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Umutlar Rio'ya kaldı
Bahçeşehir Üniversitesinde iklim değişikliği paneli yapıldı.
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Bahçeşehir
Üniversitesi
Çevre
Kulübü
tarafından
düzenlenen “Đklim Değişikliği Paneli”nde konuşan Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal
Atıcı 2004’te Kyoto’da hayal kırıklığı yaşadıklarını, umutlarının 2012’de Rio’ da yapılacak olan
konferansta olduğunu söyledi
Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından düzenlenen “Đklim Değişikliği Paneli” Greenpeace
Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) Çevre Komisyonu
Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim
Görevlisi Namık Ak gibi isimler katıldı. Panelde konuşan Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi
Hilal Atıcı iklim değişikliği hakkında konuştu. Atıcı 2004 Kyoto protokolünde hayal kırıklığına
uğradıklarını. Protokole katılan ülkelerin yasal bağlayıcılıkları önlerine koymadıklarını ve protokolün
iklim değişikliği açısından çok fazla fayda sağlamadığını da dile getirdi. Hilal Atıcı konuşmasında 2004
yılında Kopenhag’ta yapılan Kyoto Protokolü’nün çok bağlayıcı olmadığını fakat 2012 yılında Rio’ da
yeni bir toplantı yapılacağını söyledi. Atıcı “Yapılacak bu toplantının Kyoto gibi olmamasını umuyoruz.
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmıyor. Buna karşın Türkiye’de nükleere teşvik var.
Kömür santralleri teşvik ediliyor. Karadeniz’de bu işe milyon dolarlar yatırılıyor. Bu para yenilenebilir
enerji kaynaklarına harcansaydı, çok ciddi gelişmeler yaşanırdı” dedi. Hilal Atıcı’ya göre bugün
Türkiye’de konuşulan cari açığın büyük bir bölümü de yenilenemeyen enerji kaynaklarının getirdiği
zararlardan kaynaklanıyor. Atıcı; “Kömür ile ilgili herhangi bir kısıtlama yokken, güneş enerjisinden
yararlanma oranı sınırlandırılıyor” dedi.
Rio’ da aktif olarak yer alacağız
Panelde konuşan bir diğer isim ise T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk
oldu. Öztürk Hilal Atıcı’ ya dönerek “Türkiye’de Güneş Enerjisi ve diğer enerji kaynakları yarı yarıya
kullanılıyor. Fakat bizde her bir binada en az on daire olduğu için güneş enerji sistemine kuracak yer
yetmiyor ve verimli olmuyor” dedi.
Prof. Dr. Mustafa Öztürk “2012‘ de Kyoto Protokolü sona erecek. Bu durum ülke politikalarını çok ciddi
etkileyecektir. 2012’ de Rio’ da yapılacak olan toplantıda aktif olarak rol alacağız” dedi.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9884
Erişim Tarihi: 03.06.2011.

Gökhan Ünal geri döndü
Gökhan, eski kulübü ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.
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Gökhan Ünal, kaptan olarak ayrıldığı Kayserispor'a geri döndü. Fenerbahçe, geçen sezon Đstanbul
Büyükşehir Belediyespor'da kiralık oynayan futbolcusu için sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki futbolcu alışverişine bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertli
kulüp, Trabzonspor'dan transfer ettiği ve geçen sezon Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'a kiraladığı
Gökhan Ünal'ı Kayserispor'a verdi. Sarı-kırmızılılar'dan savunma oyuncusu Serdar Kesimal'ı alan
Fenerbahçe, Đlhan Eker'i bonservisi ile, Okan Alkan'ı da kiralık olarak vermişti.
Sarı-lacivertliler, bu futbolcuların Kayserispor'a gitmesinin Serdar Kesimal transferi ile ilgisi olmadığını
açıklamıştı. Đki kulüp arasında devam eden görüşmeler sonunda, Kayserispor kulübü menajeri
Süleyman Hurma, forvet oyuncusu Gökhan Ünal'ın transferi konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Gökhan, eski kulübü ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9885
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Karpuz mu bölüyorsunuz!
Sadık Yakut muhalefetin AKP ülkeyi bölecek iddialarına sert cevap verdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 117
: 03 Haziran 2011 10:57

TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, siyasetin bir edep dairesinde yapılması gerektiğini belirterek,
muhalefetin AK Parti'nin ülkeyi böleceği yönündeki iddialarına sert cevap verdi. Yakut, "Karpuz mu
bölüyorsunuz? Ülkemizde ameliyat yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Herkes haddini bilsin" dedi.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, 24. dönemde Meclis'te yeni, kısa, öz, temel hak ve hürriyetleri
genişleten bir anayasa yapma sözü vererek bunu milletle gerçekleştireceklerini söyledi. Yakut, şöyle
konuştu:
"Đnşallah siz bize Anayasa'yı tek başına değiştirme yetkisi verdiğiniz takdirde, ki onun için
karşınızdayız, kısa, öz, temel hak ve hürriyetleri genişleten yeni bir anayasa yapacağız. Ama
muhalefet partilerinin attığı iftiraların hiçbirisi anayasanın içinde olmayacak. Ne özerklik ne federasyon
olacak, ne Cumhuriyet'in nitelikleri ne de başkent değişecek. Yeni anayasayı milletle yapacağız."

