Bağış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanı
Đsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel,
Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Đslam Đşbirliği Teşkilatı (ĐĐT) Genel Sekreteri
Ekmeleddin Đhsanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlar Deniz Baykal,
Hikmet Çetin, Altan Öymen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrat Parti Genel Başkanı
Namık Kemal Zeybek, DSP Genel Başkanı Masum Türker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer
Çelik, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa
Kamalak ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alparslan
Türkeş'in oğulları MHP milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ve
törene iştirak eden partilerin diğer yöneticeleri katılıyor.
Cumhurbaşkanı Gül, Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a taziyesini sunarken Aydın Denktaş başını
Cumhurbaşkanı'nın göğsüne yasladı.
SABAHA KADAR NÖBET TUTULDU
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün katafalka konan Rauf Denktaş'ın naaşı önünde halkın sabaha kadar
saygı geçişi sürdü. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın çocukları ve torunları da taziyeleri kabul etti.
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın tabutu başında hem askerler hem de üst düzey devlet görevlileri
tarafından saat 09.30'a kadar ihtiram nöbeti tutuldu.
ĐŞ YERLERĐ KAPALI
Bu arada, vefat ilanları nedeniyle Kıbrıs gazeteleri 100 sayfanın üzerinde yayımlandı.
Ayrıca yas nedeniyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, tüm resmi ve özel okullar da bugün kapalı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10858
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Yol açma çalışmasına tipi engeli
Sarız ilçesinde tipi nedeniyle yol açma çalışmalarına ara verildi
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Kayseri'de etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan yollardan 17'si ulaşıma açılırken, Sarız ilçesinde
tipi nedeniyle yol açma çalışmalarına ara verildi.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kapanan 31 köy yolunu açma
çalışmalarını aralıksız sürdürerek 17 yolun ulaşıma açıldığı bildirildi. Kar yağışı ve tipiden dolayı hala
Sarız ilçesinde 14 köy yolunun kapalı olduğu belirtilirken, yoğun tipi nedeniyle yol açma çalışmalarına
ara verildiği belirtildi. Kapalı yollar için sadece acil durumlarda müdahale edildiği ifade edilen
açıklamada, açılan diğer yollarda yol genişletme çalışmaları sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10859
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Erdoğan Koç'u sürgüne gönderdi iddiası
Yenimesaj Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'dan şoke eden iddia

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 156
: 18 Ocak 2012 12:37

Rahmi Koç’la Tayyip Erdoğan ilişkisinde bilinmeyenler!
Ve Başbakan aradığı yiğidi yani yerli otoyu üretecek ismi ya da grubu buldu!
Kim midir?
Koç Grubu ya da Rahmi Koç!
Evet önceki gün itibarı ile yerli otonun kademe kademe Koç Grubu ile Fiat konsorsiyumunun
üretebileceği gündeme oturdu!
Böyle bir şeyin aslında geçmişteki Hacı Murat ya da Anadol markalı otomobillerin üretimi misali bir
kandırmaca olduğu aşikar lakin Koç Grubunun bu işe talip olması manidardır çünkü...
Hatırlanacaktır Rahmi Koç AKP’nin kuruluş günlerinde, “Tayyip bey’in bir milyar doları var, nereden
buldu bu kadar parayı” şeklinde manşetlere oturan bir demeci olmuştu ki bu ifadeler Koç’un Erdoğan’a
açık bir savaş ilanıydı!
Đlginçtir Tayyip bey aleyhinde öten kuşlara bile dava açma hassasiyetindeyken Rahmi Koç’a suskun
kaldı!
Ve hemen sonrası:
ABD planı ile AKP iktidar olunca Tayyip bey hemen harekete geçti ve geçmişten kızgınlık duyduğu
Koç Gurubunu hedefe oturttu!
Tam bu süreçte dış dinamikler ile Abdullah Gül gibi isimler Erdoğan’ı Koç Grubuna zarar
vermemesinin gereğine ikna ettiler ve orta yol bulundu!
Ne miydi o?
Koç Grubuna dokunulmayacak ama buna mukabil Rahmi Koç Türkiye’den sürgün edilecek!
Đşte Rahmi Bey’in CEO’luğu bırakıp 70 küsur yaşında başladığı birkaç yıl süren tekne ile dünya turu
hikayesinin perde arkası budur!
Sadece bu sürgün değil hatırlanacaktır bir ara Rahmi Koç’un Ergenekon’dan tutuklanacağı şayiaları
da bile dilden dile dolaşmıştı!
Ve son süreçte yine dışarının baskıları ile araya giren hatırlı isimlerin çabası ve de Rahmi bey’in
nedameti çağrıştıran görüntüleri var olan buzları eriterek bugünkü noktaya yani Koç’u Tayyip bey’in
yiğidi olma pozisyonuna taşıdı!
