KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
22.11.2010–28.11.2010
Kulkuloğlu adliyeye dikkat çekti
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Baro Başkanı Murat Şirvanlı ve yönetimini ziyaret etti.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Baro Başkanı
Murat Şirvanlı ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan
Şevki Kulkuloğlu, "Türkiye'de en çok siyasallaşan adliye,
Kayseri Adliyesi" dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Baro Başkanlığı'na seçilen Murat Şirvanlı'ya 'hayırlı olsun'
ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Kulkuloğlu, adli sistemin toplumun omurgası olduğunu
belirterek, "Bu omurga çökerse insan ve toplum yaşayamaz hale gelir" dedi. Baroların
siyasallaşmasına karşı olduğunu söyleyen Kulkuloğlu, "Kayseri Adliyesi'nin yeniden Türkiye'ye örnek
bir adliye olması için Baro'nun dava takip sistemi oluşturması gerekiyor. Türkiye'de en çok
siyasallaşan adliye, Kayseri Adliyesi. Kamuya karşı vatandaşın açtığı davalarda usulsüzlükler oluyor.
CHP'li olsun, MHP'li veya AK Partili dahi olsa bile kamuya karşı açılan davalarını kaybediyorlar. Ben
bu davalarda usulsüzlükler yaşandığını gördüm ve tespit ettim. Başsavcılık makamı ile de görüşerek
bu konuda serzenişte bulundum ve şikayet ettim. Ancak hepsi sus-pus oldular. Dosyaya konulmuş
senedin duruşması yapılmadan davasının bittiğini gördüm. Üçüncü hamur kağıtta tutanak
oluşturularak geçmiş tarihli karar alındığını gördüm.
'Dosyayı incelersek toplumda kaos olur' denilerek davaların kapatıldığını gördüm. Yeni Baro yönetimi
olarak Kayseri Adliyesi'nde cereyan eden tüm davaları izleme komitesi kurulmasını öneriyorum" diye
konuştu.
Kayseri Barosu Başkanı Murat Şirvanlı ise, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun iddiaları
sonrasında, "Söylediklerini tam bilemiyorum. Bize iletilen şikayetleri değerlendiriyoruz. Her konuda
hassasiyet gösteririz ve gerekeni yaparız" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8408
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Termal havuzunda yandı !
Olay Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki termal tedavi ve dinlenme tesislerinde meydana geldi.
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Bayram tatilini fırsat bilip ailesiyle birlikte Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki termal tesislerde havuza giren
9 yaşındaki çocuk, kaynak suyunun sıcaklığından etkilenerek feci şekilde yandı.
Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Mahmut Nalbant, bayram tatili sebebiyle baba Cuma Nalbant ve
amcası Recep Nalbant ile birlikte Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki termal tedavi ve dinlenme tesislerine
geldi.
Havuza girebilmenin heyecanı ile hemen üzerini çıkararak yeraltından termal havuza aktarılan kaynar
suyuna kendini bırakan Mahmut Nalbant, saniyeler içerisinde göğüs bölgesinden ayak topuklarına
kadar yandı. Tesis görevlilerinin müdahalesiyle havuzdan çıkartılan Nalbant, ilk tedavisinin ardından
Kozaklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ciddi derecede oluşan yanık sebebiyle Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine
kaldırılarak tedavi altına alınan Mahmut Nalbant, olayın şokunu üzerinden hala atamazken, tedavisinin
sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8409
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Anadolu'nun en büyük damızlık çiftliği
Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisinde,900 adet damızlık süt düvesi, 3 ay içerisinde 600 adet yavru verecek.
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Kayseri Şeker Fabrikası’nın en büyük yatırımları arasında yer alan Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim
Tesisi’nde, Amerika’dan özel olarak getirilen 900 adet damızlık süt düvesi, 3 ay içerisinde 600 adet
yavru verecek. 1 yıl içerisinde sayısı bin 800’e ulaşacak olan damızlık süt düvelerinden elde edilecek
sütler, bölgeye kurulacak modern süt işleme tesislerinde işlenerek piyasaya sunulacak.
Kayseri’nin, Đncesu Đlçesi Sultansazlığı Yavaş mevkiinde 605 bin 780 metrekare arazi üzerinde kurulu
olan Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi’nde üretilmesi planlanan 900 adet holstein freisian ırkı
damızlık süt düvesi, Kayseri’de ikametlerinde sağlıklı bir şekilde ağırlanıyor. 600 adedi gebe ve 300
adedi boğa altı düve olan 900 büyükbaş hayvan, Kayseri Şeker Fabrikası’na ait Pandoğa çatısı
altındaki Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi’ndeki yerlerine alıştı.
ABD’de cinsiyeti belirlenmiş spermalarla tohumlanmış olan gebe düvelerin, en geç Mart ayına kadar
doğumlarını tamamlayacağı ve bu doğumlardan yaklaşık 600 adet dişi buzağı elde edileceği belirtildi.
Đlk doğumların ardından yapılacak suni döllenme ile de bu rakamın önümüzdeki yıl iki katına, yani
1800’e ulaşacağı öğrenildi.
Önümüzdeki yıllarda başlanması planlanan Embriyo Transferi ile Anadolu’da bir ilke imza atacak olan
Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi, bünyesinde oluşturacağı modern Laboratuarlar sayesinde
çeşitli alanlarda araştırma ve geliştirme yapabilecek, aynı zamanda Embriyo transferi için tüm şartlar
sağlanmış olacak. Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi’nde üretilen hayvanlardan elde edilecek
sütlerin işlenmesi ve satışı amacıyla kurulacak Süt Đşleme Tesisi ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası,
Türkiye’nin en kaliteli sütlerinden birini üreterek, tüketicisine eşiz bir hizmetine sunmuş olacak.
900 adet Holstein Freisian ırkı Damızlık Süt Düvesi’nin yeni evlerinde gayet sağlıklı bir şekilde
ağırlandığını belirten Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık,
hayvanların Amerika’dan sipariş edilmesinden yolculuk safhasına, Türkiye’ye getirilişinden Kayseri’ye
ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamaları bizzat takip ettiğini belirterek, "Kayseri Şeker Fabrikası’nın
en büyük yatırımlarından bir tanesi olan ve çiftçimiz adına çok büyük önem taşıyan Đncesu Gebe Düve
ve Süt Üretim Tesisi yakın bir zaman sonunda ülkenin ve bölgemizin en büyük tarım işletmelerinden

bir tanesi olacaktır. Güvenli bir biçimde çiftliğimize gelişini sağladığımız 900 adet büyükbaş
hayvanımız şu an gayet sağlı. Yeni yerlerine çok çabuk alıştılar. Önümüzdeki yıllar içerisinde mevcut
900 Damızlık Süt Düvesi, sayısını 9000’e çıkartarak bölgenin en büyük çiftliği halini alacaktır. Ayrıca
bu tesisimizde bir ilke daha imza atarak, kuracağımız laboratuar ortamında geliştirilmiş spermalardan
yapılacak embriyo transferi ile istediğimiz cins ve cinsiyette buzağılar elde edebileceğiz. Ve istediğimiz
sayıya ulaştığımızda bu hayvanlarımızı çiftçimiz ile paylaşarak kendilerine ek gelir kapıları aralamış
olacağız. Ayrıca kurmayı planladığımız Süt üretim, yem ve gübre tesisleri ile çiftçimize her anlamda
destek olacağız" dedi.
Đneklerin Amerika’dan gelişi esnasında gemide hayata gözlerini açan ve Okyanus’ta doğduğu için
adına okyanus ismi verilen buzağı da ziyaret eden Başkan Özışık, buzağının sağlığı ve gelişimi
hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8411
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Tutunacak dalım kalmadı !
21 yaşındaki Emre Atay 20 gün önce Kale Surlarından atlayarak intihara kalkışmıştı.
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Kayseri’de geçtiğimiz günlerde Düvenönü’ndeki surlardan atlayarak intihara kalkışan madde bağımlısı
genç Emre Atay (21), çocuklu ailelere önemli mesajlar vererek; ailelerin çocuklarına destek olmalarını,
sevgilerini esirgememelerini ve onlara sahip çıkmalarını istedi.
Surlara çıkarak intihara kalkışma sebeplerini anlatan madde bağımlısı genç Emre Atay, psikolojisinin
bozulmasının yanı sıra yaklaşık 10 yıldan beri yaşadığı ailevi sıkıntılardan dolayı hayata
tutunamadığını ve surlara çıkarak intihara kalkıştığını kaydetti. Yaklaşık 9 metre yükseklikteki
surlardan aşağıya atlayarak sağ ayak topuğundaki dokuların zedelenmesine sebep olan Atay, 10 gün
ayağa kalkamadığını söyledi.
ANNEM ĐLE BABAM AYRILINCA SIKINTILARIMIZ BAŞLADI
Hayata tutunmak için çok çaba sarf ettiğini ancak hep yenik düştüğüne dikkati çeken Atay,” Annem ile
babam yaklaşık 10 yıl önce ayrıldılar. Babam şu anda başka bir kadınla evli kendisi ile görüşmüyoruz.
Şu anda ailemle birlikte yaşıyorum. Evin en büyük çocuğu benim. Đbrahim, Halil, Ferdi, Taner ve en
küçük kız kardeşim Pınar olmak üzere toplam 6 kardeşiz. Annem ile babam birbirinden ayrılınca
sorunlarımız başladı. Benim madde bağımlılığım o yıllardan beri sürüyor. Annem de babamdan
ayrıldıktan sonra başka biriyle evlendi ama ikinci evliliği kısa sürdü ve ayrıldılar. Annem şu anda
bizimle birlikte yaşıyor ”dedi.
HAYATIMDAN MEMNUN DEĞĐLĐM
Askerliğini Şırnak’ta Tankçı Piyade Er olarak yaptığını ve 20 Ağustos 2010 tarihinde terhis olduğunu
ifade eden Atay, hayatından memnun olmadığını ve yaşamak istemediğinin altını çizdi. Atay,” 20
Ağustos 2010 tarihinde askerlik görevimi tamamladım ve Kayseri’ye geldim. Şu anda hayatımdan hiç

memnun değilim. Yetkililerden veya hayırseverlerden birkaç isteğim var. Benim, ailemin düzgün bir
eve ihtiyacı var. Şu anda Çorakçılar Mahallesinde aylık 150 TL kirayla bir evde kalıyoruz. Evin kirasını
da kaç aydır ödeyemiyoruz. Annemin 3 ayda bir kaymakamlıktan aldığı 200 TL yoksulluk maaşından
başka düzenli bir gelirimiz yok. Bende gündüzleri alüminyum, teneke, cam şişe toplayıp satıyorum.
Günlük 5-6 TL civarında para kazanabiliyorum. Đlkokul 7. sınıfta iken okuldan ayrılmak zorunda kaldım,
bir mesleğim yok. Ama bu kazanç bana ve kardeşlerime yetmiyor. Küçük kardeşlerimden bazıları da
eve destekte bulunabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldılar, onlarda çalışıyorlar ama onların
kazandıkları da ihtiyaçlarımıza yetmiyor. Benim düzgün bir işe, benim ve kardeşlerimin tedaviye,
küçük kardeşim Pınar’ın ise okumaya ihtiyacı var” dedi.
ÖLMEK ĐSTEDĐM
Yaklaşık 20 gün önce Düvenönü’nde ki surlara çıkarak intihara kalkışan ve kendini surlardan beton
zeminin üzerine bırakan Atay, o anda aşırı miktarda madde çektiğinden şuurunun tam olarak yerinde
olmadığını ve hatırladığı kadarıyla sadece ölmeyi düşündüğünü belirtti.
Atay,” Çevremdeki insanlar benim madde bağımlısı olduğumu biliyorlardı. Yaklaşık 10 yıldan beri
madde bağımlısıyım. Son zamanlarda güvenlik güçleri ile de sürekli atışıyorduk. Onlar her gördükleri
yerde beni sıkıştırıyorlardı. Bazen dövdükleri de oluyordu. Bu maddeyi çekme, kullanma diye telkinde
bulunanlarda vardı. Çektiğim sıkıntılar artık beni iyice bunaltmıştı. Çaresiz kaldım, o gece ölmek benim
için tek kurtuluştu. Bende o gece kafayı iyice buldum ve kendimi surlardan aşağıya bıraktım. Başka bir
şeyde hatırlamıyorum. Atladıktan sonra etrafımdaki arkadaşlarım ve yakın çevremdeki insanlar benim
atladığım gece şov yaptığımı söylediler. Niye aşağı atladın, kendine yazık değil mi filan dediler.
Aslında benim niyetim şov yapmak değildi, resmen hayattan, bütün çektiğim sıkıntılardan kurtulmak
istedim. Kısacası benim o gece tek düşüncem ölmekti” diye konuştu.
AĐLELER, ÇOCUKLARINA SAHĐP ÇIKSINLAR
Kendisinin 10 yıldan beri yaşadığı ailevi sıkıntılar ve acıların altından kalkamadığı için çaresizlik
içerisinde olduğunu vurgulayan Atay, çocuklu ailelere çok önemli mesajlar verdi. Atay,” Buradan bütün
anne ve babalara sesleniyorum. Ben 10 yıldan beri madde bağımlısıyım. Bütün anne ve babalar
çocuklarına sahip çıksınlar, sevgilerini, şefkatlerini esirgemesinler. Çocuklarına sahip çıkmayan
ailelerin başlarına birçok kötülükler gelebilir. Çocukları benim gibi ellerini, bileklerini jiletle kesebilir,
onların bir cebinden bally diğer cebinden tiner çıkabilir. Yarın bir gün çocuğunuzun peşinden
gitmezseniz onlarda benim gibi olabilirler. Aileler çocuklarının benim gibi madde bağımlısını olmalarını
istemiyorlarsa onları yalnız bırakmasınlar, onlara sahip çıksınlar. Hayırsever birileri de bize yardım
etmezse benim ve kardeşlerimin sonunun ne olacağını şu anda kestiremiyorum. Belki bu
hayatımızdan kurtulamayacağız belki de yakın bir zaman sonra sokak ortasında kalıp öleceğiz. Anne
ve babalar lütfen çocuklarınıza sahip çıkın, onları bizim yaşadığımız bu sıkıntılardan ve kötülüklerden
uzak tutun” şeklinde konuştu.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8413
Erişim Tarihi: 24.11.2010

36 yıldır yenemiyoruz !
Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayan Kayserispor, en son 1974 yılında galip ayrıldığı rakibini yine yenemedi.