Muhalefet partilerinin AK Parti'nin ülkeyi satıp böleceği yönündeki iddialarına sert çıkan Yakut, "Bir
dakika kardeşim, ne bölüyorsun sen? Karpuz mu bölüyorsun? 74 milyon nüfusumuzla, dünyanın en
büyük 17. ekonomisiyle, dünyanın sayılı ordusuyla hiç kimseye ülkemizde ameliyat yaptırmayız.
Kimseye müsaade etmeyiz. Herkes haddini, hukukunu ve hududunu bilsin" ifadelerini kullandı.
Yakut, siyasetin insanlara hizmet için yapılması gerektiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:
"Siyaset yapmanın da bir adabı, bir terbiyesi olması gerekir. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Bu alanı
dolduran insanlar neden bu saatte buradalar? Birilerinin Diyarbakır'da yaptığı mitingden fazla insan var
burada. Başkalarına attığımız iftiralardan dolayı değil, yaptığımız hizmetler için buradalar."
Öte yandan AK Parti Kayseri milletvekili Yaşar Karayel ve milletvekili adayı Mehmet Adıgüzel ise,
partilerinin Kocasinan ilçe teşkilatının Erkilet Mahallesi'nde akşam düzenlediği sandık kurulu üyeleri
bilgilendirme toplantısına katıldı. Burada konuşan AK Parti Kayseri milletvekili adayı Mehmet Adıgüzel,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek için hafta sonu Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran 100
binlerce insanın sonucunun sandığa yansıyacağını belirtti. Adıgüzel, "13 Haziran sabahında inşallah 9
kardeşinizi Ankara'ya göndereceksiniz. Çünkü sizi daha fazla hizmet, güzellik bekliyor. Yavrularımızın
geleceği için hizmetlerin devamını getirmemiz gerekir" dedi.
AK Parti Kayseri milletvekili Yaşar Karayel de sandığa sahip çıkmanın memlekete hizmet anlamına
geldiğini belirterek, "Bizi sandıkta ne kadar iyi temsil ederseniz, oylara ne kadar çok sahip olursanız o
kadar iyi. 9. sıradaki Mehmet Adıgüzel kardeşimizi almadan gitmeyiz. Emanet size ait. Đl başkanlığı,
ilçe başkanlığı, milletvekilleri olarak bizler hazırız. Kadınların hazırlığı erkeklerden daha önemli.
Kadınlar çok titiz hazırlanırlar. Sandığa sahip çıkmak yemek yapmak gibi. O yüzden sandığın başına
erken gidilmeli. Gelmeyen arkadaşımız varsa hemen yedeğini devreye sokmalısınız. Sizler maaşla
çalışan kişiler değil, gönül erlerisiniz. Sizin bu çalışmanızla bu memleketin yüzü ak oluyor, Recep
Tayyip Erdoğan'ın da başı dik oluyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9886
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Gesi'de 3.0 şiddetinde deprem
Deprem sonrasında herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
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Kayseri'nin Melikgazi Đlçesine bağlı Gesi mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem Đzleme
Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Gesi mahallesinde bu sabah saat 08.51'de büyüklüğü 3.0 olarak
tespit edilen deprem meydana geldiği öğrenildi.
Deprem sonrasında herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9887
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Kılıçdaroğlu Pazar günü miting yapacak
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, 05 Haziran'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitingine
Kayserilileri davet etti.
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, 05 Haziran'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı
mitingine Kayserilileri davet etti.
Đl Başkanı Gülsoy, düzenlediği basın toplantısında, 5 Haziran Pazar günü saat: 14.00'da Cumhuriyet
Meydanı'nda CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenleyecekleri mitinge
Kayserilileri davet etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gülsoy, geçtiğimiz Pazar günü
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde söylediği birkaç söze katılamadığımı
belirterek, "Başbakanımız, yıllarca devletin Kayseri'ye hizmet getirmediğini söylemiş olması akıllara
durgunluk verecek bir sözdü. Cumhuriyet tarihinde Kayseri'ye gereken özen gösterilmiştir ve
olağanüstü yatırımlar yapılmıştır. Başbakan Erdoğan, Uçak fabrikası onun yanında Bünyan
Hidroelektrik Santrali, Sümer Bez Fabrikası gibi pek çok yatırımları almış bir ilimizden söz ediyor. Oysa
AK Parti'nin 9 yıla yakın bir süre için Kayseri'ye ne yaptığını halkımız merak etmektedir. Başbakan
Erdoğan'ın on yıllarca hizmet götürülmediği yönündeki sözünü anlamakta güçlük çektik" diye konuştu.
"KULKULOĞLU'NUN DOSYALARINDAN BAHSEDEN BAŞBAKAN, DOKUNULMAZLIKLARIN
KALKMASINA ÖNCÜ OLSUN"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde CHP Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'na yönelik
dosyaların bulunduğunu, birçok olayda icralık olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan Gülsoy,
"Gelin hem milletvekili Kulkuloğlu'nun hemde mecliste soruşturmayı bekleyen, aklanmayı bekleyen ne
kaodar doosya varsa onların dokunulmazlıklarını kaldıralım. Kimin saçı ak, kim kara hepimiz bunu
öğrenelim istiyoruz. Bu tür söylentilerin, bu tür dedikoduların önlenebileceği tek yer yüce adaletimizdir.
Başbakan Erdoğan, öncülük ederse mecliste dokunulmazlıkları kaldırırsa Kulkuloğlu ve dosyası olan
nice milletvekilinin akıbetleri belli olur. En kestirme yol dokunulmazlıkların kaldırılmasıdır" şeklinde
konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun miting yapılan bir ile çevre illerden takviye istemediğini
anımsatan Gülsoy, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na yüz bin insanın bile sığamayacağını kaydetti. AK
Parti'nin mitingi sonrası çıkan haberlerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda hesap yaptırdığını
kaydeden Gülsoy, "Cumhuriyet meydanını yüz ölçümünü hesap ettirdim. Miting alanına gelen kişiler
kaç metrekare alanın içine sığdırıyor onu hesap ettirdim. Kavşaklardan kesilerek yapılan ölçümde alan
tam 28 bin 500 metrekare ve hiçbir partinin mitingi bu kadar alan içerisine yaptırılmıyor. 28 bin 500
metrekarelik alanı 30 bin metrekare olarak hesaplarsak ve her metrekareye 3 kişi sığdığını düşünürsek
alana toplam 90 bin kişi sığıyor. Bugüne kadar bu alanı doldurmuş olan olmadı. Başbakan Erdoğan'ın
mitinginde ise yapılan hesaplara göre 18 bin metrekare 50 bin 55 bin sığabiliyor. Çağımız teknoloji
çağı. Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın köşe yazısında belirttiği gibi Başbakan Erdoğan'ın mitinginde 150 bin
insan yoktu. Bu matematiğe aykırı bir şey. Eğer bilimsel olarak biri var derse ben Kayseri'yi terk
etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9888
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Kayseri'de 2 şok intihar daha!
Argıncık ve Selçuklu mahallelerinde çeşitli sebeplerden bunalıma giren 2 kişi kendilerini iple asarak intihar etti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 376
: 03 Haziran 2011 11:02