KAYNAK: YENĐMESAJ - SABAHATTĐN ÖNKĐBAR
http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12000228/rahmi-koc-la-tayyip-erdogan-iliskisindebilinmeyenler/sabahattin-onkibar
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10860
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kayseri -20 dereceyi gördü!
Kayseri'de dün gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava Şeker Gölü'nü dondurdu
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Kayseri'de dün gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava Şeker Gölü'nü dondurdu. Soğuk
havaya karşı hayvanat bahçesinde de elektrik ısıtıcılar sürekli açık tutuluyor.
Kayseri'de kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar Sibirya'yı aratmadı. Gece saatlerinde
itibaren yollardaki buzu eritmek için ekipler gece boyu tuzlama çalışmaları yaptı. Kayseri Şeker
Fabrikası içerisinde bulunan ve yaz mevsiminde Erciyes Dağı'nın gölgesiyle eşsiz manzarası oluşan
Şeker Gölü'de soğuk havada nasibini aldı. Şeker Gölü, soğuk havayla birlikte donarken, hayvanat
bahçesinde de ördekler için yapılan gölet buz kesti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler küreklerle gölde oluşan buzu kırarken, hayvanat
bahçesi içerisinde de hayvanların soğuk havadan etkilenmemeleri için elektrikli ısıtıcılar kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10861
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Dersim zayıf dedi intihara kalkıştı
Bünyan Samağır köyünde derslerinin zayıf olması nedeniyle intihara kalkışan bir kişi hastanede tedavi altına
alındı
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Kayseri'de derslerinin zayıf olması nedeniyle intihara kalkışan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Samağır köyünde meydana gelen olayda, U.G.'nin
derslerinin zayıf olması nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi. U.G.'nin evde bulunan ilaçlardan içerek
intihara teşebbüs ettiği bildirildi.
Yetkililer, U.G.'nin hastanede tedavi altına alındığını, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10862
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kayseri eksi 30 derece olacak
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları don tehlikesine karşı uyardı
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Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları don tehlikesine karşı uyardı. Kayseri’de
en düşük hava sıcaklığının eksi 33 derecede seyretmesinin beklendiği bildirildi.Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 20 derece altında
seyrettiği kaydedildi. Bu gece ve yarın gece hava sıcaklıklarının eksi 15 ila eksi 33 derece, gündüz
sıcaklıklarının ise eksi 6 ila 14 derece civarında seyretmesinin beklendiği duyuruldu.Arışı soğuklar
nedeniyle kuvvetli buzlanma, don ve sağlık sorunlarına neden olabileceğini bildiren yetkililer,
vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10863
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Sigara param yok dedi,intihara kalkıştı
Hastane caddesinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki D.M., parasının ve sigarasının olmadığını söyleyerek
elektrik trafosuna çıktı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 82
: 19 Ocak 2012 11:50

Kayseri'de bir genç sigarası ve parası kalmadığı için intihar etmek istedi.Edinilen bilgiye göre Hastane
caddesinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki D.M., parasının ve sigarasının olmadığını söyleyerek
elektrik trafosuna çıktı. Çevrede bulunan esnafın, elektrik trafosuna bir şahsın çıktığını görmesi ve
ihbarda bulunması neticesinde olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polislerin ikna etmeye
çalıştığı D.M., polis ekiplerinden bir paket sigara ve 20 tl para istedi. Polis ekiplerine ve itfaiyeye zor
anlar yaşatan şahıs polisin aldığı sigara ile ikna edilebildi. Đtfaiye merdiveni ile direkten indirilemeyen
D.M., kendiliğinden elektrik trafosundan indi. D.M., ifadesi alınmak üzere Reşat Vural Polis
Karakolu'na götürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10864
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Çocuklara kötü karne için kızmayın
Psikolojik Danışman Davut Şenyürek, kötü karne alan çocuklara ebeveynlerin kızmaması gerektiği
tezini çürüttü
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Psikolojik Danışman Davut Şenyürek, kötü karne alan çocuklara ebeveynlerin kızmaması gerektiği
tezini çürüttü. Şenyürek, kaygı döneminin uzayıp patalojik bir hal almaması için ebeveynlerin
çocuklarıyla uyarıcı konuşma yapmaları gerektiğini ifade etti.