Kategori

: Kayserispor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 29

Tarih

: 23 Kasım 2010 13:31

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Galatasaray'ı ağırlayan Kayserispor, en son 1974 yılında galip
ayrıldığı takımla yine yenişemedi. Kayserispor'un eski kaptanı Ali Turan'a taraftarın tepkisini
değerlendiren Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, "Taraftar, bağımsız ve haklı bir tepki
gösterdi" dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, 33 bin seyirci
karşısında oynanan maçın son zamanların en güzel maçı olduğunu söyleyerek, çok sayıda pozisyonu
değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
Ortaköylüoğlu, "Daha fazla sayıda gol pozisyonu bulan taraf Kayserispor'du. Bunları
değerlendirdiğimiz takdirde skor daha farklı olabilirdi" dedi.
"ALĐ TURAN'A OLAN TEPKĐLER BAĞIMSIZ VE HAKLI BĐR TEPKĐYDĐ"
Maç boyunca taraftarların Ali Turan'a yaptığı olumsuz tezahüratları değerlendiren Ortaköylüoğlu, "Ali
Turan, geçmiş dönemde bu takımın kaptanlığını yapan oyuncuydu. Geçmiş dönemde yaşanan
olaylardan dolayı seyirci bağımsız bir tepki gösterdi. Bu yapılan bağımsız tepki, bir yandan haklı
tepkiydi" diye konuştu.
"ARTIK RAKĐP, KAYSERĐSPOR KARŞILAŞMASINA FARKLI HAZIRLANIYOR"
Rakibin Kayserispor hazırlıklarına farklı hazırlandığına dikkat çeken Ortaköylüoğlu, "Haftalar
ilerledikçe karşılaşmaların zorluk derecesi de artmaya başladı. Artık rakip takımlarda Kayserispor
karşılaşmasına daha farklı hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile oynanacak karşılaşmadan 3 puan hedeflediklerinin altını çizen
Ortaköylüoğlu, "Hedefimiz lig sonuna kadar üst sıralarda yer almak. Önümüzde çok önemli Bursaspor
karşılaşması var. Takımımız bu sezon deplasmanlarda iyi mücadele ortaya koyup iyi mücadele
sergiledi. Bunda da hedefimiz galibiyet olacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8414
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Ayak basmadık yer bırakmayacağız !
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, hedeflerinin seçimlerde tek başına iktidara gelmek olduğunu söyledi.
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, seçimlerde tek başına iktidara gelmek için ayak
basmadık yer bırakmayacaklarını bildirdi.
Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamasında köylülerin, esnafın ve toplumun tüm kesimlerinin durumunun
kötü olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği 'Köylü milletin efendisidir' sözü unutulmuş bu insanlar
kaderlerine terk edilmiştir. Televizyon kameralarına mutsuz olduklarını huzursuz olduklarını böyle bir
durumu hak etmediklerini ifade etmektedirler. Akkışla ilçemizde köprü olmadığı için annesinin elinden
sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki yavrumuzun hüzünlü ölümünden ülkemizi idare
eden siyasi hükümet kendisine ders çıkarmalıdır. Talas ilçemizde kaybolan çocuklarımızın ailelerinin

hüzünlü bekleyişi ve bu durumdan etkilenen çocuklarımız artık bayram günlerinde evleri gezerek şeker
toplamaktan korkar olmuşlardır. Bütün bunlar gösteriyor ki gerek ülke genelinde gerekse yerelde kötü
ve eksik idarenin hakim olduğu herkes tarafından gayet açık bir şekilde bilinmektedir. Bütün bunlara
rağmen AK Parti zihniyeti günü kurtarmakta suni gündemlerle halkımızı oyalamakta yandaş medya
sayesinde olumsuzlukları kamufle etmekte, bunlar yetmiyormuş gibi teröristle müzakerede kendilerine
doğru söyleyen muhalefetle de münakaşa etmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizden aldığımız iradeyi ve yetkiyi doğru ve ilkeli bir şekilde
siyaset yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimlere tek başımıza iktidara gelmek için bütün
gayretimizle bütün teşkilatlarımızla çalmadığımız kapı ayak basmadığımız yer bırakmayacağız.
Milletimiz şunu bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisinin yeterli tecrübesi,bilgi birikimi ve kadrosu mevcuttur.
Oyu ise milletten isteyecektir. Önümüzdeki seçimlere milletimizin temiz oylarına talibiz. Mahcup
olmayacağız, bize verilen güvene layık olmaya çalışacağız, mahcupta etmeyeceğiz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8415
Erişim Tarihi: 24.11.2010

38 kiloluk kabak ilgi odağı oldu
Hasan Aslankaya tarafından yetiştirilen ve 38 kilo ağırlığında olan kabağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Kategori

: Đlçeler

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 75

Tarih

: 23 Kasım 2010 13:35

Kayseri'de Hasan Aslankaya tarafından yetiştirilen ve 38 kilo ağırlığında olan kabağı görenler
şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Hacılar ilçesinde oturan 47 yaşındaki Hasan Aslankaya, 17 kilo ve 38 kilo ağırlığında 2 kabak
yetiştirdi. Aslankaya'nın yetiştirdiği kabaklar, görenleri şaşırtıyor. Kabak tohumlarını nisan ayının
sonlarında ektiğini söyleyen Aslankaya, "Bu zamana kadar eşim ve oğlumun da gayretleriyle bu
kabakları yetiştirdik. Ektiğimiz tohumlara sadece su verdik. Yaklaşık 6 ay sonra baktığımızda
kabakların boyu ve kilosu komşularımızı olduğu kadar bizi de şaşırttı" diye konuştu.
Kabakların ağırlığının 17 ile 38 kilo arasında olduğunu söyleyen Aslankaya, "38 kilo ağırlığında olan
kabağı tek başıma taşıyamadım. Oğlumun yardımı ile yerinden koparmak zorunda kaldım. Yaklaşık 60
kilo ağırlığında olan bir kabak daha vardı. Onu da çocuklar çekirdeğinden faydalanmak için kesmişler"
dedi.
Emekli olduktan sonra bahçe işleri ile uğraştığını söyleyen Aslankaya, "Bu zamana kadar ben de bu
büyüklükte bir kabak görmemiştim. Hayretler içinde kaldım. Kabağa el bebek gül bebek bakıyoruz.
Nazar değmesin diye pek fazla kimseye de göstermiyoruz. Ben bu kabağın tohumlarını tekrar ekmeyi
ve üretim yapmayı da düşünüyorum. Tarım Đl Müdürlüğü'nden destek aldığım takdirde bu
düşüncemi de gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8416
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Salıncak kazası : 1 yaralı
Annesinin parka oynaması için çıkardığı 2 yaşındaki çocuk salıncağın çarpması sonucu başından yaralandı.
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Kayseri'de annesinin parka oynaması için çıkardığı 2
yaşındaki çocuk salıncağın çarpması sonucu başından
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi.
Parkta oyun oynayan 2 yaşındaki Barış Birinci'nin salıncakların arasından geçmeye çalıştığı sırada
yaralandığı öğrenildi. Annesi Hatice Birinci tarafından olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansıyla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük barış tedavi altına alındı. Küçük Barışın
hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8417
Erişim Tarihi: 24.11.2010

PANPET tır sayısını ikiye katladı
Kayseri Şeker Fabrikası'nın en büyük yatırımlarından bir tanesi olan PANPET 50 araçlık TIR filosu.
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Kayseri Şeker Fabrikası'nın en büyük yatırımlarından bir tanesi olan PANPET Akaryakıt ve Nakliye
Şirketi'nin 50 araçlık TIR filosunun ikinci teslimatı, düzenlenen törenle yapıldı.
Panpet akaryakıt istasyonu içerisinde düzenlenen törene Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Başkanı Vedat Ali Özışık, şirket yöneticileri ve çok sayıda çalışan katıldı. Kurban kesimi ve duanın
ardından teslim alınan 25 adet TIR, Panpet bünyesinde hizmet vermeye başladı. Böylelikle ilk etapta
25 olan TIR sayısı bugün itibariyle sayısını iki katına çıkartarak 50'ye ulaşmış oldu.
Törende kısa bir açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali
Özışık, Türkiye'nin en büyük tarım şirketi olan Kayseri Şeker Fabrikası'nın, PANPET Nakliye ve
Akaryakıt Şirketi sayesinde artık taşımacılık sektöründe dünya ülkeleri ile rekabet edebileceğini
belirterek şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz 10 yıl boyunca büyük bir kabuk değişim sürecinin içerisinden çıkan Kayseri Şeker
Fabrikası, bugün itibariyle yepyeni bir yüz ve muhteşem yatırım planları ile adeta Türkiye'nin çarpan
kalbi haline gelmiştir. Tarım sektörüne ilişkin birçok alanda yeni iştirakler yaratıp, Türk Milleti'nin

hizmetine sunan Kayseri Şeker Fabrikası'nın, bizleri burada toplanmaya vesile kılan yegâne sebebi,
PANPET çatısı altında hizmet verecek olan 50 araçlık TIR Filosudur."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8418
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Demir kolon eceli oldu
1,5 tonluk kolonun altında kalan işçi Mehmet Nehir feci şekilde hayatını kaybetti.