Kayseri'de borçları olduğu iddiasıyla bunalıma giren 43 yaşındaki kişi intihar etti. Aynı gün, emekli
öğretmen olduğu öğrenilen 56 yaşındaki şahıs ise 'ölümümden kimse sorumlu değildir' notu bırakarak
kendisini iple astı.
Edinilen bilgiye göre ilk olay, Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesinde yaşandı. Sebze-meyve halinde
çalıştığı öğrenilen evli O.M. (43) bunalıma girerek evin asma katındaki tavana kendisini asarak intihar
etti. Polisin incelemesinin ardından O.M.'nin cesedi Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi
morguna kaldırıldı. Eşi, olayı öğrenmesinin ardından sinir krizleri geçirirken O.M.'nin borçları olduğu
iddiasıyla intihar ettiği ileri sürüldü.
Selçuklu mahallesi Uzungöl sokakta ise emekli öğretmen S.D. (56), 'ölümümden kimse sorumlu
değildir' şeklinde not bırakarak 3. kattaki evlerinin balkonundan kendini iple asarak intihar etti.
Herhangi bir psikolojik sorunu olmadığı öğrenilen S.D.'nin yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9889
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Kasetli şantajcılar yakalandı!
Kayseri&#8217;de bir kişiye cinsel içerikli kasetlerle şantaj yaptıkları belinlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.
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Kayseri’de bir kişiye cinsel içerikli kasetlerle şantaj yaptıkları belinlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar sonrasında Asayiş Şube
Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda,
mağdurdan şantaj yoluyla 250 bin TL para istedikleri belirlenen 3 kişi Çanakkale ilinde yakalandı.
Yetkililer zanlıların gözaltına alındığını olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9890
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Camide ayin yapıldı!
Bir grup Hıristiyan Đzmir'in Alaçatı ilçesindeki Pazaryeri Camiinde hükümetten alınan özel izinle ayin yaptı.
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Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde bir grup Hıristiyan, Atatürk döneminde cami olarak
hizmet vermeye başlayan Đzmir’in Alaçatı ilçesindeki Pazaryeri Camiinde hükümetten alınan özel izinle
ayin yaptı
YENĐ MESAJ - ĐZMĐR
Dinlerarası diyalogda sürecinde son yaşananlar pes dedirtiyor. Đzmir’in Alaçatı ilçesindeki Pazaryeri
Camii’nde Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da katılımıyla bir ayin düzenlendi. Ekümeniklik ve
Ruhban Okulu konusunda Türkiye’ye baskı yapan ve her istediğini hükümetin yerine getirdiği Fener
Rum Patriği Bartholomeos, hafta sonu Yunanistan’dan gelen yaklaşık 200 kişilik bir grupla birlikte
Đzmir’de adeta gövde gösterisi yaptı. Geçen yıl Kültür Bakanlığı’nca restore edilen 1923 yılından bu
yana cami olarak kullanılan Pazaryeri Camii’nde ayin yapıldı.
Restorayona cami girdi, kilise çıktı
Restorasyona cami olarak giren Pazaryeri Camii’nden Kültür Bakanlığı’nın milyonlarca lira harcayarak
geçen yıl gerçekleştirdiği tamirat sonrası minaresi dışında cami olduğunu gösteren işaret geriye
neredeyse kalmamıştı. Cami izleri tarihi yapıdan neredeyse tamamen silinirken Kültür Bakanlığı’nın
yaptığı restorasyon çalışması caminin duvarlarındaki Hıristiyanlık figürlerini özenli bir çalışmayla
ortaya çıkardı ve bir perde ile namaz esnasında kapatılabilir bir sistem yapıldı.
Tarihte görülmemiş bir olay yaşandı
Cami iken kiliseye çevrilen Pazaryeri Camii’nde önce ikindi namazı kılındı ardından da Fener Rum
Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayin yapıldı. Hıristiyanlar açısından “bir hayaldi, gerçek oldu” vakası
daha böylece kayıtlara geçti. Ayinden sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan ve Kültür Bakanı
ve AKP hükümetine müteşekkir olduklarını dile getiren Patrik Bartholomeos, “Hükümetimize,
memnuniyetimizi ve tebriklerimizi ifade ediyoruz. Bu gibi davranışlar Avrupa Birliği’nin kapısını
aralayan, Avrupa camiasına hakkıyla tam bir üye olarak mensup olma gayreti içinde olan ülkemize
layık gelen inisiyatif ve davranışlardır” dedi. Atatürk’ün yönettiği Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile
camiye çevrilen Pazaryeri Camii, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2011 yılında ayin
yapılabilecek hale getirildi.
Kaynak: Yenimesaj Gazetesi
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=11002876&tarih=2011-06-03
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9891
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Özürlülere özel donanımlı bilgisayar
"Hayata Bağlanıyorum" projesi kapsamında 14 görme özürlüye, özel donanımlı bilgisayar verdi.
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GÖRME ÖZÜRLÜLERE ÖZEL DONANIMLI BĐLGĐSAYAR HEDĐYE EDĐLDĐ
Engelsiz Türkiye Projesi kapsamında, 01-02 Haziran 2011 tarihleri arasında Đzmir Fuar Đsmet Đnönü
Kültür Merkezi'nde, özürlüler, aileleri, kamu kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına, özürlülere
ilişkin mevzuat hakkında bilgi verildi. Görme özürlülere 14 bilgisayar hediye edildi.
Program vesilesiyle, Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanı Bekir Köksal, "Hayata Bağlanıyorum"
projesi kapsamında 14 görme özürlüye, özel donanımlı bilgisayar verdi. Projenin görme özürlülerin
istihdamını artırmaya yönelik olduğunu kaydeden Sayın Köksal, projeyi işitme ve ortopedik engellilere
yönelik olarak da geliştirmeyi düşündüklerini söyledi.
Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanı Bekir KÖKSAL, toplantının 2. gününde yaptığı açılışında
yaptığı konuşmada, Engelsiz Türkiye Projesi kapsamında her ilde 2 günlük konferanslar yapıldığını,
özürlülerin haklarının hem kamu çalışanlarına hem de özürlülere anlatıldığını söyledi. Başkan
KÖKSAL, 2002'de 10 bin 883 olan kamuda çalışan özürlü işçi sayısının 2010'da 32 bin 524'e, 5 bin
777 olan özürlü memur sayısının ise 2010'da 21 bin 300'e yükseldiğini belirtti.
Sayın Köksal, 2005 yılında çıkarılan Özürlüler Kanunu'nun devrim niteliğinde olduğunu ve kanunun
çıkışının milat sayılabileceğini, özürlülerin eğitiminden istihdamına, bakım desteğinden rehabilitasyona
ve ulaşılabilirliğe kadar birçok hüküm içerdiğini vurgulayarak, "Mevzuat açısından Avrupa ülkelerinden
geride değiliz. Hatta fazlamız var" dedi.
Özürlülerin haklarını bilmemesi, kamuda çalışanların da bilgi eksikliği nedeniyle bir takım sıkıntılar
yaşandığını, projenin bu sorunu gidermek amacıyla hayata geçirildiğini söyleyen Sayın Köksal,
hükümetin engellilerin sıkıntılarını ilk sıralara aldığını ifade etti.
Sayın Köksal, şöyle konuştu:
"2002'den önce özürlülere verilen maaş cüz-i miktardaydı. Maaşlarda kat kat artış yapıldı, maaş
alanların sayısı arttı. 2002 sonunda 262 bin 378 kişi maaş alırken, 2010 sonunda bu sayı 514 bine
çıktı. Kamuda çalışan özürlü işçi sayısı 2002'de 10 bin 883'tü, 2010 rakamı 32 bin 524. Özürlü memur
sayısı 2002 Nisan ayında 5 bin 777'ydi, şu an 21 bin 300. Bu da yeterli değil. Açık var, açığı kapatmak
için gayret gösteriyoruz. Eğitimlerini önemsiyoruz. 2002'de 53 bin 306 öğrenci vardı, 2010'da 151 bin
kişi özürlü eğitimi ve kaynaştırma eğitimi alıyor. Evde bakım desteği sağlanıyor, 2011 Nisan itibariyle
314 bin aile evde bakım desteği alıyor. 2010 yılında Hükümetin özürlüler hizmetine ayırdığı bütçe 4
milyar 71 milyondur."
Ayrıca, toplantıda konuşan Özürlüler Đdaresi Başkan Yardımcısı Ayhan Metin; özürlülerin hayatın her
alanında kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmelerinin temel insan hakları konusu olduğunu belirtti.
Özürlülerin güven içinde ve özgürce sosyal hayata katılmaları, üretken, bilgili ve bilinçli, insan
haklarına dayalı onurlu bir yaşam sürmelerinin ana hedefleri olduğunu anlatan Sayın Metin, ''Bu
bağlamda, özürlü vatandaşlarımızın maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla
özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele
etmek ve güvenli bir gelecek sunmak en temel amacımızdır'' diye konuştu.