Psikolojik Danışman Davut Şenyürek, karne döneminde ebeveynlerin çocuklarına nasıl davranması
gerektiğine dair önerilerde bulundu. Çocukların kötü karneyle geldiklerinde kaygı yaşadıklarını ifade
eden Şenyürek, böylesi durumlarda çocukların ceza beklentisi içerisinde oldukları için eve gitmek
yerine onu savunabilecek bir yakının yanına giderek ya da evden uzaklaşarak aileye ceza vermek
isteğinde olduğunu ifade etti. Şenyürek, "Çocuğun aileye vermek istediği bu cezanın maksadı kendi
cezasını hafifletmek olabilir o yüzden aileler beklenen tepkiyi vermeliler aslında çünkü çocuk kaygıyı
kişiselleştirebilir ve sürekli hale getirebilir. Çocuk kaygılı bir şekilde evden bir tepki bekliyor ama eve
gittiğinde hiçbir tepki almıyorsa endişelenebilir ve bunun ileride onu tehdit edebileceğini düşünür,
acaba tatil bitince mi ceza verecek, beni okula göndermeyecekler mi diye sürekli bir endişe yaşamaya
başlar. Onun için aileler bu konuda belki onu uyarmalı belki tatlı dille ikaz etmeli ama bunun yanlış
olduğu o anda kesinlikle vurgulanmalı çocuğa ama bunu dozajında yapmak çok önemli. Çocuğa bu
konuda aşırı ceza verici bir tavır sergilenmemeli, ceza kesinlikle verilmemeli, şiddet kesinlikle
olmamalı." diye konuştu.
Ebeveynlerin çocuklarla yapacağı konuşmaların, sorunun nedenlerini araştırmaya yönelik olması
gerektiğine vurgu yapan Şenyürek "Aile evet bunu yaşadık peki bunu nasıl düzeltebilirizi konuşmalı.
Zaten bu çocuk için tepkinin gerçekleştiği anlamına gelir. Yani klasik anlamda algıladığımız ceza
verilmemeli. Çünkü cezayla sonuca varmak mümkün olmayacak, cezadan vazgeçerek daha olumlu
sonuçlar elde mümkün. Bu durumda ebeveyn ve ailenin ortak bir paydaya kavuşması önemli. Çocuk
belki de gerçekten nasıl ders çalışacağını bilmiyor olabilir, nasıl başarılı olabileceğini bilmiyor olabilir
ya da okulda bazı problemler yaşıyor olabilir. Belki öğretmenleriyle konuşmak lazım eğer bu çocukta
davranış haline gelmişse aile bu sefer kendine dönüp bunun niye böyle olduğunu araştırmalı ya da
öğretmenlerinden bunu öğrenmeli. Bu konuda da tabi okul aile işbirliği önem arz ediyor." dedi.
Şenyürek, velilere karne döneminden sonra değil de, öncesinde okulu ziyaret etmeleri önerisinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10865
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Sevdiği kız elinden alındı,intihar etti
Akrabasının kızını kaçıran genç, ailesinin gelerek kızlarını geri götürmesi sonrasında, kendini asarak yaşamına
son verdi
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Kayseri'de, akrabasının kızını kaçıran genç, ailesinin gelerek kızlarını geri götürmesi sonrasında,
kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Çamdüzü Sokak'ta meydana gelen
olayda, inşaat işçilerinin 115'e bir kişinin intihar ettiğini ihbar ettiği öğrenildi.
Olay yerinde yapılan araştırmalarda, intihar eden kişinin E.T. olduğu tespit edildi. E.T.'nin birkaç gün
önce amcasının yanına geldiği öğrenilirken, bir süre önce Ankara'dan akrabasının kızını kaçırdığı
ancak ailesinin gelerek kızı tekrar götürdüğü ileri sürüldü. E.T.'nin bu nedenle bunalıma girip intihar
edebileceği iddia edildi.
Kendini balkona asarak hayatına son veren E.T.'nin ölümü hakkında başlatılan soruşturmanın
sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10866
Erişim Tarihi: 20.01.2012

Kayseri böyle soğuk görmedi
Kayseri'de dün gece, en düşük hava sıcaklığı eksi 21 derece olarak ölçüldü ancak dereceler eksi 14'te dondu
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Kayseri'de dün gece, en düşük hava sıcaklığı eksi 21 derece olarak ölçüldü ancak dereceler eksi 14'te
dondu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamasında Kayseri'de hava sıcaklıklarının
mevsim normallerinin 10 derece daha altında seyrettiğini duyurdu. Yetkililer, en düşük hava
sıcaklığının eksi 33 derece olmasının beklendiğini açıklayarak, vatandaşlara don uyarısında
bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10867
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Đsrail'de yenildik, tur atladık
Kayseri Kaskispor, Đsrail ekibine 70-64 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2. Tur ikinci maçında Elitzur Ramla'ya konuk olan Kayseri Kaskispor,
Đsrail ekibine 70-64 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Đkinci Tur ilk maçında Elitzur Ramla'yı 79-69 mağlup etmesinin ardından
ikinci maçta rakibine deplasmanda konuk olan Kayseri Kaskispor, Đsrail ekibine 70-64 mağlup
olmasına rağmen averajla tur atladı ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.