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 92

Tarih

: 23 Kasım 2010 15:42

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına yeni başlanan bir fabrikanın 1,5 tonluk eski demir
kolonlarını sökmek amacıyla vincin halatını bağlamak için çıktığı yerden kolonla birlikte düşen 36
yaşındaki işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile 34. Cadde'nin kesiştiği kavşakta yapımına yeni
başlanan bir fabrika arazisinde meydana geldi. Boyamak için fabrikanın demir kolonlarını sökmeye
çalışan işçilerden Mehmet Nehir (36), vincin halatını bağlamak için demir kolona tırmandı. Bu sırada
sağlam olmayan kolonun sarsılmaya başladığını gören Nehir inmeye çalışırken kolonla birlikte yere
çakıldı.
1,5 tonluk kolonun altında kalan işçi Nehir feci şekilde hayatını kaybederken, iş arkadaşları olay
yerinde sinir krizleri geçirdi. Bu sırada düşen kolonun yandaki kolona hasar vermesi nedeniyle olay
yerinde önlem alan polis, işçinin yakınlarını çevreden uzaklaştırdı.
Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Nehir'in cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırılırken, iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8419
Erişim Tarihi: 24.11.2010

ilçede 3 kaza, 3 yaralı
Kazalar Đncesu, Yeşilhisar ve Pınarbaşı'nda meydana geldi.
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Kayseri’de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Đncesu ilçesinde meydana gelen kazada A.Ö.’nün kullandığı 38 VU 563 plakalı
otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik işaret levhasına çarptığı öğrenildi. Kazada
A.Ö.’nün hafif şekilde yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen ikinci kazada ise, A.G.’nin kullandığı 22 UE 481 plakalı otomobilin
Malatya yolu üzerinde dikkatsizlik neticesinde takla attığı öğrenildi. Kazada yaralanan A.G.’nin Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada ise, Y.A.’nın kullandığı 38 YA 916 plakalı
otomobilin Yahyalı ilçesi yakınlarında bulunan Yeşilova köyü yakınlarında park halinde bulunan M.Đ.’ye
ait 38 HS 346 plakalı otomobile arkadan çarptığı bildirildi. Yapılan kontrolde Y.A.’nın alkollü olduğunun
tespit edildiği öğrenildi.
Yetkililer, 3 kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8420
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Karşıya geçerken ezildi !
Kocasinan Ahi Evran mahallesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesi Kumarlı Parkı karşısında Tahir E.
idaresindeki 38 KU 310 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki Đsmail Ahçı'ya
çarptı. Aynı istikametten gelen ve kazayı görmeyen Levent Ş. yönetimindeki 38 UA 829 otomobil ise,
bir anda önüne fırlayan Đsmail Ahçı'ya çarptı.
Đki otomobilin çarpmasıyla Ahçı, olay yerinde yaşamını yitirirken, kazaya karışan her iki sürücü ise
gözaltına alındı.Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8421
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Ters yönden gelen minibüs ezdi
Yeter Özdemir (53) ters yönden gelen servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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Kayseri'de 50 yaşından sonra devlet memuru olan Yeter Özdemir (53), işe giderken oturduğu
apartmanın önünde ters yönden gelen servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oğlu
ise pencereden bakarken annesinin ölüm anına tanık olup sinir krizleri geçirdi.
Tınaztepe Mahallesi'nde oturan 2'si kız 3 çocuk annesi Yeter Özdemir, uzun süre sigortalı sözleşmeli
olarak çalıştığı Meyve Konsantre Fabrikası Meysu'nun özelleştirilmesinden sonra emeklilik hakkını
kazanabilmek için, 3 yıl önce Đl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Şubesi'nde işe başladı.
Eşi Bilal Özdemir uluslararası nakliye firmasında TIR şoförü olarak çalışan kadın, oğlu ile kahvaltı
yaptıktan sonra işe gitmek için yola çıktı. Oğuz Özdemir ise annesinin gidişini izlemek için pencereden
dışarıyı seyretmeye başladı. Binadan çıkıp kendisini izleyen oğluna el sallayan Yeter Özdemir, Taha
Carım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken ters yönden gelen Muammer G. yönetimindeki 38
AL 931 plakalı servis minibüsünü fark etmedi. Minibüs, Yeter Özdemir'e hafif şekilde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Yeter Özdemir, yere düşerken başını kaldırıma çarparak olay yerinde
can verdi.
Đşe gitmek için evden çıkan annesinin ölümüne tanık olan Oğuz Özdemir, panik halinde olay yerine
koştu. Annesinin cansız bedenine sarılıp sinir krizleri geçiren genç, komşuları tarafından sakinleştirildi.
Kazadan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Muammer G.'yi gözaltına alıp polis merkezine
gönderdi.
Yeter Özdemir'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, yakınları tarafından sakinleştirilip evine
çıkarılan Oğuz Özdemir, kazadan önce olduğu gibi yine annesinin son yolculuğuna gidişini evlerinin
penceresinden izledi.
Kazaya neden olan minibüsün Taha Carım Bulvarı'ndaki yol bakım çalışması nedeniyle ters yöne
girdiği belirlendi. Trafiğin tek şerit halinde verilmesine rağmen işaret konulmadığını tespit eden polis
soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8422
Erişim Tarihi: 24.11.2010

Grup 38 Taraftarlar Derneğinden Teşekkür...
Galatasaray maçında dernek üyelerimiz için 500 adet bilet satın alarak Kayserispora destek vermemizi sağlayan dernek
başkanımız Hasan Yaldızlı&#8217;ya teşekkür ederiz. Ayrıca tribünleri dolduran tüm taraftarlarımıza da teşekkür ederiz.
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Galatasaray maçında dernek üyelerimiz için 500 adet bilet satın alarak Kayserispora destek vermemizi
sağlayan dernek başkanımız Hasan Yaldızlı’ya teşekkür ederiz. Ayrıca tribünleri dolduran tüm
taraftarlarımıza da teşekkür ederiz.
Bu maçta aşırı yığılma nedeniyle güvenlik elemanlarının yeterli sayıda olmadığı ve yeterli tecrübeye
sahip olmadığı görülmüştür. Bütün bu yığılmalar neticesi bazı bayan ve çocuklar ezilme tehlikesi
atlatmıştır. Ve hiçbir Kayserisporlu yönetici bu sorunla
ilgilenmemiştir.
Son günlerde bazı vatandaşlar derneğimize gelerek kendilerine kombine bilet verileceği vaadiyle
paralarının alındığı ve kombinenin kendilerine verilmediği şeklinde bazı şikayetlerde bulunmaktadır.
Kayserispor yönetimiyle alakasız kişiler tarafından yapıldığı bilinen bu kombine satma olayından dolayı
mağduriyeti bulunan kişilerin şikayetlerini emniyet müdürlüğü yankesicilik ve dolandırıcılık şube
müdürlüğüne veya Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı olarak yapmaları gerekmekte olup
davetiye bilet için dahi 1 kuruş para ödememelerini önemle hatırlatırız.

Derneğimizin alt grubu olan Mazakalar ismi yerine Cadde Gençlik grubunu katılımıyla bundan sunra
ÇILGINLAR ismi kullanılacaktır.
Biz taraftarlar derneği olarak indirimli bilet almadan tüm taraftarlarımızın haklarını sonuna kadar
savunmaya devam edeceğiz.
GAZĐ TURAN
BAŞKAN YARDIMCISI
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8424
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Öğretmeni Cumhurbaşkanı Gül'ü anlattı
Nurşen Özdamar: Abdullah'ın yüzünden gülücük hiç eksik olmazdı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Sanat Tarihi öğretmeni Nurşen Özdamar, 24 Kasım Öğretmenler
Günü'nde telefon beklediğini belirterek, "Abdullah'ın yüzünden gülücük hiç eksik olmazdı" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mezun olduğu Kayseri Lisesi'nde Sanat Tarihi dersine girdiğini ve
Gül'ün 67-68 döneminde 6 FEN D sınıfından mezun olduğunu söyleyen Nurşen Özdamar, "Ağır ve
efendi bir öğrenciydi. Abdullah'ın yüzünden gülücük hiç eksik olmazdı. Halen de öyle" dedi.
Abdullah Gül'ün o zamanın şartlarında cumhurbaşkanı olup olmayacağını tahmin etmenin güç
olduğunu söyleyen Özdamar, "O zamanki şartlarda Satoğlu'nun yeğeni olarak görürdüm.
Cumhurbaşkanı olup olmayacağını tahmin etmek güçtü. Siyasete atıldı ve türlü makamlara geldi" diye
konuştu.
Abdullah Gül'ün Kayseri Lisesi'nde okuduğu zamanlarda sinema ve tiyatro günlerinin olduğunu
anlatan Özdamar, "Abdullah, şiirler ve münazaralara katılırdı. Aktif olarak katıldığı programlar vardı"
dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öğrencilik yıllarında yüzünden gülücüğün eksik olmadığını söyleyen
Özdamar, "Gülücükler hala yüzünde. Herkesi memnun etmeye çalışırdı, ılımlı bir tablo çizerdi, şimdi
de öyle. Herkese gülücük dağıtıyor ve kimseyi kırmıyor" ifadelerini kaydetti.
Şimdiki gençlere de tavsiyelerde bulunan Özdamar, "Đnsan ilerlemek istedikten sonra önünde kimse
duramaz. O günün öğrencileri fazla dışarı ile ilgilenmez, kendilerini geliştirmek için uğraşırlardı. Şimdi
internet, televizyon ve bilgisayarlar var. Çocukların aklını karıştırıyor olabilir. Ama öğrenciler çok
çalışırlarsa birer Abdullah Gül olabilirler" dedi.
Cumhurbaşkanı ile Ankara'da veya Kayseri'ye geldiğinde oturup sohbet etmek istediğini dile getiren
Özdamar, "Memleket işleri vardır diye rahatsız etmek istemiyorum. Geçen yıl beni aradı ve öğrencilik
yıllarından konuştuk. Şu anki Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata da benim öğrencim. Geçtiğimiz yıl
onunla bana çiçek ve çikolata göndermiş. Beni öldü zannediyor diye düşünüyordum. Biri söylemiş ve Đl
Milli Eğitim Müdürü de hediyesini bana getirdi. Kayseri'ye geldiğinde görüşmek isterim ama onun
üstünde bir sürü yük var" diye konuştu.

Geçen yıl 24 Kasım'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün göndermiş olduğu şekerlikle basın
mensuplarına şeker ikram eden Nurşen Özdamar, "Cumhurbaşkanı'nın göndermiş olduğu şekerliğin
altında Cumhurbaşkanlığı Forsu da bulunuyor. Ayrıca hediyenin paketini de saklıyorum çünkü onu
Abdullah gönderdi" dedi. Özdamar, Cumhurbaşkanı'nın Öğretmenler Günü'nde arayıp aramayacağını
bilmediğini ancak aramasını beklediğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8425
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Bugün Öğretmenlerin günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Cumhuriyet Meydanı'nda ve Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 36

Tarih

: 24 Kasım 2010 18:39

24 Kasım Öğretmenler Günü Cumhuriyet Meydanı'nda ve Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen törenlerle
kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene il Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ile birlikte okul
müdürleri ve öğrenciler katıldı. Erdoğan Ayata tarafından Atatürks Anıtı'na çelenk konulmasından
sonra saygı duruşunda bulunuldu ve Đstiklal Marşı okundu.
Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen törene ise Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomaktekin, Đl Milli Eğitim
Müdürü Erdoğan Ayata, Đl emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ile öğrenciler ve velileri katıldı.
Törende konuşan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Dinç, Atatürk'ün, milletin
geleceğini öğretmenlerin hazırlayacağını söylediğini hatırlatarak, “Çağımız bilgi çağıdır. Güçlü olmanın
anahtarı bilgidir ve bilgiye sahip olmak için de eğitim gereklidir” diye konuştu.
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ise, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kutsal mesleği olduğunu
ifade ederek şunları söyledi:
“Öğretmen sadece sınıftaki öğrencileri değil, içinde yaşadığı toplumun tüm bireylerini de aşılayan,
özgürlük ve demokrasi bilincini kazandıran yegane mesleğin mensuplarıdır.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak
çocuklarımızı yetiştirenler, onları akla ve bilme yönlendirenler, en güzel değerlerle bezeyerek geleceğe
hazırlayanlar öğretmenlerimizdir.
Bilgi çağının baş döndürücü gelişmeleri, eğitim sistemimizin yeniden yapılanmasını gerektirirken,
öğretmenlerimizin de bilgiyi öğretme yerine, bilgiyi üreten bireyler yetiştirmek hususunda en büyük
görevi yerine getireceğine inancımız tamdır.”
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomaktekin ve Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan
Ayata tarafından emekli olan öğretmenler ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere
hediyeleri verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8426
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Havanda su dövdüler !
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi yaptığı ilginç eylemle hem Đl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü hem de hükümeti protesto etti.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, yaptığı ilginç eylemle hem Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nü hem de hükümeti protesto etti. Eylemde üzerinde 'hükümet' yazısı bulunan bir sendikalı
havanda su döverek sudan çıkacak olan yağı öğretmenlere maaş olarak vereceklerini söyledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde, Ali Đhsan Öztürk ilk olarak Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkililerini eleştirdi. "Kayseri Tiyatrosu'nda bir program vardı. Oraya öğretmenlerden başka herkes
davet edilmişti. Ben bu zihniyeti anlamıyorum ve kınıyorum" diyen Öztürk, "24 Kasım'da
öğretmenlerin, 23 Nisan'da çocukların olmadığı programlardan ne zevk alıyorsunuz? Kendi kendinizi
avutuyorsanız o başka" diye konuştu.
Öztürk, "Türkiye'de yetkili sendika olan 160 bin öğretmenin ve 700 bin civarındaki eğitimcinin yasal
temsilcisi olan sendikanın temsilcisi de olmalıydı. Bizim orada olmamızdan hangi zevat rahatsız
oluyor? O süslü püslü salonlara ve zatı muhteremlerin iltifatlarına da hiç ihtiyacımız olmadı. Biz
öğretmenler tüm fedakarlığımızla bu memleketin gençlerini yetiştireceğiz" dedi.
Konuşmasında hükümeti de eleştiren Öztürk, "24 Kasım'da hükümet öğretmenlere bir maaş ikramiye
verecekmiş, bizi rahat bırakın ikramiye istemiyoruz" diyerek üzerinde 'hükümet' yazan sendika üyesine
dönerek, "Siz ne yapıyorsunuz sayın hükümet?" diye sordu.
Havanda su döven sendika üyesi ise, "Đnşallah sayın sendikacı bu sudan çıkan yağı 30 yıl sonra
ikramiye olarak vereceğiz. Hükümet olarak bu yönde çalışmalar başlattık. Tek amacımız sizi mutlu
etmek" cevabını verdi.
Protesto, havandaki suyun yere dökülmesiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8427
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Đncesu'da kaza: 8 yaralı
Kayseri-Đncesu karayolu Saraycık yakınlarında yaşandı.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri-Đncesu karayolu Saraycık yakınlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Erçetin
yönetimindeki 38 VS 520 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Kadir Akbıyık idaresindeki 38 UL 324
plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan 38 VS 520 plakalı otomobil, ters
istikamete seyir halinde olan Şaban Uyanık yönetimindeki 38 PU 591 plakalı servis minibüsüne
çarparak, bu aracın devrilmesine neden oldu. Kazada 8 kişi yaralandı. Adeta can pazarına dönen kaza
yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Mehmet Erçetin ve Ayşe Yüksel Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne; Şaban Kocadağ, Hacı Hüseyin Yorulmaz, Sabahatttin Karakoç, Abdulkadir Karadağ,
Muzaffer Sarıkaya ile Mehmet Dervişoğlu ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak
tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı tutulan yol, yapılan çalışmalarının ardından ulaşıma
açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8428
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Kayseri'ye Zalayeta şoku !
Marcelo Zalayeta'nın ayak parmağının kırıldığı ve sezonun ilk yarısını kapattığı açıklandı.
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Kayserispor'un Uruguaylı forvet oyuncusu Marcelo Zalayeta'nın Galatasaray maçında girdiği
pozisyonda ayak parmağının kırıldığı ve sezonun ilk yarısını kapattığı açıklandı.
Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Marcelo Zalayeta'nın
Galatasaray maçında sakatlandığı duyurularak şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Marcelo Danubıo Zalayeta, Kayseri Kadir Has Stadı'nda Galatasaray ile
oynanan müsabakada Galatasaraylı futbolcu Servet Çetin ile girdiği ikili mücadele esnasında sol ayak
serçe parmağı kırılmıştır. Kulüp olarak üzülerek bildiriyoruz ki futbolcumuz, sezonun ilk yarısını
kapatmış bulunmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8429
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Tatil bilançosu : 7 ölü, 251 yaralı
Kayseri'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 7 kişi hayatını kaybederken, 251 kişi de yaralandı.
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Kayseri'de 9 günlük