''Özürlülerin toplumsal yaşama uyum sağlamış bireyler olarak yarınlarının güvence altına alınması bir
ülkenin gelişmişlik göstergesidir'' diyen Sayın Metin, Türkiye'nin bu yolda sağlam ve kararlı adımlarla
ilerlediğini de sözlerine ekledi.
Özürlü haklarıyla ilgili bilgilerin sunulduğu toplantıda konuşan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü Đsmail Barış ise, 2005 yılında birçok konuda olduğu gibi özürlüler
sahasında da devrim niteliğinde kanun çıkarıldığını belirtti. Sayın Barış, 5378 sayılı Özürlüler Kanunu
ve kanuna bağlı oluşturulan yeni mevzuat ile özürlülük alanında sağlanan kazanımların topluma
anlatılması için bu toplantıların düzenlendiğini söyledi.
Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
işbirliğindeki "Hayata Bağlanıyorum Projesi" pilot uygulaması Đzmir'de başladı. 14 görme engelliye,
özel donanımlı dizüstü bilgisayar hediye edildi.
10 bin görme engelliyi kapsayan projenin açılış toplantısı Đsmet Đnönü Kültür Merkezi'nde Başbakanlık
Özürlüler Đdaresi Başkanı Bekir Göksal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Đzmir Vali Yardımcısı Şahin Aslan
ile çok sayıda engelli vatandaşın katıldığı toplantıda konuşan Göksal, projenin yüzde 70 görme engelli
olan, ilköğretim 3. sınıf ve üst sınıflar, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri ile 1955 doğumlu ve üstü
görme engelli vatandaşları kapsadığını belirtti. Bilgisayar ve aksesuvarları, ekran koruyucu sesli
program, işletim sistemi ve Microsoft Office araçlarını kapsayan yazılım lisansları ile bir yıl internet
erişimi sağlanacağını söyleyen Göksal, 14 görme engelliye bilgisayarlarını verdi.
Haber /Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9893
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Doğalgaz hatlarında kaçak araması
Kayserigaz Đşletme Bakım Birimi, rutin olarak her yıl 2 defa gerçekleştirdiği kaçak arama faaliyetlerinin birincisini
tamamladı.
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Kayserigaz Đşletme Bakım Birimi, rutin olarak her yıl 2 defa gerçekleştirdiği kaçak arama faaliyetlerinin
birincisini tamamladı. Yapılan çalışmada, Kayseri genelinde 209 kilometre çelik, bin 232 kilometre
polietilen ana hat, 463 km polietilen servis hattı olmak üzere bin 904 kilometre doğalgaz hattının
kontrol edilerek herhangi bir kaçağa rastlanılmadığı bildirildi. Kayserigaz Đşletme ve Bakım Müdürü
Bülent Coşkun, çelik ve polietilen hat üzerinde kaçak arama cihazı ile 40 bölgede kaçak arama
faaliyetlerinin yapıldığını söyledi. Kaçak arama işleminin, tüm bölgelerin As-Built projeleri kullanılarak
Đşletme-Bakım Birimine bağlı bakım ekibi tarafından gerçekleştirildiği kaydeden Coşkun, "Kayseri’de
mücavir alanların tamamına doğalgaz götürerek tüm Kayseri halkına doğalgaz’ın konforunu yaşama,
verimliliğini fark etme ve çevreyle dost olma imkanını sunan Kayserigaz toplamda bin 904 kilometreye
ulaşan doğalgaz hatlarında kaçak araması yaptı. Kaçak arama faaliyeti sırasında şebekede herhangi
bir gaz kaçağına rastlanmadı. Kayserigaz Đşletme Bakım Müdürlüğü bünyesindeki bakım ekibi, her yıl
düzenli olarak, en az iki defa, hatlarda doğalgaz kaçağı kontrolü yapıyor. Kayserigaz Đşletme Bakım
ekibi 2011 yılı bakım programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla herhangi bir noktada muhtemel
olabilecek doğalgaz kaçağı için rutin kontrollerini yaptı. Bu çalışmayla gazın önemli bir enerji kaynağı
olarak kullanılmasının artması nedeniyle muhtemel kaçakların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin
azami seviyeye çıkarılması amaçlanıyor" dedi. Kayserigaz olarak her zaman müşteri odaklı çalışmayı
kendilerine ilke edindiklerini kaydeden Coşkun, "Hizmetlerimizde hep en ileri teknolojileri kullanarak

Kayseri halkının can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefledik. Bu doğrultuda Kayseri’de
ki toplam bin 904 km (tüm çelik ve polietilen hat) uzunluğundaki doğalgaz hatlarımızı kontrol ederek
muhtemel kaçakları tespit etmeye çalıştık. Yaptığımız bu çalışmada şebekemizde en ufak bir gaz
kaçağı tespit etmedik. Bu çalışmaları yapmamızın amacı, şehrimizde gerek resmi kurum ve kuruluşlar
tarafından, gerekse 3. şahıslar tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları sırasında yapılan
kazılarla, zaman zaman doğalgaz hattımız açığa çıkmaktadır. Kayserigaz’ın bilgisi dâhilinde Acil 187
hattımızı arayarak yapılan kazılarda ekiplerimiz kazı yapanlara refakat ederek gerekli teknik
emniyetleri aldırmaktadır. Đzinsiz yapılan kazılarda her zaman için bir risk söz konusu olmaktadır.
Örnek vermek gerekirse, eğer kazı izinsiz yapılmış, doğalgaz hattımız ortaya çıkarılmış ve de kapatma
esnasında gerekli emniyet kurallarına riayet edilmeden kapatılmışsa bu çalışma sırasında doğalgaz
borusuna zarar verilmiş olabilir. Emniyet kurallarına uyulmamasından doğacak en ufak bir zarardan
veya yastıklama işlemi yapılmadan gerçekleştirilen kapatmadan oluşan zedelenmelerden kaynaklanan
kaçaklar zaman içerisinde oluşabilmektedir. Kayserigaz olarak gururla ifade etmek isteriz ki yaptığımız
bu kontrollerde de hiç bir gaz kaçağına rastlanmamıştır. Bu sonuç, ekiplerimizin titiz çalışmalarının,
Kayserigaz’ın yapım aşamasında kullandığı malzemelerin kalitesinin ve gerek kurum kuruluşların
gerekse 3. şahısların yaptıkları kazı çalışmalarında Kayserigaz’dan izin almalarının sonucudur" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9894
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Erdoğan'a 100 bin liralık dava!
CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Başbakan Erdoğan'a Kayseri mitinginde söylediği sözlerle ilgili dava
açtı.
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CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Kayseri
mitinginde kendisini hedef aldığını belirttiği açıklamaları nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat
davası açtı.
CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Đl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde kendisi ile ilgili sarf ettiği, "Şimdi bu adamı milletvekili
yapıyor. Bunu milletvekili seçtirmek yoluyla aslında karşılıksız çeklerden kurtaracak. Kayseri sırtını
Ankara'ya dayamadı, teşviklere, batık kredilere, karşılıksız çeklerle geçinenlere dayamadı" şeklindeki
ifadelerine karşılık 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığını söyledi.
Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında da 20 bin liralık tazminat davası açtığını ifade eden Kulkuloğlu,
"Ilıcak'ın AK Parti mitinginin ardından yazdıkları hakkında da 20 bin liralık manevi tazminat davası
açtım. Öte yandan harç parası yüklü miktarda olduğundan, eş, dost ve arkadaşlarımın yardımıyla
ancak bir miktar toplayabildiğim için 'fazlaya esas haklarım baki kalmak üzere' 2 milyon 500 bin liralık
toplam tutara karşın Mustafa Elitaş hakkında hırsızlık yoluyla elimden alınan mallara karşılık bugün 1
milyon liralık alacak davası açtım. Ayrıca binayı kiraladığımda yaptığım masrafları bana iade etmeden
kiralama eylemine devam etmiştir. Mahkeme bilirkişisi yoluyla tespit ettirdiğim alacağım 269 bin için de
Mustafa Elitaş'a icra takibi başlattım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9895
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Erbakan'ın vefatı şüpheli!
Demokrat Parti'nin Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Osman Çilsal çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Önceki akşam Demokrat Parti’nin Seçim Đşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve DP’nin
Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Osman Çilsal çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Çilsal, Demokrat Parti adına meclis dışındaki partilerle yapılan ittifak görüşmelerini bizzat yürüten
isimdi.
ŞÜPHE ETMEYE BAŞLADIM
Đttifakın neden ve nasıl engellendiği ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulunduktan sonra Erbakan
Hoca’nın vefatının bile şüpheli olduğunu anlattı.
Nasıl yani dedim?
Bakın neler söyledi:
“Merhum Erbakan Hoca ittifak görüşmelerine büyük önem veriyordu. Demokrat Parti çatısı
altında olması gerektiğini de konuşmuştuk.
Cuma günü Erbakan Hoca ile görüştük, Pazartesi günü evinde randevu verdi; son noktayı
koyacaktık Pazar günü acı haberini aldık.
Büyük Birlik Partisi ile ittifak görüşmesi yürütüyorduk, BBP’li belediyelerin borçları silindi o
işimiz olmadı, HAS Parti seçime giremiyordu seçime girdi, biz biliyorsunuz Doğru Yol Partisi ve
Anavatan Partisi’nin birleştiği Demokrat Parti’yiz. Amblemimiz ise yürüyen kırat. Đttikak
kurulmuş olsaydı DP çatısı altında seçime girilmiş olsaydı daha etkili olacaktı; kafa karıştırmak
için bizim birleşme yaparak kapattığımız Doğru Yol Partisi’ni birileri hemen seçime soktu, oy
pusulasında bir başka kıratlı parti daha oldu.
Biz Haydar Baş’ın partisi olan BTP ile Demokrat Parti çatısı altında ittifak yaptık. Yani 3 parti
olduk, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi…
Oy pusulasında 1. sırada AKP var, 2. sırada biz varız. Kıratlar karışmasın diye bize oy
verecekler şaşırmasın diye “Ampulü geç, kıratı seç” diye slogan belirledik.
Đttifakın engellenmesi için bu kadar fırıt dönünce ben Erbakan Hocamızın vefatından da şüphe
etmeye başladım.”
Yaşananlar kadar Çilsal’ın Erbakan hoca ile ilgili iddiası da oldukça ilginç doğrusu…
Çilsal, programda çarpıcı açıklamalarını sürdürdü…
AKP’nin 2. sıradan milletvekili adayı olan Sadık Yakut’un gittiği her yerde ahkam kesmesine rağmen
kendi köyünde ebe bile olmadığını, Güneşli’de 3 sınıfın bir öğretmen tarafından aynı odada eğitim
gördüğünü anlattı…
KARAYEL ERKEKSE KARŞIMA ÇIKSIN
Geçmişte iktidar partisi milletvekilliği yapmış olan Osman Çilsal, “geçmiş iktidarlar ülkenin kaynaklarını
yandaşlarına peşkeş çekti” diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’e de seslendi:
“Madem öyle Hodri meydan! Gelsin karşıma, çıkalım yayına onlar mı peşkeş çekmiş biz mi
peşkeş çekmişiz konuşalım. Erkekse karşıma çıksın…”
2 ADA’YI KONUŞAN YOK
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili adayı Osman Çilsal, AKP iktidarı
döneminde Eşek ve Bulamaç adalarının Yunalılar tarafından işgal edildiğini belirterek, önemli bir çağrı
yaptı: “Kayseri’de AKP’nin Bakanı, Grup Başkanvekili ve Meclis Başkanvekili var, çıkıp
adalarımızın nasıl işgal edildiğinin hesabını versinler ondan sonra oy versinler.”
ÇĐLSAL: ‘AKP DĐYEN ŞEREFSĐZDĐR’ DĐYORLAR
Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in de gündeme getirdiği bir iddiayı yineledi Çilsal:

“Başbakan, (AKP diyen şerefsizdir) diyor. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kısaltması olan
AKP’yi kullanıyoruz. Bu sözü nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan hakkında dava açacağız. Hatta
AKP diyenler Başbakan’a dava açsın kampanyası başlatacağız.”
Kaynak:
http://www.kayserihaber.com.tr/koseyazilari/-8220-erbakan-hoca-8217-nin-vefati-supheli-8221-.html
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9896
Erişim Tarihi: 07.06.2011.

Devlet'e sahip çıkın!
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş: Belki bir daha kalkamayabilirim. O nedenle devlete sahip çıkın,
Anavatan Türkiye ile barışık olun.
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş, solunum cihazına bağlanırken, oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’a,
“Belki bir daha kalkamayabilirim. O nedenle devlete sahip çıkın, Anavatan Türkiye ile barışık olun”
dedi.
Denktaş’ın sağlık durumundaki olumlu gelişme en başta ailesini sevindirmeye devam ediyor.
Babasının sağlık durumu hakkında basına bilgi veren Serdar Denktaş, solunum cihazından kurtulan
Denktaş’ın yavaş ilerleyen bir iyileşme sürecinde ve sıkıntılı günlerin geride kalmak üzere olduğunu
söyledi.
Her gün yaşanan minik ancak umut veren tedavi sürecinin aileyi mutlu ettiğini anlatan Serdar Denktaş,
yoğun bakımda tedavisi devam eden Rauf Denktaş’ı annesi ve kendisinin ziyaret edebildiğini belirtti.
DP’den yapılan açıklamaya göre Serdar Denktaş, babasının yoğun bakımdaki durumunu kamuoyu ile
paylaşarak şunları söyledi:
“Zaten şuuru ilk günden bu yana yerinde. Dolayısı ile aileye yönelik bir şeyler söylemek istediğinde
bunu dile getirebiliyor. Özellikle solunum cihazından çıktı çıkalı geceleri egzersiz yapıldığından bayağı
yorgun olduğunu gözlemliyoruz. Uyandığı saatlerde kendisini ziyaret ettiğimizde ben babama günlük
gelen mesajları iletiyorum. Mutlu oluyor. Fazla yormamak için ise çok konuşturmamaya çalışıyoruz.
Umarım bir müddet sonra daha da iyi bir duruma gelir ve hepimiz de rahat bir nefes alırız.”
Serdar Denktaş, gelen mesajlar arasında Denktaş’ı en heyecanlandıran ve mutlu edenlerin, 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den gelen mesajlar
olduğunu belirtti.
Kurucu Cumhurbaşkanı’nın solunum cihazına bağlı olduğu günlerde eşi Aydın Denktaş ile yazarak
iletişim kurduğunu hatırlatan Serdar Denktaş, “Đlk günler işaretlerinden ne istediğini kestirememiştik.
Fakat nihayet yazı yazma yoluyla iletişim kurmak istediğini fark ettik. Meğer istediği şey suymuş. Đlk
yazdığı mesaj ‘su’ istediği doğrultusundaydı; ‘48 saattir su bekliyorum’ demişti.
“BABAM ANNEMĐ GÖRÜNCE DAHA BĐR MORAL BULUYOR”
Gazetecilerin, “babanız yoğun bakımda ilk annenizi ve sizi gördüğünde neler hissetti?” sorusunu da
gülümseyerek yanıtlayan Serdar Denktaş, “Babam annemi görünce daha bir moral buluyor. Neticede
60 küsur yıllık bir ömür, birliktelik onlarınki. Beni gördüğünde çok daha ciddi. Đşte, ‘kim aradı, kimler
mesaj gönderdi’, daha fazla o konularda babamı ben bilgilendiriyorum” dedi.
Denktaş ailesinin üzüntü ve kederlerini de dile getiren Serdar Denktaş, “Bizim için O’nu yatakta
yatarak görmek bile çok zor. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur” diye konuştu.

“2 GÜNDÜR HABERLERĐ TV’DEN TAKĐP EDĐYOR”
Denktaş’ın son 2 gündür haberleri televizyondan takip edebildiğini de belirten Serdar Denktaş, şöyle
devam etti:
“Kendi isteği ve arzusu üzerine haberleri televizyon aracılığıyla takip ediyor. Önceleri doktorları,
haberlerin babamı heyecanlandıracağı yönünde endişeler taşıdı, ancak kendisinin ısrarlarını daha
fazla yok sayamadılar. Bir ara ‘görüşmeler (müzakere süreci) ne oluyor?’ diye soru yöneltti bana. Bu
da bilincinin tamamen yerinde olduğunun göstergesi.”
“DAHA ĐŞĐMĐZ BĐTMEDĐ”
Solunum cihazına bağlanma aşamasında babası ile iletişimini de dile getiren ve bu esnada gözleri
dolan Serdar Denktaş, “Solunum cihazına bağlanmadan önce bana, ‘Belki bir daha kalkamayabilirim.
O nedenle devlete sahip çıkın. Anavatan Türkiye ile barışık olun’ dedi. ‘Merak etme daha yapacak çok
işimiz var, hayatı sıkı tut’ dedim, ‘Evet daha bitmedi işimiz’ diye cevap verdi” dedi.
Denktaş’ın solunum cihazından çıkmasına rağmen ses tellerinin tahriş olduğunu da belirten Serdar
Denktaş, “Sanırım bir iki gün sonra biraz daha azar işiteceğiz” diye espri yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9897
Erişim Tarihi: 07.06.2011