SALON: Kiriat Menahem Arena
ELITZUR RAMLA: Levitsky x 2, Wright xxxx 25, Selwyn xx 5, Doron xxx 24, Jackson xx 6, Duric x,
Wisdom-Hylton x 4, Turcinovic x 4
KAYSERĐ KASKĐSPOR: Pınar x 1, Bahar xx 14, Willingham xx 10, Anna De Forge xx 8, Hodges xxx
14, Sanders xxx 17, Jelavic x
1.PERĐYOT: 15-22 (Kayseri Kaskispor lehine)
DEVRE: 28-35 (Kayseri Kaskispor lehine)
3.PERĐYOT: 50-46 (Elitzur Ramla lehine)
(MFS-MFS-S)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10868
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Hepiniz bir avuç Ermenisiniz!
Türk-Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk Hrant Dink yürüyüşünü değerlendirdi
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Türk-Eğitim-Sen Kayseri 2 no'lu Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, gazeteci Hrant Dink'in ölüm
yıldönümü nedeniyle yapılan yürüyüşlere karşı açıklama yaptı.
Evet Đtirazı olan yok ki Hepiniz bir avuç ermeni, hepiniz hırantsınız…

Hrant Dink'in öldürülmeden önce tanınmamış bir gazeteci olduğunu iddia eden Öztürk, yapılan
açıklamalar ve yürüyüşleri 'cangaba' ve 'gürültü' olarak niteledi. Öztürk, gazetecilerin sürekli
öldürülmesine rağmen yapılan açıklamaların anlamsız olduğunu söyledi. açıklamalarda söz konusu
edildiği üzere toplum vicdanının yaralanmadığını ifade eden Öztürk açıklamasına şu şekilde devam
etti: “Toplumun umurunda bile değil. Bu günlerde Denktaş'ın durumunu merak edip basın yayın
kuruluşlarını takip eden üç beş kişi bu hırantta kimmiş diye haberleri mecburen dinliyor. Denktaş'ın
haberinin önüne geçince de iyice merak ediyor. Yoksa vicdanlarda bir yara falan yok. Merak etmeyin.
Bunca gürültüyü koparan resmi ve gayrı resmi zevat yarın 20 Ocak Bakü katliamının yıldönümünde de
aynı hassasiyeti gösterecek mi? 25 Şubatta soyundan geldiğinizi iddia ettiğiniz ermenilerin Hocalıda
yaptığı katliamda da aynı hassasiyeti gösterecek misiniz?”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10870
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Amrabat ülkesine gitti
Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını - 10 derecede sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını
eksi 10 derecelik havada yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Şota Arveladze, hazırlık öncesi tesislerin salonunda futbolcularla
toplantı yaptı. 32 maçtır sahasında yenilmeyen Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek oyuncularla tek
tek direktif veren Şota, bu maçtan galip ayrılma adına en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi. Şota,
"Çok kaliteli oyunculardan oluşan bir takım ile mücadele edeceğiz. Biz takım olarak hazırız. Güzel bir
atmosferde en iyi oyunu sergileyeceğimize inanıyorum" dedi.
Gaziantepspor maçında sol arka adalesinden sakatlanan Diego Biseswar'ın yaklaşık 3 hafta
sahalardan uzak kalabileceğini belirten Şota, Arjantinli Santana'nın da forma giyemeyeceğini kaydetti.
Amrabat konusunu dahususunu değerlendiren Şota, "Milli maç için ülkesine giden Amrabat inşallah
dönerken kendi hatasını düşünecek ve takıma katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu.
Đlk devrenin ilk maçlarında iyi performans yansıtamadıklarını ancak kapanış maçlarında toparlanarak
tatmin edilen yerde ligi tamamladıklarını belirten Şota, "Đkinci devre sakatlıkların yanı sıra Amrabat da
yoktu. Đkinci devre açıkça kötü başladık. Önümüzde 14 maç daha var. Bir an evvel toparlanarak
hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.
Eksi 10 derece soğukta çalışmalarını düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondüsyon ve maç
yaparak sürdüren takım ara ara soğuk havada zorlandı.
Bu arada Kayserispor'dan yapılan açıklamaya göre, Đstanbul'da oynanacak Fenerbahçe maçının kafile
başkanlığını Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın yapacağı ifade edildi.