Kurban Bayramı tatilinde 7 kişi hayatını kaybederken, 251 kişi de yaralandı.
Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili olan 13-21 Kasım tarihleri
arasında 2'si olay yerinde, 5'i ise kazadan sonra hastanedeki tedavileri sırasında olmak üzere toplam
7 kişi hayatını kaybetti. Bayram tatili süresince 251 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8430
Erişim Tarihi: 30.11.2010

CHP'den Bakan Çubukçu'ya tepki
Đl Başkanı Özdemir: Genel başkanımızın öğretmenlere mektup göndermesini engelledi.

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 42

Tarih

: 24 Kasım 2010 18:52

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya tepki
göstererek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yazdığı mektubun
yollanmasının engellendiğini ileri sürdü.
Đl başkanlığında düzenlediği basın toplantısında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü
kutlayan Özdemir, partinin öncelikli görevinin başında eğitimin geldiğini söyledi. 24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere özel olarak mektup yazdığını ve
bu mektupla sevgilerini, saygılarını iletmek istediğini söyleyen Özdemir, bunun engellendiğini iddia etti.
Özdemir, "Mektupların gönderimi için Grup Başkan Vekilimiz Muharrem Đnce, Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu'dan öğretmenlerimizin isim listesini ve görev yaptığı okullardaki adreslerini istedi.
Öğretmenlerimizin cep telefonlarına mesaj gönderen Bakan Çubukçu, öğretmenlerin okul adreslerini
ana muhalefet partisi genel başkanından esirgedi, vermedi" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ildeki öğretmenler
için yazdığı mektubun içeriği ise şöyle:
"Değerli öğretmen arkadaşlarım. Kendinizi ve yaşamınızı, memleketimizin ufuklarına bilginin,
gerçeğin, faziletin ışıklarını yaymakla görevli bir varlığa dönüştürmüş olan sizler, bizler için geleceğe
dönük ümitlerin, güvenin, dahası geleceğin mimarlarısınız. O nedenle sizlerin bu büyük görevi yerine
getirmede aşılamayacak engellerle karşılaşmamanızı sağlamak, bizlerin temel görevidir. Öğretmenlik
elbette özveri ve sabır gerektiren meslektir. Bunun böyle olması öğretmenleri, daima kendisinden
özveri beklenen kişiler olarak görmeyi haklı kılmaz.Böylesi bir anlayış, öğretmenlerin sorunlarına
duyarsızlaşmayı, görmezlikten gelmeyi, olası çözümleri ertelemeyi de beraberinde getirecektir. Ne
yazık ki ülkemizde uzun zamandır böylesi bir bakışın egemen olduğunu görüyoruz,
yaşıyoruz.Türkiye'nin de altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler gereği öğretmenlerin çalışma
koşulları, 'eğitimin en yüksek derecede etkililiğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere,
kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı' verecek şekilde düzenlenmelidir. Sınıflarda
öğrenci sayısının öğretmenin her bir öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenmesini sağlayacak biçimde olması
zorunludur. Uluslararası sözleşmelere imza koyarak size verilmiş olan bu iki sözü ülkemizin yerine
getirememiş olmasını üzüntüyle görmekteyim. Yarınki Türkiye'nin insanını yetiştirmeyi görev edinmiş
insanların ekonomik açıdan sorunlar yaşanması, eğitim-öğretim ortamında fiziki yetersizliklerle
boğuşması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu durumu ortadan kaldırmak, 'kara göklerin yıldızları'
olan sizlerin aydınlığının çocuklarımıza ulaşmasını sağlamak, bizim için asil bir görev olacaktır. Eğitimöğretim işinin temelinin öğretmen olduğunun tamamıyla farkındayız. Bu nedenle öğretmenliği,
toplumda saygın bir meslek olmaktan çıkaran uygulamalara şiddetle karşıyız. Eğitim, devletin asli

hizmetlerinden biridir. Bu asli hizmeti yerine getirenler devlet memurlarına tanınan tüm güvencelere
sahip olmalıdır. AK Parti hükümetleri döneminde hızla sayıları artırılan sözleşmeli öğretmenliği
tümüyle kaldırmak, bizim acil görevlerimizdendir. Öğretmenlerimize üniversitelerimizin eğitim
fakülteleriyle yapacağımız iş birliği ile gerçek anlamda uzmanlık kariyeri yapmanın imkanını
sağlayacağız. Bugünkü uygulamalar devam ettikçe eğitimde başarı için temel koşullardan biri olan
öğretmenin mesleğine adanmışlığını sağlayacak koşulların hazırlanması mümkün olmayacaktır.
Yasalar ve yönetmelikler çıkarmak, ders programlarını değiştirmek, okul binalarının şeklini yapısını
yenilemek, yeni tarzda binalar inşa etmek önemli olmakla birlikte eğitim sorunlarını çözmede bir yere
kadar önemlidir. Asıl önemli olan eğitim sürecinin tümünü işlevsel kılacak olan siz öğretmenlersiniz.
Siz nasılsanız eğitimimiz de öyledir. Umutlarınızı yitirmişseniz, bulunduğunuz yerde huzurla, inançla
görev yapmıyorsanız, yarınımızın sahibi olacak çocuklarımızın da geleceğe umutla bakabilmesini
bekleyemeyiz. Öğretmenlerin her yönden güven içinde çalışmasını sağlamak bizim için en önemli
görevlerden biridir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eğitim bizim için her zaman ilk ve en önemli
görevlerden olmuştur. Bize göre bu ülkenin en önemli ve en büyük görevini üstlenen kişidir öğretmen.
Güçlü bir ulus ve devlet olmanın yolu nitelikli eğitimden, bu eğitime dayanan kültürden, yaşam
biçiminden geçiyor. Bunu var edebilmek; günlük yaşamın sorunlarıyla boğuşmaktan kurtulabilmiş,
görev başında güvenle huzurla çalışabilen, kendisini her daim yenileyebilen öğretmenle mümkündür.
Biz her daim bu ortamı oluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Biz Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in
öğretmenine inanıyor ve güveniyoruz. Yarınlarımız için bunun gerekliliğine inanıyoruz. Bu düşünce ve
inançla "24 Kasım Öğretmenler Günü" nüzü kutlar, bu özel ve anlamlı günün sizlerle diğer eğitim
çalışanlarına, ulusumuza hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8431
Erişim Tarihi: 30.11.2010

MHP'den Özhaseki çıkışı !
Vural: Danıştay'ın, soruşturma açılmamasına ilişkin Beşir Atalay'ın verdiği kararı kaldırması lazım.
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MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, füze savunma sistemi kurulması kararının alındığı NATO
zirvesinde yaşanan 'kedi' polemiğine göndermede bulunarak, "Đran'ı kediye benzetiyorlar. Bu kararda
kedi yok, pisik var. Anadolu'da kediye pisik derler. Belgeye pisik yazmışlar" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında muhalefetin Meclis
çalışmalarının engellenmesinden yakındı. Muhalefetin denetim yapma hakkını kullanamadığını ifade
eden Vural, yazılı soru önergelerine cevap verilmediğini, muhalefet milletvekillerinin verdiği kanun
tekliflerinin görüşülmediğini söyledi. Millet adına gelenlerin Meclis'te millete darbe yaptığını öne süren
Vural, "Sesimizi soluğumuzu kesmek için her şeyi yapıyorlar ama biz mücadelemize devam edeceğiz"
diye konuştu.
Soru önergelerine zaman zaman doğru olmayan cevaplar da verildiğini ileri süren Vural, bir MHP
milletvekili tarafından Başbakan'a yöneltilen, bugüne kadar kaç bürokrat hakkında soruşturma izni
verildiği ve Danıştay tarafından soruşturma izni verilmemesine ilişkin kaç kararın kaldırıldığı yönündeki
soru önergesine verilen cevaptaki bilgilerin yalan olduğunu savundu. Verilen cevapta soruşturma izni
verilmeyen bir bürokrat olduğunun ve Danıştay tarafından soruşturma izni kaldırılan hiç kimse
bulunmadığının
belirtildiğini ifade eden Vural, elindeki belgelerin bu bilgilerin doğru olmadığını ortaya koyduğunu dile