Kılıçdaroğlu'nu 20 bin kişi dinledi
CHP Liderinden Erdoğan'a: Irak'ta binlerce Müslüman kadına tecavüz edilirken, sen ABD askerlerine başarılar
dilemedin mi?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray’dan partisinin seçim otobüsüyle Nevşehir’e, oradan
da özel uçakla Kayseri’ye geldi. Kılıçdaroğlu’nun halka hitap edeceği Cumhuriyet Alanı’ndaki tarihi
Kayseri Kalesi’nin surlarına dev bir Türk bayrağı, Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu posterleri
asıldı.Alanda Deniz Gezmiş posteri taşıyan bir partili de dikkati çekti. Kayseri mitingine 1.5 saat
gecikmeli olarak çıkabilen Kılıçdaroğlu’nu yaklaşık 20 bin kişi dinledi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi bir şey
söylesem Recep bey kızacak. Ama kızsın. Allah’ına kurban Kayseri" diyerek sözlerine başladı.
Seçim döneminde 76’ncı mitingini gerçekleştirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
"Kayseri, Anadolu’nun önemli bir kentidir. Çalışkan ve yürekli insanları, üreten insanları var. Alınteri
döken insanları var. Kayseri’yi her zaman her yerde baştacı edeceğiz. Kayseri ve Kayserili, yabancı
sermayeye ihtiyaç duymadan kendi bilgisi ve gücüyle ayakta durup, dünyaya meydan okuyan bir
kenttir. O nedenle Kayseri’ye şükranlarımı sunuyorum. AKP ’Đstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ diyor.
Onlar ’Zaten malı götürdük, işsizlik devam etsin, kimse alınterinin karşılığını almasın, yolumuza devam
edelim’ diyorlar. Buna izin vermeyin. Ben de izin vermeyeceğim. Ben de sizin haklarınızı koruyacağım.
Ben sizin sesiniz, sözünüz olacağım. Kayseri yaratan ve üreten güç. Kayseri’nin önünde sadece bu
siyasi iktidar duruyor. Bu iktidarı kaldırın, Kayseri’yi uçuracağım."
’FURKAN O GEMĐYE BĐNDĐ, SEN MĐLLETVEKĐLLERĐNĐ BĐNDĐRMEDĐN’
Başbakan Erdoğan’ı eleştirmeye devam eden Kılıçdaroğlu, ’Mavi Marmara’ gemisi konusuna değindi
ve "Đsrail’i destekliyor" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Geçen gün diyor ki ’Mavi Marmara gitti, bizim yurttaşlarımız şehit oldu, sen Đsrail’i destekliyorsun.’
Recep Tayyip Erdoğan, bir Yahudiler’in ’Cesaret Ödülü’nü aldı mı almadı mı? Đki; Büyük Ortadoğu
Projesi’nin eşbaşkanı kim? Sen bunu 50 kere söyledin. Irak’ta binlerce Müslüman kadına tecavüz
edilirken, sen ABD askerlerine başarılar dilemedin mi? Maskesini düşürüp, şifresini çözeceğim.

Kimyasını bozacağım. Konuşacamayacak bir daha. Daha bitmedi. Benden bu kadar ucuz kurtulamaz.
Sen, Furkan Doğan kardeşimiz yaşamını yitirken, ’AKP milletvekilleri o gemiye binmesin’ diye çaba
sarf etmedin mi? Vatandaşa başka, milletvekiline başka. Bunun da hesabını soracağız. O şehit olan
kardeşlerimizin yakını, bazı sivil toplum örgütleri Ankara Cumhuriyet savcılığına başvurdu.
’Soruşturma açın’ dediler. Savcı soruşturma açacak ama failler yabancı, Adalet Bakanlığı’ndan izin
alınması gerekli. Recep bey, sen izin verdin mi, vermedin mi? Bu sorunun yanıtını bir iki gün içinde
bekliyorum."
’TÜRKĐYE’NĐN SORUNLARINA TALĐBĐZ’
Ülkeyi sevdiğini, yurttaşa hizmet etmenin yeni CHP’nin görevi olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu,
Türkiye’nin sorunlarına talip olduklarını, yeni CHP’nin cebini değil, halkını düşünenlerin partisi
olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Benim için yandaş yok. Đnancı, siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Benim için sadece ve sadece
vatandaş var. Benim vatandaşlarım ülkenin tüm güzelliklerinden nasibini almalı, yatağa aç
girmemelidir. Annelere sözüm var. 1 milyon 700 çocuğumuzun umudunu söndürdüler. Ülkeyi iyi
yönetmiyorlar. Para var, yöneten yok. Ak Parti Genel Merkezi’ne bağlanan hortumları keseceğim.
Beni, Cumhuriyet okuttu, buralara getirdi. Bana CHP genel başkanlığı görevini verdi. Cumhuriyet
geleceğimiz. Sandığa giderken 1 milyon 700 bin çocuğun geleceğini karartan, umutlarını söndüren
AKP’ye ders verin. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını CHP getirdi. ’Vur vur dinlesin, Recep bey
dinlesin’ diyorsunuz. Recep bey dinler. Kasete meraklı, tele kulağa meraklı bir Başbakan. Đşi gücü
bırakmış. Derdi kaset seyretmek, kaset dinlemek. Yahu arkadaş senin başka işin gücün yok mu? Bu
kardeşiniz AKP’nin gövdesini silkeliyor. Silkelemeye devam edeceğim. Size görev düşüyor. Gövdesi
buna, dalları size ait. Türkiye’nin her yerinde silkeleyin. Silkelersen dikkat edin, her an Recep bey
düşebilir. Meyve vermez ama. Bunlarda bereket yok. Bereketsiz hükümet bu."
’KĐMSENĐN ÖNÜNDE DĐZ ÇÖKMEDĐM’
Kadrolarının çok güçlü olduğunu, sorunların çözüm yollarını iyi bildiklerini savunan Kılıçdaroğlu,
Başbakan Erdoğan’ı karşısına çıkmaya çağırarak şunları söyledi:
"Recep bey, Kemal kardeşinizin karşısına çıkabilir mi? Arzu edersen, tüm bakanlar kurulunu al gel
televizyona. Ama gelemezler. Yürek olacak. Gazetelerin halkın gözü kulağı olduğu, televizyonların,
Recep beyi değil, ülkenin sorunlarını gösterdiği günleri istiyoruz. Son 6 aydır CHP üniversite gibi
çalıştı. Ne dert varsa çözümünü ürettik, herşeyi santim santim, kuruş kuruş hesapladık. Herşeyi
biliyoruz, kılı kırk yardık, yeni CHP bir değil, en az 3 bakanlar kurulu çıkartacak kapaside. Herkesi
kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen yeni bir CHP. Bu CHP sizin partiniz. Bu CHP, özgürlüğün partisi.
Hiç kimsenin önünde diz çökmedim, talimat almadım. Alacaksan milletimden alırım."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9899
Erişim Tarihi: 07.06.2011