Öte yandan Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemleri Türkiye
Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı, Bülent Yıldırım, Serkan Gençerler,
Erdinç Sezertam ve Hakan Özkan yönetecek
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10871
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Okullarda karne heyecanı
Kayseri'de 13 bine yakın öğretmen ve yaklaşık 270 bin öğrenci yarıyıl tatiine girdi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:0
: 30
: 20 Ocak 2012 16:04

2011-2012 eğitim-öğretim yılı 1. dönemi bugün sona erdi. Vali Mevlüt Bilici ve Đl Milli Eğitim Müdürü
Đbrahim Ceylan çocuklara karnelerini verdi.Vali Mevlüt Bilici, Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, Đl
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Otman ile hayırsever Tarman
ailesinin katıldığı karne töreni Mehmet Tarman Yatılı Bölge Đlköğretim Okulu'nda ve Emel Tarman
Görme Engelliler Okulu'nda yapıldı. Mehmet Tarman Yatılı Bölge Đlköğretim Okulu'nda basın
mensuplarına bilgi veren Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan 2011-2012 eğitim-öğretim yılının 1.
döneminde çok ciddi bir problem yaşanmadığını, 13 bine yakın öğretmen ve yaklaşık 270 bin öğrenci
ile güzel bir yarıyıl geçirdiklerini söyledi. Ceylan, Sarız'da dahil olmak üzere hiçbir okulda boş ders
geçmediğini ifade etti.Vali Mevlüt Bilici Mehmet Tarman Yatılı Bölge Đlköğretim Okulu'nda bir dersliğe
girerek önce öğrencilerle sohbet etti, sonra da karnelerini dağıttı. Bilici, Kayseri'de eğitime çok önem
verdiklerini, bu nedenle böyle bir karna töreni düzenlediklerini dile getirdi. Kaysersi'nin eğitime
gösterdiği ilgi nedeniyle kalitenin arttığına dikkat çeken Bilici, karnesinde zayıf olan öğrencilerin
ailelerine, sorunun yalnızca çocukta aranmaması gerektiğine dair çağrıda bulundu. Bilici, karne
törenine gelen hayırsever Tarman ailesini de tebrik etti. Bilici “Onlar eli öpülesi insanlar, sadece biz
değil, bundan sonra da Türk milletinin gıptayla söz edeceği insanlar.” sözleriyle Tarman ailesine
övgüde bulundu.Ardından ziyaret heyeti Emel Tarman Görme Engelliler Okulu'na ziyarette bulundu.
Burada görme engelli öğrencilerle sohbet eden Bilici, Ceylan ve Aydın görme engelli çocukların
kabartma yazılardan oluşan karnelerini dağıttı. Öğrencilerden biri karnesindeki notları Vali Bilici'ye
okudu.Bilici ve beraberindeki heyet daha sonra lenfoma hastalığı nedeniyle evde eğitim gören Sümer
Đlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Mustafa Berk'i ziyaret etti. Berk'e karnesini Vali Bilici ve Đl Milli
Eğitim Müdürü Ceylan verdi. Berk'in öğretmeni Mustafa Doğan minik Mustafa'ya satranç takımı hediye
etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10872
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Đlaçta kriz sürüyor
TEB 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş: Đlaçta kriz halen çözülemedi
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Türkiye Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, 64 gün geçmesine
rağmen ilaçta krizin halen çözülemediğini bildirdi. Ulutaş, sıkıntının çözülmesi için 2 bin dilekçe
topladıklarını ve 5 bakana bu dilekçeleri göndereceklerini söyledi.
“Tam olarak 64 gün geçmesine rağmen ilaç krizi hala çözülememiştir” diyen Ulutaş, “182 adet ilaçta
ilaç firmaları ve devlet anlaşamamış ve bu konu çözümsüzlüğe bırakılmıştır. Kalp hastalarının
kullandığı ilaçlar şizofren tedavisinde kullanılan ilaçlar, kanser tedavisinde ve göz ameliyatlarında
kullanılan ilaçlar mevcuttur. Üstelik sağlık bakanlığı ve sosyal güvenlik bürokratları bundan sonra
herhangi bir görüşme ve düzenleme yapılmayacağını söyleyerek bu ilaçlara ait problemleri
çözmeyeceklerini net bir şekilde ifade etmişlerdir” dedi.
