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Başbakan Đstanbul'da Haseki'yi övdü!
Başbakan Erdoğan Đstanbul mitinginde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi övdü.
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BENĐM BELEDĐYE BAŞKANIMA ĐFTĐRA ATIYOR"TOKĐ olarak Đstanbul'a 110 bin 866 konut uygulaması başlattıklarını, 65 bin 642'sini tamamlayarak
sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ne diyor Sayın Bahçeli? Çok enteresan, 'TOKĐ'nin Başkanını da Başbakanı da Yüce Divan'a
vereceğim' diyor. Sayın Bahçeli sen yine bildiğini oku, geç kaldın ya. 8, 5 yıl geçti. Bu arada bu işi
yapsaydın. Ama yok biz milletvekiliyiz, bundan düşeriz, bizim böyle bir endişemiz yok zaten.
Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Đnanın bunlar var ya adeta ruh ikizi.
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli. Đstanbul'da belediye başkan adayıydı Kılıçdaroğlu, Kadir Bey'le ilgili bir
dosyadır tutturdu gidiyor. Nerede o dosya? Kadir Bey'in dokunulmazlığı yok. Hadi çıkar. Nerede?
Benim milletim, CHP'li kardeşim hala bu adama inanacak mı ya? Çıkar, işte Kadir Bey'in
dokunulmazlığı yok, ver mahkemeye. Dürüst değil kardeşlerim, dürüst değil. Bak tutturdu benim
Kayseri Belediye başkanımı. Bir tane çek-senet noktasında çeklerini ve senetlerini ödeyemeyen bir
milletvekili var kendisinin. Onun ona getirdiği sahte şeylerle oradan rant elde etmek istiyor. Benim
Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a 240 milyar kira ödemediği için borcu var o milletvekilinin. Sayın
Kılıçdaroğlu, senin bu milletvekilin ödemiyor, sen çok dürüstsün sen öde hiç olmazsa, şu işi bitir,
ayıptır. Bak Meclis'te Sayın Elitaş ile siz çok yüz yüze baktınız. Sen de Grup Başkanvekiliydin, o da.
Hadi hiç olmazsa öde, arkadaşının bu yanlışını düzelt. Tutturmuş benim belediye başkanımla
uğraşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'ndan Đstanbul'dan sana sesleniyorum. Senin bütün belediye
başkanlarını topla, benim bir Mehmet Özhaseki'm yapmaz. Çünkü Kayseri'yi onlar nasıl değiştirdiler,
dönüştürdüler ortada. ve o senin dediklerinin hiçbir tanesini de sen benim belediye başkanıma böyle
bir iftirada bulunamazsın. Hepsini bir araya getir bir Mehmet yapmaz. Mehmet Özhaseki nerede,
seninkiler nerede. "
-"BĐZ CEZAEVLERĐNDEN KURTARMAK ĐÇĐN LĐSTELERĐMĐZE ADAM KOYMADIK"Başbakan Erdoğan, bir televizyon programında kendisine "Edirne'de 12 yıla mahkum olmuş, şu anda
Yargıtay'da olan Edirne Belediye Başkanınızla beraber aynı fotoğraf karesine girdiğiniz doğru mu?"
sorusuna Kılıçdaroğlu'nun "Yargıtay kesin kararı vermedi ki" dediğini belirterek, "Ya sen bırak
Yargıtay'ın kesin kararı verip vermediğini. Şüyuu vukuundan beterdir. Đlk mahkeme iki davadan 12 yıl
gibi bir ceza vermişler, şimdi Yargıtay'ı konuşuyorsun. Peki Mehmet Özhaseki ile ilgili açılmış bir dava
yok. Ağzına dolamışsın devam ediyorsun. Böyle siyasetçi olur mu? Đstanbul, Kayseri, 12 Haziran'da
bunun bedelini ağır ödetmemiz lazım çünkü biz bu iftiralara dayanamıyoruz. Müfteri hesabını sandıkta
vermeli. Biz milletle geldik, milletle yürüyoruz. Çetelerle gelmedik. Biz cezaevlerindekileri kurtarmak
için listelerimize adam koymadık. Bunların yaptığı bu. Bunlar siyaseti böyle görüyorlar. MHP'de aynı
değil mi, o da aynı, o da öyle görüyor. Ama bu hesabı 12 Haziran'da benim vatandaşım, milletim
evvelallah bozacak. Hiç şüphe etmiyorum" diye konuştu.
EKLEYEN:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9901
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Şenlikle başladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı, düzenlenen 'Yıl Sonu Şenliği' ile
sona erdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı, düzenlenen 'Yıl Sonu
Şenliği' ile sona erdi.
Beştepeler Parkı'ndaki şenliğe eşi Neşe Özhaseki ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, önce resim sergisini gezdi, ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri ile sohbet etti.
Resim bölümü öğretim görevlisi Selda Başbay tarafından yapılan portresini görünce şaşıran Başkan
Özhaseki'ye en büyük sürprizi ise Sanat Müziği Bölümü öğretim üyeleri yaptı. En sevdiği şarkı olarak
bilinen 'Benzemez Kimse Sana' ile karşılanan Başkan Özhaseki, burada oldukça keyifli anlar yaşadı.