Kayseri Erciyesspor'da son durum
Başkanlığa Ziya Eren yeniden seçildi.Teknik direktör Fikret Yılmaz ile anlaşıldı.Yusuf Şimşek Turgutlusporda.
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ERCĐYESSPOR DA SON DURUM
Ziya Eren liste çalışmalarını tamamladı .
Kongre öncesi tek aday olan Ziya Eren çalışmalarını tamamladı. Öncelikle üç belediye başkanıyla
görüşen ve üç yıllık bir çalışma programı hazırlayan Ziya Eren, 21 kişilik yönetim kadrosunu 11’e

düşürmeyi planlıyor.
Çalışmalarında takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri ön plana çıkaran Ziya Eren’in Şadi
büyükkeçeci, Hayri Naziksoy, Mehmet Everekli, Ali Süslü, Nurettin Aslan, Ömer Uyar, Kaan Savruk,
Mahmut Bakır, Selahattin Kılıç ve Vahdettin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı liste ile kongreye gitmesi
bekleniyor.
Erciyessporun Olağan Genel Kurulunda, başkanlığa Ziya Eren yeniden seçildi.
Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula, 203 üyeden 115'i katıldı. Yapılan
seçimde Ziya Eren, yeniden başkanlığa getirildi.
Yeni yönetim kurulu da Ali Süslü, Cuma Polat, Enes Özhaseki, Gıyasettin Gürler, Gökhan Demiruz,
Hayri Naziksoy, Kaan Savruk, Mahmut Bakır, Mehmet Everekli, Murat Başyazıcıoğlu, Naşit Doğan,
Nurettin Arslan, Ömer Uyar, Selahattin Kılıç, Şadi Büyükkeçeci, Tacettin Hançer, Turgut Kantarcı ve
Vahyettin Öztürk'den oluştu.
Erciyesspor'da iki dönemdir yarımşar sezon kulüp başkanlığı yaptığını ve bu defa tam sezon
başkanlığa aday olduğunu ifade eden Eren, ''Mütevazi bir takım kurmayı hedefliyoruz. Amatör bir ruhla
profesyonel futbolculara ihtiyacımız var. Artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi tamamladık, ustalık
dönemimiz başlıyor. Sizlerden desteğinizi esirgememenizi istiyorum'' dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Memduh Büyükkılıç ise Erciyesspor'un her
zaman centilmenliği ile ön planda olduğunu vurguladı.
Kayseri'nin sporda iyi bir yere geldiğini bildiren Büyükkılıç, ''Her zaman söylüyorum bu şehre Süper
Lig'de 2 takım da 3 takım da yakışır. Dünya standartlarında tesislerimiz var. Bu başarıdaki birlik ve
beraberliğin önemi çok büyük'' diye konuştu.
Erciyesspor Trabzonspor'lu milli futbolcu Burak Yılmaz'ın babası olan teknik direktör Fikret Yılmaz ile
anlaştı.
Fikret Yılmaz, bir dönem Erciyessporumuz'da kaleci antrenörü olarak görev yapmıştı.
FĐKRET YILMAZ KĐMDĐR?
Çalıştırdığı takımlar
1996-2000 Antalyaspor (Altyapı Antrenörü)
2000-2001Antalyaspor (Kaleci Antrenörü)
2001-2004 Malatyaspor (Kaleci Antrenörü)
2004-2005 Trabzonspor (Kaleci Antrenörü)
...2005 Karşıyaka (Kaleci Antrenörü)
2005-2005 Gençlerbirliği (Kaleci Antrenörü)
2005-2007 Kayseri Erciyesspor (Yrd. Antrenörü)
2007-2009 Ankaraspor (Kaleci Antrenörü)
2009- Ankaragücü (Kaleci Antrenörü)
Fikret Yılmaz (d. 1 Ağustos 1957, Adana), Eski Türk Futbolcu, Teknik Direktör. Altay ve Beşiktaş'ın
eski futbolcularındandır. Türk futbolunun en fazla istikbal vaat eden forvet oyuncularından Burak
Yılmaz'ın babasıdır.
Kulüp takımları kariyeri
1980'li ve 1990li yillarda Adanaspor, Antalyaspor ve Ankaragücü'da forma giymiştir.
Teknik direktörlük kariyeri
1990'ların ortasından beri Türkiye profesyonel futbol liglerinde kaleci antrenörlük futbol adamıdır.
2009-10 sezonunda Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman'ın görev'den alinmasindan onra
5 haftalığına teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.
Erciyessporumuzda her sezon öncesi olduğu gibi yine takımın yapısı ile oynanmaya başlande
ve 19 oyuncu ile yollar ayrıldı. Umarız bu sefer doğru karar alınmıştır. Gelecek sezon göreceğiz.
Kongrenin ardından kolları sıvayan yönetim, öncelikle yeni sezonda çalışması düşünülmeyen 19
futbolcu ile kesin olarak yollarını ayırdı. Kadroda yer alan ve durumları netlik kazanmayan oyuncular
konusunda ise acele etmeyen yöneticiler transferde ağırlığı yeni ve genç isimlere veriyor.
Teknik Direktör Fikret Yılmaz’ın raporuyla yola çıkan yöneticilerin öncelikle transfer komitesini
oluşturması ardından da takıma ağabeylik yapacak isimleri transfer etmesi bekleniyor.
Yeni sezonda genç ve mücadeleci isimlerle görüşmelere başlayan Kayseri Erciyesspor yönetimi
öncelikle Kayserili isimleri çağırdı.
Kemal Dulda ve Kemal Okyay ile görüşen yönetim, Avanoslu Köksal Yedek’i de kulübe davet etti. Bu
hafta içerisinde takıma ağabeylik yapacak bazı isimleri netleştirmeyi hedefleyen yöneticilerin, 15
Haziran’da başlayacak kamp öncesi kadroyu şekillendirmeleri bekleniyor.
Öte yandan Yeni Teknik Direktörü Fikret Yılmaz gece şehre gelerek üç yıllık sözleşme imzaladı. Fikret
Yılmaz’ın transfer raporunu vererek bazı oyuncularla görüşmek üzere Đstanbul’a gittiği belirtiliyor.