Bu tür anlayışı kabul etmelerinin mümkün olmayacağını ifade eden Ulutaş, “Bu anlayışla yönetici
olunamaz nasıl bir bürokrat bunları ifade edebilir bunları kabul etmek bizler için imkansızdır. Ayrıca 3
yıllığına yapmış olduğumuz sosyal güvenlik kurumu sözleşmesi 31 Ocakta doluyor” diyerek
açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Ayrıca üyelerimizden gelen talepleri bakanlara ulaştırmak için dilekçelerini topladık. Yaklaşık 2 bin
adet dilekçeyi 5 bakana görüşlerimizi de içeren açkılamayla gönderiyoruz. Biz bu açıklamayla ifade
etmek istediklerimizi daha öncede sizler vasıtasıyla duyurmuştuk. Bir kez daha yineliyoruz eczacılar
olarak kamu adına yapılan tasarrufları önceden olduğu gibi şimdide destekliyoruz. Tasarruf ve ilaç
hizmetini sürdürülebilirliğinin sağlanması ve eczanelerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi adına bazı
tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Üyelerimizden gelen ekte sunduğumuz açıklamada da olduğu gibi 2
konu ön plana çıkmaktadır.1. olarak devlet ile ilaç üreticileri arasında gerçekleşmesi gereken kamu
ıskontosu uygulamasının eczacılar üzerinden uygulanması son bulmalıdır. Bu uygulama yerine global
bütçe aşımlarında ilaç takip sistemi ve MEDULA kullanılarak sorunun kaynağı olan müstahzarın ve
firmasının saptanması ile ilgili sitemlerden alınan aylık bilgiler çerçevesinde ilgili firmadan bütçe aşımı
oranında tahsilat yapılması sorunu daha kısa sürede çözecektir. Firmalarca verilmeyen kamu kurum
ıskontoları yüzünden ilaç krizleri oluşmayacak ve halkın ilaca ulaşımı kesintiye uğramayacaktır. Đlaç
üreticileri arasındaki adaletsizlik ortadan kalkacak ve her üretici kamuya verdiği ilaç kadar ıskonto
yapacaktır. 2. olarak 2005 yılında geçici olarak başlatılan ve eczanelerce tahsil edilen muayene
ücretleri eczane ile halkı karşı karşıya getirmiştir. Eczacının asıl görevi olan ilaç danışmanlığı görevine
engel olmaktadır. Hatta biriken muayene katılım payları sebebiyle hastalarımız ilaca ulaşmamaktadır.
12. Bölge Kayseri Eczacı odası olarak her yıl yaşanan ilaç krizinin son bulması ve halkın ilaca
ulaşımını kolaylaştırılması adına kamu kurum ıskontolarının eczaneler üzerinden kaldırılmasının
eczanelerce muayeneye katılım patlarının kaldırılmasını öncelikle talep ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10873
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Organizede şok soygun!
Bekçiyi boya kurutma fırınına kilitleyip çelik kasada bulunan 90 bin TL ve ziynet eşyalarını çalan zanlılar yakalandı
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Kayseri'de silahla etkisiz hale getirdikleri bekçiyi boya kurutma fırınına kilitleyip çelik kasada bulunan
90 bin TL ve ziynet eşyalarını çalan zanlılar, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre
Organize Sanayi Bölgesi 33. Cadde'de bulunan bir fabrikaya giren A.A., H.B. ve A.B., tabancayla
etkisiz hale getirdikleri bekçiyi el ve ayaklarını bağladıktan sonra boya kurutma fırınına kilitledi. Maskeli
3 soyguncu, fabrikanın kasasını bir araçla kaldırdıktan sonra spiral makinesi ile keserek içinde bulunan
90 bin TL para, dövizler ile ziynet eşyalarını çalıp kaçtı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube

Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan maskeli soyguncuların
olayda kullandıkları tabanca ile gasp ettikleri 90 bin TL para, dövizler, bir adet altın bilezik, bir adet tek
taş yüzük, bir adet alyans, 4 adet çeyrek altın, bir adet cep telefonu ile pantolon ve kazak da ele
geçirildi. Şahısların Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10874
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Kayseri'de umre heyecanı
Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil Türkiye'de Hac yaşının giderek gençleştiğini söyledi
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Umre'ye gidecek ilk kafile için Kayseri Đl Müftülüğü tarafından seminer gerçekleştirildi. Kayseri Đl
Müftüsü Ali Maraşlıgil konuşmasında Türkiye'de Hac yaşının giderek gençleştiğini söyledi.Hacı Ahmet
Özkan Cami'inde gerçekleştirilen seminerde Umre'ye gidecek olan vatandaşlara teknik ve manevi