getirdi. Vural şunları söyledi:
"Gücü elinde tutan her türlü bilgiyi çarpıtabilmekte, varolanı yok olarak gösterebilmektedir. Bunlar
görevi kötüye kullanmak değil mi? Bugün bakanlar ve hükümet, Meclis denetiminden kaçmak için
görevlerini kötüye kullanarak yanlış bilgi veriyorlar. Görevi kötüye kullandıklarından dolayı da
haklarında gerekli suç duyurularında bulunacağız."
Vural, NATO tarafından kabul edilen füze savunma sistemi kararıyla ilgili değerlendirmelerde de
bulundu. Başbakan Erdoğan'ın NATO zirvesinden bir hafta önce yaptığı konuşmada komutanın
Türkiye'de olmaması halinde bu karara onay vermeyeceklerini söylediğini hatırlatan Vural, zirve
sonrası ise komutanın NATO'da olması gerektiğini söylediklerini ve bunu kabul ettirdiklerini dile
getirdiğini anlattı. Hükümetin milleti yalan yanlış bilgilerle aldatıp, bundan da bir başarı öyküsü
çıkarttığını ifade eden Vural, "Pes doğrusu. Komuta NATO'da olmayacaktı da nerede olacaktı. Arap
Birliği'nde mi?" diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Đran'ın isminin belgede yer almamasıyla ilgili söylediği 'Bizde
kediye kedi derler' sözlerine de değinen Vural, "Başbakan Erdoğan da, 'Bizde de kediye kedi derler'
dedi. Bu belgede 'kedi' ismi geçmiyor. Kediyi Đran'a benzetiyorlar. Bu belgede kedi yok, pisik var.
Anadolu'da kediye pisik denir. Belgeye 'pisik' yazmışlar" dedi.
Türkiye'ye yönelik bir tehdit varsa bunun tanımlanması gerektiğini dile getiren Vural, Türkiye'nin
başka ülkelerin menfaatini koruyan bir ülke konumuna düşürüldüğünü savundu.
Vural, açıklamalarının sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Vural, MHP lideri Devlet
Bahçeli'nin Diyarbakır'a gidip gitmeyeceği yönündeki bir soru üzerine bu konuda partiden bir açıklama
yapıldığını ve şu anda öyle bir programın planlanmadığının duyurulduğunu hatırlattı. Vural, "Sayın
Genel Başkanımız, ihtiyaç duyduğu, gerek duyduğu zaman istediği yerde olur" diye konuştu.
Balyoz soruşturması sanığı 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili soru üzerine Vural, "Sayın Bakan
yeni mi muttali oldu acaba buna? Niye şimdi? Dava açıldığı zaman 65. madde yok muydu? Bu
kararın alınmasına gerekçe olacak yeni delil mi ortaya çıktı? Türkiye'de bu soruşturma
münasebetiyle açığa alınma kararı varsa darısı inşallah mesela Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı'na" dedi.
Hükümetin bu konudaki tavrının herkese yönelik olması gerektiğini söyleyen Vural, netice itibarıyla
hukuktan kaynaklanan bir yetkinin kullanıldığını ifade etti. Vural şöyle konuştu:
"Sayın bakanların, yolsuzluğa bulaşmış belediye başkanları ve bürokratlar hakkında da aynı şekilde
cesaretli olmasını istiyoruz. Hukuk devleti ekseninde kullanılan bir yetki söz konusu ama bu iddianame
yayınlandığı zaman sayın bakan 65. maddeyi uygulama ihtiyacı neden duymamıştır. Türkiye bir hukuk
devletiyse, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaşmış kim varsa bu konuda hükümetin tarafsız bir şekilde
davranmasını istiyoruz. Umarım Türkiye'de bu hukuki yetkiler objektif şekilde uygulanır. YAŞ kararı
öncesinde bu karar niye alınmadı? Anlaşılan o ki YAŞ kararından sonra Đdare Mahkemesi, yürütmeyi
durdurma kararı vermişti. Bu yürütmeyi durdurma kararını bir bakıma hükümsüz hale getirmek için de
bu yetki kullanılmış olabilir. Bu yetkinin hangi amaçla kullanıldığı konusunda sayın Bakan'ın bir
açıklama yapması gerekir."
BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata'nın bölücü örgüt elebaşı Abdullah Öcalan için 'siyasi aktör'
ifadesini kullandığının hatırlatılması üzerine Vural, bunun Türkiye'nin ne duruma düşürüldüğünü
göstermesi bakımından ibret verici olduğunu belirtti. "2002 yılında Đmralı'da kendi yolunu
bulamayanlar, bugün geldiğimiz noktada Türkiye'ye yön veren bir politik lider konumuna getirildi" diye
konuşan Vural, bunun sorumlusunun AK Parti hükümeti olduğunu dile getirdi. Đmralı canisinin bugün
hükümet eliyle Türkiye'de bir politik lider konumuna dönüştürüldüğünü ifade eden Vural, "Bugün
Türkiye'de terör örgütü muhatap alınıyor, Đmralı'yla protokoller imzalanıyorsa, terör örgütünü
cesaretlendirenlerin, muhatap alanların 8 yıllık dönem içinde AK Parti olduğunda şüphe yoktur. Mutad
görüşmeler gibi, Başbakan'ın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeleri gibi Đmralı canisinin de avukatlarıyla
görüşmeleri rutin görüşmeler olarak haberleştiriliyor. Çok önemli bir kişi gibi politik bir konuma
dönüştürülüyor. Đmralı canisi bir politik lider konumuna getirilmektedir" şeklinde konuştu.
AK Parti, BDP ve CHP arasındaki rol paylaşımı ve ilişkiler ağını da ibretle izlediklerini söyleyen Vural,
"Bazen gerçek aşklar, bazen platonik aşklar olarak tanımlanıyor ama anlaşılan o ki bu aktörler bize bu
süreci hazmettirmek istiyor" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8432
Erişim Tarihi: 30.11.2010

NATO'nun yeni hedefi Đslam dünyası !
Prof. Dr. Haydar Baş: NATO'nun yeni stratejik konseptinde hedef olarak gösterilen dünya Đslam dünyasıdır."
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Prof. Dr. Haydar Baş, “NATO’nun yeni stratejik konseptinde hedef olarak gösterilen dünya Đslam
dünyasıdır. Hedef, Đran’dır, Suriye’dir ve kabul etsek de etmesek de Türkiye’dir” dedi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş NATO zirvesinden çıkan füze
kalkanına onay kararını değerlendirdi. “NATO’nun yeni stratejik konseptinde tehdit olarak gösterilen
dünya Đslam dünyasıdır” diyen Prof. Dr. Baş, “Đran bu hedeflerin başında geliyorsa da Suriye ve
Türkiye bu hedef ülkelerdendir” diye konuştu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar
Baş, “Batılı ülkeler bir taşla iki kuş vurup hem Türkiye ile Đran’ı karşı karşıya getirmek istiyorlar hem de
Đslam dünyasını başsız bırakmak istiyorlar” dedi.
NATO Đslam dünyasını düşman belirledi
Prof. Dr. Haydar Baş, “Rusya’yı ‘tehdit’ listesinden çıkaran NATO’nun yeni düşmanı Đslam dünyası
oldu” dedi. BTP Genel Başkanı şöyle konuştu: “NATO’nun bundan sonraki tehdit algılaması Rusya’nın
dışındaki ülkelerdir. Şimdi soruyoruz; NATO’ya Avrupa mı karşıdır? Zaten NATO’yu oluşturan ülkeler
Avrupa ülkeleridir. NATO’ya Uzakdoğu ülkeleri mi karşıdır? Bu bölgede NATO’ya karşı olan ülke
olarak sadece Kore’yi sayabiliriz. Bunun dışında NATO’ya karşı kim var? Đran ve Đslam âlemi var. Yani
üyesi olmayan Đslam âlemi var. O halde NATO’nun yeni stratejik konseptinde yeni hedef olarak, tehdit
olarak gösterilen dünya maalesef Đslam dünyasıdır. Hedef, Đran’dır, Suriye’dir ve kabul etsek de
etmesek de Türkiye’dir. Bunu göreceğiz…”
Türkiye haçlı safında olsun isteniyor
Prof. Dr. Haydar Baş açıklamalarının ardından ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesine de şöyle dikkat
çekti: “NATO konsepti adı altında yeni bir düşman belirlendi o da Đslam dünyasıdır. Đran bunun başında
geliyorsa da Suriye ve Türkiye bu hedef ülkelerdendir. 22 tane Đslam ülkesine Bush’un ifadesiyle haçlı
seferleri başlatılmıştır. ‘Efendim biz bunu kabul etmiyoruz.’ Yahu sana zaten kimse bir şey sormuyor
ki. NATO konseptinde yeni düşman Đslam dünyasıdır. Türkiye’ye, ‘haçlıların safından olacaksınız ve
Müslümanları tehdit unsuru kabul edeceksiniz’ deniliyor. Olayın aslı budur.”
Đlk hedef Đran’dır !
“NATO kararında isim zikredilmese de füze kalkanı sisteminin ilk hedefi Đran’dır” diyen Prof. Dr. Haydar
Baş, “bu sistem Türkiye’ye kurulduğu takdirde iki ülke karşı karşıya gelir” dedi. BTP Genel Başkanı
şöyle konuştu: “Burada bir taşla iki kuş vurulmak isteniyor. Bunun bir tanesi Türkiye’yi Đran’la karşı
karşıya getirme oyunudur. Türkiye’nin 371 seneden beri Đran’la bir tek meselesi olmamıştır. Bir kavgası
yoktur. Birbirine bir mantar tabancası bile doğrultmadılar. Đki kardeş Đslam ülkesi olarak bu coğrafyada
yaşadılar. Buradaki maksat kim ne derse desin bu iki toplumu birbirine düşürmektir. Đslam dünyasında
iki tane baş vardır. Birisi Şii dünyası diğeri Sünni dünyasıdır. Sünni dünyasının başını Türkiye çeker,

Şii dünyasının başını ise Đran çeker. Bu iki devletin diskalifiye olması durumunda Đslam âlemi sürü
haline gelir.”
NATO hedefini açıkça ifade etmez
“NATO Đran’ı hedef göstermedi” şeklindeki açıklamalara da cevap veren BTP Genel Başkanı Prof. Dr.
Haydar Baş, “NATO kararlarında zaten ülke ismi verilmez” dedi. BTP Lideri şöyle konuştu: “Geçmişte
her tarafa füzeler yerleştirildiği halde bunlar Rusya’ya karşı yerleştirilmiştir diye bir söz kesinlikle
yoktur. Hiç kimseyi biz tehdit algılamamıza almayız, söz budur. Ama eğitimde, öğretimde ve de
yetiştirmede tehdit algılaması komünizmdi, yani Rusya’ydı. Şimdi kalkıp o gün varlığının gerekçesi
olan bir devleti zikretmeyen NATO, bugün hangi gerekçeyle Đran’ı zikredecek?”
Projenin asıl sahibi ABD !
Füze kalkanı projesinin asıl sahibinin ABD olduğunu ifade eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar
Baş şöyle konuştu: “Bu zaten NATO’nun işi değil, Amerika Birleşik Devletleri’nin işidir. ABD’nin bu
coğrafya’da bir tane müttefiki vardır. O da Đsrail’dir. Đsrail’in korunması ve kollanması için Türkiye’ye
görev veriyorlar. Bu NATO meselesini de Türkiye siyaseti kendilerini savunmak için, ‘evet füze kalkanı
projesini bize getireceksiniz ama ABD adı altında değil, NATO adı altında getirin’ demiştir. Olay bu
noktaya bundan dolayı gelmiştir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8433
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Yerli Facebook'a büyük ilgi
''www.facebookanadolu.com'dan üyelerine görüntülü sohbet ve dosya transferi imkanı.
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kayseri'de bir firma tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook'a tepki amacıyla kurulan
''www.facebookanadolu.com', üyelerine hiçbir sosyal paylaşım sitesinde bulunmayan görüntülü sohbet
ve dosya transferi imkanını sunuyor.
Pyramidturk Group Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Yakuter, yaptığı açıklamada, Facebook
hakkında, Türkiye'ye, Atatürk'e ve Đslamiyet'e karşı hakaret içeren yayınları nedeniyle mahkemelerce
verilmiş onlarca kapatma kararı olmasına rağmen hiçbir girişimde bulunulmayarak Türkiye'deki
kanunların hiçe sayıldığını savundu.
Facebook'a tepki göstermek amacıyla kendi sosyal paylaşım sitelerini kurduklarını ifade eden
Yakuter, şunları söyledi:
''Adını 'facebookanadolu.com' olarak tescil ettirdiğimiz sitemiz, 13 Ekim'de yayına başladı. Ayrıca bu
ismin 'org. ve net.' uzantılı adreslerinin tescilini de firmamız adına yaptırdık. ABD'deki sunucumuz
üzerinde kurduğumuz sitenin yapımında Facebook'un da kullandığı 'social engine' adlı ticari yazılımı
kullandık. Facebook gibi sınırsız üye kaydı, sınırsız sayfa görüntüleme, video görüntüleme ve
yükleme özelliğine sahip. Ayrıca, Facebook'un ücretli olarak sunduğu hizmetlerin tamamını biz
ücretsiz olarak veriyoruz."
Facebook'un girişimleri sonucu ABD'deki sunucuların (server) sitelerinin yayınını durduğunu iddia
eden Yakuter, bunun üzerine Đzmir'deki sunucular üzerinden yayınlarına devam ettiklerini kaydetti.