Sezon olduğu gibi bu sezon da kadroyu silbaştan yapmaya karar veren yönetim, gençleştirme
operasyonuna gidiyor. Alt yapı ve başka takımlardaki kiralık oyuncularımız kadroya girecek.
Önceki sezon küme düşmemek için mücadele veren takımımız, bu sezon play-off şansını son üç
haftada kaybettiği yedi puanla yitirdi ve ligi 48 puanla sekizinci tamamladı. Genel Kurul’da başkanlığa
yeniden seçilen Ziya Eren, Erciyesspor’u özüne döndüreceklerini söyledi.Peki bu nasıl olacak?
Tavşanlı Linyitspor modeli
Yeni sezonda Erciyesspor genç bir kadroyla yola devam edecek. Ali Üçkulak, Fatih Kılıçkaya ve
Kemal Okyay ile sözleşme imzalandı. Aralarında Yavuz Eraydın ve Yusuf Kurtuluş’un da bulunduğu
21 futbolcunun ise sözleşmesi sona erdi. Takımın en skorer oyuncusu olan Severin Bikoko’yla da
aldığı ücretin üç katını talep etmesi nedeniyle anlaşılamadı. Bikoko’nun yeni sezonda yollanmasına
kesin gözüyle bakılıyor.
Pazartesi transferler başlıyor. Salı günü dış transferde üç futbolcuyla anlaşılması bekleniyor. Bu üç
ismi henüz açıklanmadı.
Erciyesspor başka takımlarda kiralık forma giyen 15 tane futbolcusunu geri çağrılacak. Yeni sezonda
kadro gençleştirilecek.
Erciyesspor özüne dönüyor
Başkan Ziya Eren, genel kurul konuşmasında kümede kalma mücadelesi verdikleri önceki sezonu
‘çıraklık’, play-off oynama fırsatını son anda kaçırdıkları geçen sezonu ise ‘kalfalık’ dönemi olarak
değerlendirdi ve önümüzdeki sezonda Süper Lig’e yükseleceklerini söyledi.
Yusuf Şimşek Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Turgutluspor ile oyuncu-teknik direktör
olarak anlaştı.
Turgutlu Irlamaz Spor Vadisi'ndeki tesislerde Başkan Murat Ayhan ve Onursal Başkan Serhat Orhan
ile bir araya gelen Yusuf Şimşek'in hem teknik direktör hem de oyuncu olarak görev yapacağı ve
Turgutluspor'la 1 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.Anlaşmanın ardından Turgutlu'dan ayrılan Yusuf
Şimşek'in, pazartesi günü sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Sözleşmesi sona eren 21 futbolcumuzdan biri olan kalecimiz Yavuz Eraydın için yönetim
harekete geçti.
Kadroda gerçekleştirilecek gençleştirme operasyonu kapsamında şuana kadar sadece 3 oyuncu ile
yapılan anlaşmanın ardından gözler sözleşmesi biten diğer futbolculara çevrildi. Şüphesiz bunların
ararsında en önemli isim kalesinde büyük başarılara imza atan Yavuz.
Kalesinde güven veren Yavuz ile bu hafta görüşmelerin yapılacağı ve büyük ihtimalle taraftarın da
gözbebeği olan Yavuz ile sözleşme uzatılacağı beklenmekte.
Ziya Eren başkanlığında üçüncü dönemini yaşayacak olan Erciyessporumuz son icraatlarıyla
taraftarlarımızı şaşırtmaya devam ediyor.
Daha önce Ziya Eren başkanlığında marka olmuş isimlerle gücüne güç katarak Süper lig'de ses
getirerek taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurarak ülke genelinde sempati duyulan bir
takım haline gelen Erciyessporumuz başarıdan başarıya koşmuştu.
Bilindiği gibi geçen yıl Levent Devrim'in saçma transfer politikası sonrasında Erciyessporumuz izlediği
yanlış yolun bedelini çok ağır ödeyerek Süper lig hedefiyle başladığı sezonu Play-Offlara dahi
kalamayarak 8. sırada tamamlamıştı.
Biz her fırsatta Levent Devrim'le bu işin yürümeyeceğini söylememize rağmen çok bilen bazı
yöneticilerimizin Levent Devrim ısrarı Erciyessporumuzu bu sona sürükledi.
Şimdi ise başkanımız Ziya Eren kısmi haklı olarak son iki haftada bilinçli maç veren kadroyu dağıtıyor.
Ziya Eren bizim gönlümüzde taht kurmuş başarılı bir başkan. Ancak izlediği yolun pek sağlıklı
olduğunu düşünmüyoruz. Nedenine gelince.
Futbolcularımız Karşıyaka ve Denizli maçlarını kazanmak için yüreklerini ortaya koymaları gerekirken
kazanmak için hiç bir şey yapmadılar. Bu duruma kızan başkanımız ise ''hepsini gönderip koşan,
yüreğini ortaya koyacak, Kayserili gençlerden oluşan başarıya endeksli bir takım kuracağız'' dedi.
Hedefi olan bir takım iskelet kadrosu dahil olmak üzere tüm futbolcularını göndermez.
Kurunun yanında yaşı yakmak hangi akla hizmettir.
Köksal Yedek, Hakan Doğru, Đsmail Bulut ve Kemal Okyay gibi isimlerle masaya oturan
yöneticilerimiz bir yandan ise Yavuz, Aytek, Veli ve Fatih gibi başarılı futbolcularımızı gönderiyor.
Lütfen macera aramayın.
Karşıyaka maçında iki gereksiz kart görerek takımını 10. kişi bırakıp maçı kaybetmemizde başrol
oynayan Kemal Okyay ile devam etmek hangi akla hizmettir?
Karşıyaka maçında tel tel dökülen, Denizli maçında ise penaltıya sebebiyet vererek maçı
kaybetmemize sebep olan Hakan ile devam etmek hangi akla hizmettir?
Yetenekli bir futbolcu olmasına rağemen takım futbolundan uzak, bireysel başarılarını ön plana
çıkarmak için mücadele eden Köksal ile devam etmek hangi akla hizmettir?

Yönetimimiz takımımıza 5-6 ağabeylik yapabilecek Kayserili futbolcu araştırılıyormuş.
Bir önceki sezon Erciyessporumuzu Levent Devrim veya o günkü yönetim ligde tutmadı. Başta
kalesinde devleşerek rakiplere geçit vermeyen Yavuz Eraydın olmak üzere, Fatih, Aytek ve Taner gibi
futbolcularımız bu takımı ligde tuttu. Köksal, Hakan ve Kemal gibi isimler ile masaya oturan
yöneticilerimize soruyoruz. Bu adalet mi? Lütfen macera aramayın.
Yavuz'u gönderecek yöneticilerimiz Yavuz'un yarı ayarında bir kaleci bulamazlar. Macera aramanın bir
anlamı yok.
Aytek çok başarılı bir defans oyuncusu. Bir önceki yıl takımımız düştü düşüyor dediğimiz maçlarda
defansta görevini fazlasıyla yerine getiren Aytek birçok kritik maçta ise attığı gollerle bu takımın bu
günlere gelmesini sağladı. Aytek'i gönderecek yöneticilerimiz Aytek'in yarı ayarında bir futbolcu
getirebilecekler mi? Güldürmeyin bizi Lütfen macera aramayın.
Mevzu Kayserili futbolcular ise Fatih yıllardan beridir bu takımın her türlü rezilliğini çekti. En sıkıntılı
günlerimizde canla başla mücadele etti. Gerek kişiliğiyle, gerekse futboluyla gönlümüzde taht kuran
Fatih'ten daha iyi bir ağabey mi bulacaksınız? Lütfen macera aramayın.
Veli geldiği günden bu yana hemen hemen sıfır hata ile mücadele etti. Amaç başarı ise Veli gibi bir
yeteneği gönderip altyapı veya alt liglerde macera arayan yöneticilerimize sesleniyoruz. Değil altyapı
veya alt ligler, tüm Türkiye'yi gezseniz dahi Veli'nin yarısı kadar verimli olacak bir futbolcu
bulamazsınız. Lütfen macera aramayın.
Tamam, anlıyoruz son 2-3 maçı bilinçli kaybeden futbolculara kızdınız.
Bu akıl hocalığını kim size yapıyor ise ya Erciyesspor'lu değildir.
Ya futboldan anlamıyordur.
Ya da hedefinde başarı yoktur.
Bu takımı en iyi biz taraftarlar biliriz. Çünkü siz yokken biz vardık. Siz gittiğinizde de biz olacağız. Bir
kez daha söylüyoruz. Kurunun yanında yaşı yakmayın. Lütfen macera aramayın.
Dışarıda arayıp bulamayacağınız yetenekler, kişilikler ve ağabeyler evinizde var.
Yavuz, Aytek, Veli ve Fatih fazlasıyla aldıkları paranın hakkını verdiler. Sizde onların hakkını verin. Biz
yeterince Süper ligi bekledik. Her yıl gereksiz kadro değişimleriyle macera arayıp hüsranla sonuçlanan
azabı bu yıl bir daha yaşamak istemiyoruz. En azından iyi futbolcularımıza yazık etmeyin.
Biz Ziya Eren'in olduğu yerde başarısızlığın olmayacağına inanıyoruz. Başta Ziya Eren başkanımız
olmak üzere iyi niyetli olan tüm yöneticilerimize güveniyor bu yanlıştan vaz geçilmesini ümit ediyor, bu
zorlu maratonda başarılar diliyoruz. Bu iş gönül işi, yürek işi, yönetim, teknik heyet, futbolcu ve biz
taraftarlar el ele verip başaracağız.
Bu takım hepimizin Lütfen macera aramayın.
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