bilgiler verildi. Kur'an tilaveti ve ilahilerle başlayan seminerin açılış konuşmasını Kayseri Đl Müftüsü Ali
Maraşlıgil yaptı. Maraşlıgil Umre'ye gidecek olan vatandaşlara, Umre'ye diğer ülkelerden gelenlere de
Allah'ın ve Hz. Muhammed'in misafiri olarak bakmalarını tavsiye etti. Maraşlıgil “Sizler Allahın
misafirlerisiniz. Allah sizi evine davet etmiş, siz de Allahın evinde misaafir olacak güzide, şanslı
insanlarsınız. Duyuf-u Rahman, Allahın misafiri sıfatıyla o topraklarda karşınıza çıkan herkes Allahın
misafiridir. Medine-, Münevverede Allah Rasulünün davetlilerisiniz. Davet edenden ötürü davetlileri
seveceksiniz, sayacaksınız. Haccın farzı, vacibi değil ama farzı da vacibi de en iyi şekilde yapmamızı
vesile kılacaktır. Mekke-i Mükerremede Allahın misafiri olmak hasebiyle Medine'ye gidiyorsunuz ya da
Medine'den Mekke'ye gidiyorsunuz. Günahlardan arınan bir insan oralarda tekrar günah sayfasını
açmasın.” diye konuştu. Maraşlıgil'in ardından Đl Müftü Yardımcısı Aytekin Yılmaz Umre'de dikkat
edilmesi gerekenlerle ilgili slayt eşliğinde sunum yaptı. Kocasinan Đl Müftüsü ve Kafile Başkanı Galip
Koçer de ihram giyimini uygulamalı olarak gösterdi.Umre kafilesi 25 Ocak tarihinde Kayseri'den
hareket edecek. Kayseri'den gidecek olan kafilede 5'i görevli olmak üzere 197 kişi bulunacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10875
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Kan donduran iddia!
19 yaşında hamile kalan genç kadın: "Düşük yaptığım için bebeği poşete koyarak çöpe attım"
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Kayseri'de 19 yaşında hamile kalan genç kadın, evinde doğurduktan sonra öldüğünü belirttiği bebeğini
poşete koydu. Kanaması arttığı için gittiği hastanede, "Düşük yaptığım için bebeği poşete koyup çöpe
attım" dediği ileri sürülen kadından şüphelenen polis, adli tıp doktoruyla gittiği evde şaşkına döndü.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde 19 yaşındaki H.Ş., bebeği evinin tuvaletinde doğurdu.
Kanaması artan H.Ş., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi acil servisine
kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin nerede olduğunu soran polise, "Düşük yaptığım için bebeği
poşete koyarak çöpe attım" dediği iddia edilen H.Ş.'den şüphelenen ekipler, adli tıp doktoruyla eve
gitti.Annesi N.Ş. ile 16 yaşındaki S.Ş.'nin bulunduğu eve giden polis, poşetteki erkek bebeği buldu. Đlk
tespite göre bebeğin normal doğumla dünyaya geldiği belirtilirken, boğaz ve göbek kısmında da
kesikler görüldüğü ileri sürüldü.Anne ve kardeş ile H.Ş.'nin farklı ifadeler verdiği öğrenilirken, bebeğin
kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.Polis genç kadının
anne ve kardeşini gözaltına alırken, önümüzdeki günlerde tedavisi tamamlanacak olan H.Ş.'nin de
ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10876
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Çıplak Atatürk heykeli tartışması
Kayseri'deki tarihi Sümer Bez Fabrikası'nda bulunan Atatürk'ün bilinen tek çıplak heykeli tartışmalara yol açtı
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Kayseri'deki tarihi Sümer Bez Fabrikası'nda bulunan Atatürk'ün bilinen tek çıplak heykeli tartışmalara
yol açtı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Asiliskender,
heykelin sansasyonelleştirilmesine tepki göstererek eseri döneminden bağımsız değerlendirmenin
yersiz olduğunu söyledi.1935 yılında genç Cumhuriyet'in 1. Kalkınma Hedefleri çerçevesinde inşa
edilen Kayseri Sümer Bez Fabrikası'nda bulunan çıplak Atatürk heykeli tartışmalara yol açtı. Sümer
Bez Fabrikası ve mimarisi üzerine yüksek lisans ve doktora yapan ERÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç Dr. Burak Asiliskender, heykelin simgesel anlamından uzaklaştırılarak yalnızca
çıplaklığı üzerinden sansasyonelleştirilmesine tepki gösterdi.Asiliskender, heykelin dönemin sanat
anlayışından ve anlamından bağımsız olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Heykelin
sansasyonel tarafından ziyade, Kayseri'de olmasıyla övünülecek bir fabrikayı hatırlatması gerektiğinin
altını çizen Asiliskender, "Genç vücut genç Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor, hafif eğimli bir alanda