Yakuter, sitenin yaklaşık 40 gündür yayında olduğunu ve üye sayısının 3 bine ulaştığını belirterek,
''Üyelerimiz daha çok Ankara, Đstanbul, Đzmir ve Antalya'dan. Facebook'ta ne varsa biz de daha fazlası
var. 33 dilde yayın yapıyoruz. Üyelerimis 'facebookanadolu.com'da webcam ile görüntülü ve sesli
sohbet edebiliyor. Yabancı dil bilmese bile sohbet programı yazılanları istediği dile çevirebiliyor.
Mesela bir Arap ile yazıştığınızda, siz Türkçe olarak yazıyorsunuz ama karşı tarafa yazdıklarınız
Arapça olarak gönderiliyor. Ayrıca, üyeler aralarında dosya transferi yapabiliyorlar, 200 adet oyundan
oyun oynayabiliyorlar , mp3 formatında müzik yükleyebiliyorlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8434
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Güldünya yasası çıkaracağız !
CHP Đl Kadın Kolları Başkanı Müge Deliorman'dan 25 Kasım &#8220;Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Hayır&#8221; günü
açıklaması.
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25 Kasım “Uluslar arası Kadına Karşı Şiddete Hayır” günü nedeniyle bir açıklama yapan CHP Đl Kadın
Kolları Başkanı Müge Deliorman, kadına yönelik şiddetin sona ermesi için Cumhuriyet Halk Partisi
olarak, her platformda mücadele edeceklerini belirtti ve CHP iktidarında ilk hedefin “Güldünya
Yasası'nı “çıkarmak olduğunu söyledi.
Demokratik, kalkınmış, modern bir ülkenin kadın-erkek eşitliği olmadan gerçekleşemeyeceğini
kaydeden CHP Đl kadın Kolları Başkanı Deliorman, açıklamasında daha sonra şu görüşlere yer verdi:
“Kadına yönelik şiddet oldukça, aile içi şiddet devam ettikçe, ne ailemiz sağlıklı ve demokratik
olabilecek ne toplumumuzda demokrasi geri dönülmez şekilde yerleşik hale gelecek. Şiddete uğrayan
kadınlardan ve bu şiddete tanık olan çocuklardan başlayarak herkesi, bütün toplumu etkileyen kadına
yönelik şiddetin varlığını sürdürmesi Türkiye'nin ayıbıdır.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktidarda ve muhalefette, ülkemizin başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere kurucularının arzu ettiği aydınlık ve mutlu insanlar ülkesini oluşturmak için çalışıyoruz,
çalışacağız. Kadın Kolları olarak bu çabanın içindeyiz. Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya
arzumuz, hedefimiz. Bu nedenle bütün Türkiye'de CHP Kadın Kolları olarak iktidarda ve muhalefette,
kadına yönelik şiddeti sona ermesi için sürekli bir çaba içinde olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha
ilan ediyoruz.
Söz veriyoruz; 'Güldünya Yasası'nı çıkartmak iktidarımızın ilk icraatlarından biri olacaktır. AKP'nin
yapamadığını yaparak namus cinayetlerinin en ağır şekilde cezalandırılması için Türk Ceza
Kanununda gerekli düzenlemeyi yapacağız. Namus cinayetlerine, namus adı altında kadınların
öldürülmesine, sakat bırakılmasına karşı kararlı bir mücadele içinde olacağız.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8435
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Köy okullarına ziyaret
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 3 ayrı köy okulunu ziyaret etti.
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Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 3 ayrı köy
okulunu ziyaret etti.
Ayata, merkeze bağlı birleştirilmiş sınıfta eğitim veren Salur ve Kızık Đlköğretim Okulları ile Akçatepe
Đlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Okulda görev yapan öğretmen ve eğitim gören öğrencilerin sorunlarını
dinleyen Ayata, sorunların çözümü konusunda gerekenin yapılacağını bildirdi.
Ayata, okulların teknolojik alt yapısının geliştirileceğini belirterek, “Sizlerin daha yakından takip ettiği
gibi Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında bir proje imzalandı. Bu proje kapsamında
Türkiye genelinde teknolojik sınıflar artacak. Sınıfta öğretmenin ders anlatması kolaylaşacak ve
eğitimde kalite yükselecek. Bu projenin hedefi, kırsal kesimden başlayarak merkeze doğru tüm
okulların teknolojik alt yapısını 3 yıl içinde tamamlamaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8436
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Kadın cinayetleri % 140 arttı !
Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ümit Yüksel: Sığınma evlerinin sayısı artırılmalı.
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Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama
yapan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ümit Yüksel, “Sığınma evlerinin sayısı
artırılmalı” dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1999 yılında 25 Kasım'ı 'Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan
Kaldırılması Đçin Uluslar arası Mücadele Günü' ilan ettiğini hatırlatan Yüksel, “Son yedi yılda
istatistiklere giren kadın cinayeti oranı yüzde 1400 artmıştır. Resmi rakamlara göre son 7 yılda 226
kadın öldürülmüş, 478 kadın tecavüze, 722 kadın tacize uğramış, 6 bin 423 kadın ise aile içi şiddet
nedeniyle hastaneye başvurmuştur. Verilere göre kadına yönelik cinsel saldırı suçlarında son 5 yılda
yüzde 30 artış meydana gelmiştir” diye konuştu.

Yasal mevzuattaki gelişmelere karşın, şiddetin engellenmesine yönelik uygulamada uzun ve kısa
vadeli çalışmaların yapılmadığını ifade eden Yüksel, konuşmasında şunları söyledi:
“Şiddet mağduru kadınların korunması ve rehabilite edilmesi için hayati olan sığınma evlerinin
sayısının nüfusla karşılaştırıldığında çok yetersiz olduğu görülmektedir.
Kadın hakları savunucuları olarak bizler, kadının cinsel, fiziksel, psikolojik bütünlüğünün dokunulmaz
olduğunu, kadının haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, kadına yönelik her
türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.”
Kadına yönelik şiddet ayrımcılığının sona ermesi için yapılması gerekenler olduğunun altını çizen
Yüksel, “Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz
danışmanlık ve tıbbi destek ve yasal yardım yapılmasını, evde, sokakta, iş yerinde kadına yönelik
şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve yaşanan sorunlar hakkında caydırıcı yasal tedbirler
alınmasını istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8437
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Çok zengin olduk çoook !
Kişi başı milli gelir bir günde 2.354 dolar artarak, 15 bin dolara yükseldi.
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Bakanlar Kurulu'nun 2011 Yılı Programı'nda yer alan “Fert Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)”ya
ilişkin bazı rakamlarda yaptığı düzeltme sonrası Satın Alma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre kişi başına
milli gelir, 2 bin 354 dolar artışla 15 bin 392 dolara, SGP bazlı toplam milli gelir de 171,1 milyar dolar
artışla 1 trilyon 119 milyon dolara çıktı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzeltmeden yapılan hesaplamalara göre, 2011
Programında daha önce bu yıl için 13 bin 38 dolar olarak hesaplanan SGP'ye göre kişi başına milli
gelir, 2 bin 354 dolarlık artışla 15 bin 392 dolara yükseldi.
Türkiye'nin 2010 yılı için daha önce 947 milyar 836,5 milyon dolar olarak hesaplanan milli geliri de
düzeltme sonrası 171,1 milyar dolar artışla 1 trilyon 118 milyar 967,6 milyon dolara yükseldi.
Bakanlar Kurulu'nun düzeltmesi sonrası 2011 yılı milli geliri de 181,8 milyon dolarlık artışla 1 trilyon 3
milyar 454,5 milyon dolardan 1 trilyon 185,2 milyar dolara çıktı.
2011 yılında SGP'ye göre kişi başına düşen milli gelir de 2 bin 473 dolar artışla 16 bin 126 dolar olarak
tahmin edildi.
Düzeltmede “Fert Başına GSYH” tablosunda yer alan 2010 yılı için Satın Alma Gücü Paritesi
(SGP)(ABD Doları/TL) “1,159” rakamı “0,982”, buna göre hesaplanan fert başına GSYH “13.038” dolar
yerine “15.392” dolar olacak. 2011 yılı için de “1,211” olan SGP (ABD Doları/TL) “1,025”, “13.653”
dolar olan SGP'ye göre fert başına GSYH, “16.126” dolar olarak yeniden düzenlenmişti.
Bazı önemli ülkelerin 2008 ve 2009 yılına ait kişi başına düşen yurtiçi gelirleri (dolar) ise şöyle:

Ülkeler

2008

2009

Lüksemburg

113.043,9

94.417,7

Norveç

94.386,5

76.692,0

Katar

93.204,0

75.956,3

Đsviçre

68.433,1

66.126,7

Danimarka

62.096,8

55.942,1

Đrlanda

60.509,5

51.128,4

Hollanda

52.499,7

47.041,6

B.A.E.

55.028,0

46.583,5

ABD

47.439,9

46.442,6

Finlandiya

51.588,3

45.876,3

Japonya

38.457,2

39.573,4

Çin

3.259,4

3.565,7

Almanya

44.728,5

39.442,4

Fransa

46.037,3

42.091,3

Đngiltere

43.733,7

35.727,9

Đtalya

38.966,1

34.954,8

Brezilya

8.295,0

7.737,3

Đspanya

35.116,5

31.141,5

Rusya

11.806,9

8.873,6

Hindistan

1.017,1

1.032,7

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8438
Erişim Tarihi: 30.11.2010

% 34'ü en az bir kez dayak yiyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Kadın Kolları Başkanı Sevim Koçyiğit'ten kadına şiddet açıklaması.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Kadın Kolları Başkanı Sevim Koçyiğit, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü' sebebiyle yaptığı basın açıklamasında TÜBĐTAK'ın
araştırmalarına dayanarak, evli kadınların yüzde 34.5'inin hayatı boyunca en az bir kez dayak yediğini
söyledi.
Başkan Sevim Koçyiğit, kadına şiddeti kınadıklarını ve bu problemin bir an önce çözülmesi gerektiğini
ifade ettiği basın açıklamasında, "Bu tarihten günümüze kadar geçen sürede kadına karşı şiddetin
azalmadan sürdüğüne şahit oluyoruz. Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada konumları ne olursa olsun
bütün kadınlarımızın maruz kaldığı çok ciddi bir problem. Kadınlara şiddet uygulanması bir insan hakkı
ihlalidir" şeklinde konuştu.
Koçyiğit, "Maalesef ülkemizde de kadınlarımız çok ciddi ölçüde şiddete maruz kalmakta, sosyal,
siyasal ve iktisadi haklarından mahrum bırakıldıkları gibi, şiddetin derecesi giderek artan şekilde
kadınlarımızın hayatlarına mal olabilmektedir" dedi

Koçyiğit, TÜBĐTAK'ın yapmış olduğu son araştırmalara göre evli kadınların yüzde 34.5'inin hayatları
boyunca en az bir defa dayak yediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8439
Erişim Tarihi: 30.11.2010

19 ayrı sabıkası çıktı !
Fenerbahçeli Guizaya benzerliğiyle dikkat çeken şahsın çeşitli suçlardan 19 sabıkasının bulunduğu belirtildi.
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Kayseri'de tartıştığı kişilerce darp edilerek bıçaklanan ve futbolcu Guiza'ya benzerliği nedeniyle
hastaneye getirildiğinde şaşkınlıkla karşılanan şahsın 19 sabıkasının olduğu ortaya çıktı.
Kurban Bayramı'nda kardeşini döven şahıslarla kavga eden Yüksel D., 3 kişi tarafından darp edilerek
bacaklarından bıçakla yaralanmıştı. Yüksel D., hastanede Fenerbahçeli futbolcu Guiza'ya benzerliği ile
de görenleri hayrete düşürmüştü.
Tedavisinin ardından taburcu edilerek evinde istirahata çekilen Yüksel D.'nin çeşitli suçlardan 19
sabıkasının bulunduğu belirtildi. 'Kayserili Guiza' olarak bilinen Yüksel D.'nin daha önce kendisini
bıçaklayan kişiyi benzin dökerek yakmak istediği öne sürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8440
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Đşte kritik maçın hakemi
29 Kasım Pazartesi günü oynanacak Bursaspor - Kayserispor maçını Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Bursaspor-Kayserispor maçını yönetecek hakemler
belirlendi.
Bursa Atatürk Stadyumu'nda 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak Bursaspor - Kayserispor maçının
hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Buna göre karşılaşmayı, Mustafa Kamil Abitoğlu, Alparslan Dedeş, Nihat Mızrak ve Mete Kalkavan
yönetecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8441
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Kışın bu yollara dikkat !
Đl Emniyet Müdürlüğü "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirdi.
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Kayseri'de kış mevsiminde olumsuz hava koşullarında doğabilecek sorunların giderilmesi için Đl
Emniyet Müdürlüğü "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirdi.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun görev ve sorumluluk verdiği kuruluş temsilcilerinin katılımıyla
"Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar
çerçevesinde Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube
Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 24 saat trafik
tanzim, denetim ve kurtarma görevi yapacak.
Ayrıca Đl ve Đlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü, Đl Sağlık
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Melikgazi Belediyesi Başkanlığı, Kocasinan Belediyesi
Başkanlığı ve özel kuruluşlar gerekli trafik denetimiyle tanzim görevini yaparak, sorumluluk alanlarında
olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanacak sorunlarda toplantıda verilen görevlerini yerine getirecek.
Toplantıda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki il sınırları içerisinde
bulunan devlet yollarında oluşabilecek olumsuzluklar şöyle sıralandı:
Kayseri - Nevşehir yolunun (Đncesu-Anbar Mevkii) 13-22 kilometre arası, sis ve gizli buzlanma,
Kayseri - Ankara yolunun (Boğaz Köprü-Kızılırmak Köprüsü) 16-30 kilometrel arası kış
aylarında muhtelif zamanlarda sis meydana gelebileceği,
Kızılırmak Köprüsünde zaman zaman gizli buzlanma olabileceği,
Himmet Dede-Boğazlıyan yolu 5-10 kilometre arası yoğun kar yağışı,
Kayseri-Niğde yolu Araplı mevkiinde sürgün ve gizli buzlanma,
Kayseri-Pınarbaşı (Yeni Malatya Yolu) 7-45 kilometre arası kar yağışı ve sis yoğun olduğu
zamanlarda yol kapanma durumu,
Kayseri-Sivas Devlet Karayolu (Lale Beli) ile 53-58 kilometre arası (Beş Tepeler Mevkii) tipi
nedeniyle yol kenarlarında bulunan karlar sürgün suretiyle yola atıldığından zaman zaman yol
kapanma durumu,
Pınarbaşı-Gürün Devlet Karayolunun 40-45 kilometre arası Uzun Yayla Ziyaret Tepesi
mevkiinde sürgün nedeniyle yol kenarlarında bulunan karlar yola atıldığından zaman zaman yol
kapanma durumu,
Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolu Devlet Karayolunun 20-25 kilometre arasındaki Dokuzdolanbaç
mevkiinde gizli buzlanma olabileceği değerlendirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8442
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Geleceğin taraftar ve sporcuları tiyatro ile gelişecek
Türkiye Futbol Federasyonu, destek verdiği tiyatro projesi ile Anadolu kentlerindeki çocukları;çocuk tiyatrosu; ile tanıştırırken,
sanatın ve mizahın gücünü kullanarak &#8220;oyuna ve rakibe saygıyı ön plana; çıkaran mesajları verecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu, destek verdiği tiyatro projesi ile Anadolu kentlerindeki çocukları
“çocuk tiyatrosu” ile tanıştırırken, sanatın ve mizahın gücünü kullanarak “oyuna ve rakibe
saygıyı ön plana ” çıkaran mesajları verecek.
HERKESiçinFUTBOL programı kapsamında çocuklara futbol sevgisini, saygıyı ve fair play
kavramlarını aşılamayı amaçlayan TFF bu konuda Enis Fosforoğlu Çocuk Tiyatrosu ile
işbirliği yaptı. Kasım- Aralık aylarında sergilenecek “Futbol Sadece bir Oyundur” adlı çocuk
oyunununda fair play’e yönelik mesajlar verilecek. Günlük yaşamımızda futbolun yeri ve
önemini konu alan “Futbol Sadece bir Oyundur”, güncel ve yerel figürleri de kullanıp
futboldaki şiddeti sorgulayarak oyunun güzel yönlerini göstermeyi, çocukları iyi birer katılımcı
ve taraftar olmaya davet etmeyi amaçlıyor.
Geleceğin centilmen ve saygılı futbol seyircisini yaratmayı hedefleyen oyun Anadolu’nun
çeşitli illerinde minik seyircilerle buluşacak. Đlk olarak 22 Kasım’da Bursa’da sahneye
konacak olan oyun 14 Aralık’a kadar toplam 10 ilde sergilenecek.
TOPEMAN, 30 Kasım 2010 Salı günü saat 11:00 ve 13:00 seanslarında Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sergilenecek.

Oyun tarihleri ve illeri
22 Kasım Bursa
23 Kasım Đzmir
24 Kasım Antalya
29 Kasım Konya
30 Kasım Kayseri
1 Aralık Adana
6 Aralık Trabzon
7 Aralık Erzurum
13 Aralık Van
14 Aralık Diyarbakır

Seanslar
11:00-13:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)
13:00-15:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)
11:00-13:00 (iki seans)

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8443
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Engeller, plastik kapakla aşılıyor
Kayseri Gençlik Merkezim, 'Plastik Kapak Toplama Kampanyası' ile engelleri aşıyor, engellilere umut aşılıyor.
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Kayseri Gençlik Merkezim, ‘Plastik Kapak Toplama Kampanyası’ ile engelleri aşıyor, engellilere umut aşılıyor.
Kayseri Gençlik Merkezim yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; “Đstanbul Ataşehir Belediyesi’nin başlatmış
olduğu ve Türkiye’nin her tarafından destek gören proje kapsamında plastik kapaklar toplanıyor. Toplanan
kapaklar daha sonra katı atık yapan bir firmaya gönderiliyor ve oradan da her 250 kilogramlık plastik kapağa bir
tekerlekli sandalye veriliyor. Şimdiye kadar Türkiye'nin dört bir yanından toplanan 17 milyon kapakla 60 tekerlekli
sandalye temin edildi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 30 Aralık 2010 tarihinde son bulacak olan bu projeye
Kayseri Gençlik Merkezim de plastik kapak toplayarak destek vermeye devam ediyor. Eğer sizde bu projeye
destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey evinizde, restoranlarda, hastanelerde veya herhangi bir
yerde gördüğünüz her türlü renk ve boyuttaki plastik kapakları toplamak. Daha sonra ise Kiçikapı Mahallesi Đnönü
Bulvarı Kayseri Lisesi karşısında faaliyetlerine devam eden Kayseri Gençlik Merkezime getirerek küçük bir adımla
büyük bir işin gerçekleştirilmesine katkı sağlamanız” denildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8444
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Halk otobüsüyle tramvay çarpıştı
Vatandaşlar, halk otobüsünün yeşil ışıkta geçtiğini iddia ederken, otobüs şoförü "bana yeşil ışık yanıyordu" dedi.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında tramvay ve halk otobüsü çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'ndaki kazada, Ebubekir Yolcu yönetimindeki 38 AB 357
plakalı halk otobüsü ile Aslan Özdemir yönetimindeki 3802-B numaralı tramvayın çarpıştığı öğrenildi.
Çarpışmada, tramvay ve halk otobüsünde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Kaza sonrasında, tramvay ve halk otobüsündeki yolcular aşağı indirilirken, polis ekipleri tarafından da
kaza tutanağı tutuldu.
Vatandaşlar, halk otobüsünün yeşil ışıkta geçtiğini iddia ederken, 38 AB 357 plakalı halk otobüsü

şoförü Aslan Özdemir, “Bana yeşil ışık yanıyordu. Tramvay yaklaştı ama ışığı kırmızıya çevirebilirdi.
Bunu yapmadı. Bana yeşil ışık yandığı için ben geçtim” diyerek kendini savundu.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8445
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Esnafların müşteri kavgası
Kayseri'de iki esnaf müşteri paylaşamadıkları için kavga etti. Esnaflardan biri göğsünden bıçaklanarak yaralandı.
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Kayseri’de iki esnaf müşteri paylaşamadıkları için kavga etti. Esnaflardan biri göğsünden bıçaklanarak
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Eski Sanayi 15. Cadde’de meydana gelen olayda H.K. ile T.Y. arasında müşteri
paylaşamadıkları için kavga çıktığı öğrenildi. H.K.’nın çıkan tartışmada T.Y.’yi göğsünden bıçaklayarak
yaraladığı bildirildi.
Yetkililer, T.Y.’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirterek, H.K.’nın ise
yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8446
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Kız kavgasında 1 kişi bıçaklandı
Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi bıçaklandı.
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Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Đldem semtinde meydana gelen olayda kız meselesi
yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada G.K.'nın kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından bacağından

bıçaklandığı öğrenildi. Kavgada yaralanan G.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yetkililer, G.K.'yi bıçaklayan zanlıların yakalanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8447
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Terminal taşınıyor mu ?
Kayseri'de, birkaç yıl önce yapılan yeni şehir terminalinin taşınacağı söylentilerinin doğru olmadığı bildirildi.
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Kayseri’de, birkaç yıl önce yapılan yeni şehir terminalinin taşınacağı söylentilerinin doğru olmadığı
bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde, şehir terminalinin taşınacağı yönünde söylentilerin
bulunduğu ve bu söylentilerin yaygın olarak konuşulduğu bildirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin internet
sitesinde, Emre Ergün isimli vatandaşın terminalin taşınıp taşınmayacağı yönündeki sorusuna ise
yetkililer tarafından şu cevap verildi:
“Terminalin taşınması yönünde bir çalışmamız ve niyetimiz yok. Yıllarca aynı yerinde hizmet vermeye
devam edecek. Bu şekilde terminalin taşınacağı söylentisi çok yaygın olarak konuşuluyor bu
düşüncenin Tren Garının taşınacak olmasından ve iki olayın birbirine karıştırılmasından
kaynaklandığını düşünüyoruz. Otobüs Terminali OTOGAR olarak bilindiğinden konu
karıştırılıyor.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8448
Erişim Tarihi: 30.11.2010

BTP kimi rahatsız etti !
Bağımsız Türkiye Partisi teşkilat binasına saldırdılar. BTP'den dikkat çekici bir açıklama geldi.
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Đstanbul Okmeydanında yüzleri maskeli 25-30 kişilik bir grup akşam saatlerinde
Bağımsız Türkiye Partisi Beyoğlu ilçe binası önünde toplanarak gösteri yaptı.
BTP'yi protesto eden grup üzerinde “cephe” yazılı bir pankart asarak kaçtı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri cadde ortasında yanan lastikleri
söndürerek yolu trafiğe açarken, inceleme yapan polis ekipleri de pankartı kaldırarak Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü'ne götürdü.
Bu olaya Bağımsız Türkiye Partisi Đstanbul Đl Başkanlığı bir basın açıklamasıyla cevap verdi.
BTP'nin açıklaması şöyle
"Hükümet, bu olayın asıl faillerini acilen bulmakla mükelleftir.
Hiçbir maske, olayın asıl faillerini örtemeyecektir.
Olayın failleri, maskeli çocuklar değil; Prof. Dr. Baş’ın ve BTP kurmaylarını Ergenekon dosyasına
sokuşturmaya çalışanlardır.
Olayın failleri, Prof. Dr. Baş’ı, Balyoz davasına iliştirmeye yeltenenlerdir.
Olayın failleri, Prof. Dr. Baş’ın ve BTP kurmaylarının Azerbaycan’daki samimi hizmetlerinden
rahatsızlık duyan CIA’nın Đslamcı kılıklı emir erleridir.
Olayın failleri, Prof. Dr. Baş’ın ve BTP kurmaylarının Suriye’deki dürüst ve iyiniyetli çalışmalarından
rahatsızlık duyan CIA’nın dinci kılıklı emir erleridir.
Bölgemiz üzerinde BOP operasyonlarını gerçekleştiren Amerika’nın kucağına kapak atarak, oralardan
Türkiye’yi karıştırmaya ve kapıştırmaya çalışan salya-sümüklü zavallılardan akıl alanlardır.
Olayın failleri, Antakya Kapalı Spor Salonu’nda, toplumumuzun Alevî-Sünnî tüm kesimlerini Ehl-i Beyt
sevdasında buluşturan, Prof. Dr. Baş’tan rahatsızlık duyarak son anda “kardeşlik ve birlik” programına
iştirak etmekten vazgeçenlerde aranmalıdır.
Olayın failleri, Antakya’da yetmiş iki buçuk milleti Hz. Ali’nin sevgisiyle cem edip birlik ve kardeşlik
mayasıyla yoğuran Prof. Dr. Baş’ın programa onur konuğu olarak iştirak etmesinden duyduğu
rahatsızlığı, bürokratlarını ve mülki erkanı “kardeşlik ve birlik” programına iştirak etmekten son anda
geri çekenlerde aranmalıdır.
Güvenlik ve asayişten sorumlu hükümetin vazifesi, olayın faillerini, yukarıda ipuçlarını verdiğimiz
adreslerde arayıp ortaya çıkarmaktır.
Hiçbir maske, olayın gerçek faillerinin yüzünü örtemez, saklayamaz.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8449
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Sultan Sazlığı'na can suyu
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Zamantı Derivasyon Tüneli yeniden kuşların uğrak mekanı haline gelmeye başladı.
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Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Zamantı Derivasyon Tüneli’nin tamamlanması ve ek
su verilmesiyle birlikte yeniden kuşların uğrak mekanı haline gelmeye başladı.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 301 kuş türü ve 428 bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan
Sazlığı Kuş Cenneti’ni kurtarmak için gerçekleştirilen ‘Sultan Sazlığı’na Can Suyu Projesi’nin işe
yaradığı bildirildi.
Sultan Sazlığı’nı iyileştirme çalışmaları kapsamında, sazlığı besleyen drenaj kanalların açıldığını ve
çevre su kaynaklarından su akışı sağlandığını bildiren Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, “Bu

sayede 3 bin 600 hektarlık güney sazlıkları tamamen su ile dolmuştur. Daha önceki yıllarda kavgalar
ve yangın çıkması ile izin verilmeyen saz kesimine 2009 yılında 240 hektarlık alanın 86 hektarlık bir
kısmına izin verilirken sazlık alanın tamamı su ile dolmuş izin verilen alan miktarı bin 95 hektara
çıkmış, yöre halkına ekonomik getirisi artmıştır” ifadesinde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında şu
bilgileri verdi:
Sultan Sazlığının kuzeyindeki su kaynaklarının akışının sağlanması maksadıyla Kayseri Đl
Müdürlüğümüzün talebi üzerine DSĐ tarafından Tutuk Mevkii-Balık Çiftliği mevkii arası temizlenmiştir.
Turba yangınları olan bölgelere su kanalları açılarak su ulaşması sağlanmış bir turba yangınlarının
tamamen sönmesi sağlanmıştır.
Doğu Boşaltım kanalının sulama maksatlı kullanılmasına engel olunarak Soysallı Pınarları suyunun
Sazlığa akışı sağlanmış, bunu yaparken de çiftçilerin kontrollü sulama yapmasına imkan verilmiştir.
Sultan Sazlığı Milli Parkı içinde bulunan köylerin kirlilik ve çöp probleminin çözümü maksadıyla
Ovaçiftlik, Soysallı ve Çayırözü Köylerine çöp konteynırları konulmuş, belirli aralıklarla bu çöpler
toplattırılarak Yahyalı ilçesi ve Develi ilçesindeki katı atık depolama alanlarına nakledilmektedir.
Sultan Sazlığı Milli Parkının kuzeyinde bulunan tarım alanlarında su kaynaklarının hoyratça
kullanımının engellenmesi ve su kullanımı ile ilgili problemlerin çözümlenmesi için, basınçlı sulama
sistemin bu alanlarda yapılması amacıyla ödenek tahsis edilmiştir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8450
Erişim Tarihi: 30.11.2010