bir çarkı çeviriyor, o da kalkınma hedefini simgeliyor. O dönemin lideri olarak da Atatürk'ün
betimlenmesi gayet doğal. Kabaca kalkınma hedefini simgeleyen bir eser. Döneminden bağımsız
konuşmak çok doğru değil. Niye Atatürk, niye genç vücut, niye böyle bir çıplaklık söz konusu, bunu
dönemin sanat anlayışı üzerinden açıklamak doğru olur. Bunun benzeri örnekleri dünyanın birçok
yerinde var. Dünyayı bir tarafa bırakın, Cumhuriyet döneminin ilk yapılan resim, heykellerinde bunun
benzer örnekleri var. Burada önemli olaş şey şu: Böyle bir haber Sümer'i hatırlatıyorsa şunu da
hatırlamak lazım. Bu fabrika Kayseri'de olmasıyla övünülecek bir fabrika. Türkiye'nin
sanayileşme, kalkınma hamlesini başlatan önemli bir eser. Böyle bir bağlamı unutup sadece noktasal
bir şeye odaklanmak çok yanlış, bütün tesisi konuşmak çok doğru" diye konuştu. Asiliskender,
heykelin fabrikadaki diğer benzeri eserlerin anlamlarından ayrı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat

çekti. Genç Cumhuriyet dönemindeki muasır medeniyetlere ulaşmayı simgeleyen heykelin 1927 Đzmir
Đktisat Kongresi'nin ifadelerine ve 31 sonrası devletin sanayileşme kararları değerlendirildiğinde anlam
kazanacağını ifade eden Asiliskender, fabrikanın yalnızca Ruslar tarafından inşa edildiği bilgisinin de
yanlış olduğunu belirtti. Asiliskender, "Bu fabrika Almanya, Türkiye, Rusya gibi dönemin sanayileşme
konusunda önder ülkeleriyle kurulmuş bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. Uygulamayı yapan bir
Türk, Abdurrahman Naci Bey isimli bir müteahhit. 1935'te 18 ayda tamamlanıyor. Yapılan bölgenin
bataklık olduğunu hatırlatmak lazım. Bu kadar kısa bir sürede, üstelik de Kurutuluş Savaşlı sonrası
üstelik dünyada da ekonomik çöküşün olduğu bir dönemde bunu başarmak çok önemli. Bütün bunları
simgeliyor bu heykel" dedi.Haberlerin yerel gazetede yayınlanmasının ardından Erciyes Üniversitesi
Rektörlüğü, Atatürk'ün çıplak heykelinin bulunduğu Sümer Bez Fabrikası'na gazetecileri almadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10877
Erişim Tarihi: 23.01.2012

Erciyesspor:1 Bucaspor:3
Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Bucaspor'a 3-1 mağlup oldu
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Bucaspor'a 3-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR
5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Dönen topa
Emrah'ın tekrar vuruşu auta gitti. 18. dakikada Erciyesspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta
Serkan'ın ortasında Aykut ıska geçti. Topu önünde bulan Emrah'ın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
1-0 35. dakikada sol kanattan gelişen Erciyesspor atağında Gökhan topu Emrah'ın önüne attı. Ceza
yayının önünde kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah'ın vuruşu kaleci Ömer'in ayağından geri döndü.
Defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 63. dakikada Bucaspor'dan Mehmet, Abdulkadir ile duvar pası yaptı. Bir
anda kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet topu filelerle buluşturdu. 1-167. dakikada Bucaspor'un
Zafer'in yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda top filelere gitti. 1-290. dakikada Bucaspor'un sağ
kanattan geliştirdiği atakta Erciyesspor defansı topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Emre'nin
şutu sonrasında top 3. kez filelerle buluştu. 1-3
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Özgüç Türkalp xx, Serkan Çimen xx, Ayhan Akgöz xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat Odabaşı x, Fatih xx, Cemil xx, Serkan x (Mehmet Ayaz dk. 66 x),
Emrah xx, Hakan xx, Kemal xx, Metin x (Amit dk. 79 x), Hassan xx, Hanni x (Berk dk. 70 xx), Gökhan
Kaba xxYEDEKLER: Ali, Cenk, Orhan, VolkanTEKNĐK DĐREKTÖR: Kemallettin Şentürk
BUCASPOR: Ömer xx, Efe xx, Aykut xx, Zafer x (Akın dk. 90 ?), Abdulkadir xx, Emre xx, Mehmet xx,
Alparslan xx, Erman x (Fahri dk. 38 x) , Serkan xx, Mert x (Berkay dk. 58 xx)
YEDEKLER: Bulut, Musa, Burak, Melih
TEKNĐK DĐREKTÖR: Sait Karafırtınalar
GOLLER: Emrah (dk.18) (Kayseri Erciyesspor), Mehmet (dk. 63), Zafer (dk.67), Emre (dk. 90)
(Bucaspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10878
Erişim Tarihi: 23.01.2012