8 yılda 472 kilometre yol yapıldı
AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 283 milyon liralık harcamayla, 472 kilometre çift yol yapıldığını bildirdi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 8 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, 283 milyon liralık
harcamayla, 472 kilometre çift yol yapıldığını bildirdi.
Milletvekili Yaşar Karayel, yapmış olduğu yazılı açıklamada, AK Parti hükümetinin en büyük
icraatlarından birinin duble yollar olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet tarihindeki bütün hükümetlerin
80 yılda yaptığı yolun iki katını 8 yılda yaptık. Türkiye'nin her tarafını baştan başa çift yollarla donattık.
2003-2010 yılları arasında 472 kilometre çift yol yapılmış, bunun için de 283 milyon lira harcama
gerçekleştirilmiştir" dedi.
Karayel, yapılan yollar hakkında ise, "Çift yolların dışında da önemli yatırımlara imza artan Karayolları
6. Bölge Müdürülüğü, 36 kilometrelik Sivas ayrımı Kermelik-Özvatan yolu, 32 kilometrelik KayseriSivas ayrımı 16.bölge hududu yolu, 28 kilometrelik Kayseri-Kuzey Çevreyolu ayrımı Boğlazlıyan yolu,
5 metrelik Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede yolu yapım çalışmaları tamamlanmıştır" şeklinde bilgi verdi.
Kayseri'nin en sorunlu bölgelerinden biri olan Mimarsinan kavşağındaki köprünün hizmete girmesi ile
çok sayıda trafik kazasının önüne geçildiğini hatırlatan Karayel, "17 milyon liraya mal olan bu kavşağın
yanı sıra, 63 milyon liraya mal olan Kuzey Çevreyolunun bitirilmesiyle birlikte ilimizde ulaşım sorunu
ortadan kalkmış oldu" şeklinde konuştu.
Karayel, Kayseri için büyük önem taşıyan Güney Çevreyolu projesi için de 2011 yılında çalışmalara
başlanacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8451
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Tatbikat müthiş, kameraman yaralı
Đzinsiz gösteri yapanlara karşı sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, göstericiler kısa sürede etkisiz hale getirildi.
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği 'toplumsal
olaylara müdahale' tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Đzinsiz gösteri yapanlara karşı sis bombalarının
kullanıldığı tatbikatta, göstericiler kısa sürede etkisiz hale getirildi.
Đl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen tatbikatta, iki gruba ayrılan Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü ekiplerinden bir kısmı yasa dışı gösteri yapan eylemcileri, diğer kısmı ise görevini yapan
çevik kuvvet polisini canlandırdı. Senaryo gereği yasa dışı pankart açarak slogan atan eylemcilerle
çevik kuvvet ekipleri karşı karşıya geldi. 'Pasif gösterici grubu'na müdahale eden çevik kuvvet
ekiplerinin ikazına karşı gelerek protestolarını sürdüren eylemciler, üç kez ikaz edildi. Ekipler,
dağılmamakta direnen grubu set kurarak dağıtmaya çalıştı.
Üç ayrı olaya karşı önlem alan çevik kuvvet ekipleri, bu kez senaryo gereği karayolunu trafiğe
kapatarak oturma eylemi yapan gruba karşı tedbir alıp olaya müdahale etti. Grubun kısmı ikazlara
kulak vererek eylem alanından uzaklaşırken, kalan eylemciler ise direnişlerini sürdürdü. Alanı çembere
alan ekipler, göstericileri tek tek gözaltına alarak araca bindirdi.
Son olarak 'saldırgan gösterici grubu'na müdahale eden polis, ateş ve molotof atan eylemcilere
panzerlerle su sıktı. Ardından panzerlerle göstericilerin üzerine yürüyen çevik kuvvet polisi, sis
bombaları ile grubu dağıttı.
"TATBĐKATI TAKĐP EDEN KAMERAMAN YARALANDI"
Öte yandan yerel bir TV'den tatbikatı takip etmeye gelen kameraman Yasin Dalkılıç yaralandı.
Gösteri alanı içerisinde bulunan binadan çekim yaptıktan sonra inerken merdivenlerden yuvarlanan
Dalkılıç'ın kamerası da kırıldı.
Đlk müdahalesi gazeteci arkadaşları tarafından yapılan Dalkılıç'ın omzunun incindiği öğrenilirken,
kamerası ise kullanılamaz hale geldi.
Gerçeğini aratmayan tatbikatı Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Gökduman da izledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8452
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Fikret Özcan ile yola devam
Türk Tarım Orman-Sen Kayseri Şubesi 4.Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.
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Türk Tarım Orman-Sen Kayseri Şubesi 4.Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.
Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Tarım Orman-Sen)
Kayseri Şubesi, Genel Başkan Ahmet Demirci'nin katılımıyla 4.Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.
Konfederasyona ait sendikaların da katıldığı kongre öncesi üyelere yemek verildi.
Ardından Divan Kurulu oluşturulan kongrede, gündem maddeleri belirlendi. Cemil Doğan
başkanlığındaki kurulda, faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunarak ibraz edilmesi ile yönetim
denetleme disiplin kurulu genel merkez delegelerinin seçimi yapıldı.
Gündem maddelerinden önce konuşma yapan Türk Tarım Orman-Sen Kayseri Şube Başkanı Fikret
Özcan, bütün zorluklara rağmen sendikalarının dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Mevcut hükümete
yakın duran sendikalar, sendikacılık yaptıklarını sanıp, kamu çalışanları adına hiçbir çalışma
göstermeden yüzden bin artış gösterdiler. Kamu çalışanlarının sıkıntıları için bu sendikalar seslerini
çıkarmadı. 4B çalışanlarının haklarıyla ilgili hiçbir sıkıntıyı dile getirmediler" dedi.
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ise, 1988 yılında kamu çalışanları olarak büyük
bir ayrıştırma yaşadıklarını ve buna gösterilen ilk tepkilerinin Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve
Dayanışma Vakfı'nın (TURKAV) kurulmasıyla başladığını söyledi. Demirci, "Devlet, 1988 yılına kadar
memurunu mağduru etmezdi. Ancak 88 yılında yaşanan gelişmeler bizi bu süreçlere itti. Önce
vakfımızı, daha sonra18 Haziran 1992'de sendikalarımızı kurduk. 24 Haziran günü de
konfederasyonumuzu açıkladık"
Kongre konuşmaların ardından raporların okunmasıyla devam etti.
4.Olağan Kongre'de tek listeyle mevcut başkan Fikret Özcan başkan seçildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8453
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Eğitim Sen'de kıran kırana seçim
Ali Đhsan Öztürk, üyelerin 65'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 112

Tarih

: 27 Kasım 2010 18:45

Kayseri Türk Eğitim Sen Şube yönetim kurulu üyelerini seçti. Ali Đhsan Öztürk, üyelerin 65'inin oyunu
alarak yeniden başkan seçildi.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelindeki genel kurul saygı duruşu, Đstiklal Marşı
ve Divan üyelerinin seçilmesi ile başladı. Programda konuşan Başkan adaylarından Numan
Karasolmaz yaptığı konuşmada "Türkiye'nin dik duruşunu sergileyen tavır koyan tek sendikası olan
Türkiye Kamu Sen Üyesi olmaktan ve ona bağlı olan Türk Eğitim Sen üyesi olmaktan onur
duymaktayım. Türk Eğitim-Sen eğitim meselelerinde eğitim çalışanlarının sıkıntılarına çözüm üreten
bir sendikadır. Faaliyet alanımız milletin kaderini belirleyecek olan eğitim alanıdır" diye konuştu.
Karasolmaz "Varoluş gerçeğimiz Türkçe düşünen ve Türkçe değerlendiren bir neslin yetiştirebilmesi
için çaba sarf etmektir. Seçimlerin demokrasi mücadelesi olduğunu ve sendikalara güç kattığını
düşünüyoruz. Kaybedenin olmadığı kazananın Türk Eğitim Sen olduğu bir seçim süreci yaşıyoruz"
dedi.
Genel kurulda konuşan mevcut başkan Ali Đhsan Öztürk yaptığı konuşmada, "Sendikacılığın okulu yok
süresi de yok yedi yılımızı doldurduk yedi yıl oldu şube başkanı olalı" dedi
Öztürk "Beni sekiz yıldır emeklilikten dönme müdüre kına gönderdim diye kınayan arkadaşlar ona
hiçbir şey demediler. Kayseri'de terör estiren 500 yandaş ve yalaka sendika üyesini bir gecede müdür
eden yüz beş gariban müdürü yerinden eden Milli Eğitim Müdürüne kimse bir şey demedi" diyerek

şube başkanlığı süresince yaptıklarını anlattı.
Adayların konuşmaları sonrasında seçimlere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Ali Đhsan Öztürk 65,
Mustafa Karasolmaz 42 oy aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8454
Erişim Tarihi: 30.11.2010

Özhaseki Kayseri'yi anlattı !
Mehmet Özhaseki Đstanbul'da düzenlenen 2. Avrasya yerel yönetimler kongresinde konuştu.
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Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ulaşımda Kayseri'nin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını
belirterek, "Kayseri'yi dolmuşların olmadığı bir kent haline getirdik" dedi.
2. Avrasya yerel yönetimler kongresinin öğleden sonraki oturumunda konuşan Kayseri Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, tarihten bugüne Kayseri'nin gelişimini anlattı.
Roma ve Bizans tarafından da yerleşim merkezi olarak kullanılan Kayseri'nin daha sonraki
dönmelerde Danişment'liler ve Selçuklu'lara başkentlik yaptığını ve Osmanlı Devleti içinde önemli
merkezlerden biri olduğuna değinen Özhaseki, "Biz Kayseri de ne eksik varsa gidermeye çalıştık. Bu
iş Sağlık Bakanlığınındır, bu iş Đçişleri Bakanlığınındır düşüncesi içerisine girmedik. Bakanlıklarımızın
görevi içerisinde olan işleri de yaptık. Dahili sistem yaptık. Doğal gaz ve halk otobüslerini faaliyete
soktuk ve
ayrıca halk otobüslerinden veya dahili sistemden yararlanan vatandaşları indikten sonra gidecekleri
güzergahlara 500 m ve 1 km'lik mesafeleri gidebilmeleri içinde ücretsiz bisikletleri araya soktuk.
Halkımız bisiklete biniyor, bisikleti kullanıyor daha sonra bisikleti geri bırakıyor. Kayseri'de dolmuş yok.
Kayseri'yi dolmuşların olmadığı bir kent haline getirdik" dedi.
Kayserili işadamlarını yatırım için teşvik ettiklerine de değinen Özhaseki, "Đş adamlarımız toplamda
600 milyon dolarlık yatırım yaptı. Organizasyonlar yapmak belediyenin görevidir. Belediyelerden daha
iyi organizatörler olmaz. Belediyelerin gelirlerini arttırması için organizasyonlar yaptırması
gerekmektedir. Kayseri de bulunan futbol stadının da 71 trilyonluk teminat mektubu karşılığında aldık.
Buraya da alışveriş merkezi, otel gibi yatırımlar yapacağız". şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8455
Erişim Tarihi: 30.11.2010