Daha sonra şenlik alanını dolaşarak halk oyunları gösterileri ile Hacivat-Karagöz tiplemelerini izleyen
Başkan Özhaseki, katılımcılara hitaben yaptığı kısa konuşmada da kültür sanat etkinliklerine büyük
önem verdiklerini belirterek, "Konservatuarımızda bu yıl 5 bin öğrenciye eğitim verildi. Geçen bir yılın
ardından da bu şenlik ile sezonu kapatıyoruz. Ben öncelikle bu güzel etkinliğe katkı sağlayan tüm
öğrencilerimizi tebrik ederken, öğretim görevlilerimize de teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak belli
bir sıra takip ederek bu şehirde yapılması gerekenleri tek tek yaptık. Đlk olarak su, kanalizasyon, arıtma
tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını karşıladık. Sonra yolları, otoparkları, yeşil alanları elden geçirerek
yeniden düzenledik. Ardından şehrimizi ileriye götürecek devasa tesis ve yatırımların peşinde koştuk.
Bu çerçevede Yamula Barajı'nı, Kadir Has Stadı'nı, raylı sistemi hizmete sunduk. Şimdilerde Erciyes
Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi gibi çok büyük bir projeyi adım adım ilerletiyoruz. Altyapı,
üstyapı derken şimdi sıra kültürel ve sanatsal etkinliklere geldi. Son yıllarda bu işe ayrı bir önem verdik
ve önemli mesafeler katettik. Yaptığımız kültür sanat işlerini taçlandıracak üç büyük projemiz daha var.
Anadolu Harikalar Diyarı, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi ve Kayseri Evleri projelere ile şehrimizin kültür
sanat hayatına ayrı bir ivme kazandıracağız" dedi.
Konuşmasının ardından şenlik alanını gezmeye devam eden Başkan Özhaseki, hem vatandaşlarla
hem de kursiyerler ve aileleri ile sohbet etti. Beştepeler Parkı'nda piknik yapan vatandaşlar tarafından
da ilgiyle karşılanan Başkan Özhaseki istek üzerine de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9902
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Otobüsün üzerinde düşüyordu!
Otobüsün üzerinde halkı selamlarken dengesini kaybeden Kılıçdaroğlu sunucusunun koluna girmesiyle son anda
kurtuldu.
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Miting sonunda 7 yaşındaki küçük Ceren'in şiiri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile halktan tam not
aldı. Kılıçdaroğlu, otobüsün üzerinde halkı selamlarken düşme tehlikesi atlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda milletvekili adayları ile el ele
tutuşarak halktan destek sözü aldı. Karanfil dağıtan Kılıçdaroğlu, kürsüye gelen Türk bayraklı 7
yaşındaki Ceren Sarıçiçek'in şiirini dinledi. Şiirin sonunda büyük alkış alan küçük Ceren'i kucağına
alan Kılıçdaroğlu, çocuğu sevdi.
Kılıçdaroğlu daha sonra otobüsün üzerinde halkı selamlarken dengesini kaybetti. Düşerken CHP'nin
sunucusunun koluna girmesiyle son anda kurtuldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9903
Erişim Tarihi: 08.06.2011

SP'de seçim çalışması
Saadet Partisi (SP) milletvekili adayları, 12 Haziran Genel Seçim çalışmalarına Talas'ta devam etti.
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Saadet Partisi (SP) milletvekili adayları, 12 Haziran Genel Seçim çalışmalarına Talas’ta devam etti.
12 Haziran Genel Seçimi için ziyaretlerde bulunan adaylar, Hacılar’da bulunan bir camide öğle
namazını kıldıktan sonra, Talas’ta seçmenin sorunlarını dinledi. Seçim çalışmalarını ara vermeden
sürdüren adaylar, vatandaşın sorunlarına çare olacaklarını belirtti. Seçim için seçmenlerle bir araya
gelen adaylar Haşim Özçelik, Güner Şahin ve Ahmet Fatih Karaman, Talas’taki vatandaşlardan oy
istedi.Ülkenin madden ve manen kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen milletvekili
adayı Haşim Özçelik, “Biz bu vatanı herkesten çok seviyoruz. Đnsanlara en hayırlısı olanı fayda getiren
işler yapmaktır. Hakkın hakim olması için elimizden geleni yapacağız. Biz insanları sefaletten Saadet’e
davet ediyoruz. Ülkenin madden ve manen kalkınmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Adaylar, seçmenlerle buluştuktan sonra SP Đl Başkanlığı’na giderek, seçim çalışmalarını değerlendirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9904
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Zirve iddiası pahalıya mal oldu
Kayseri'de arkadaşları ile iddiaya giren 2 üniversite öğrencisinden biri, Ali Dağı'nın zirvesine çıkarken
kayalıklardan yuvarlanarak ayağını kırdı.
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Kayseri'de arkadaşları ile iddiaya giren 2 üniversite öğrencisinden biri, Ali Dağı'nın zirvesine çıkarken
kayalıklardan yuvarlanarak ayağını kırdı. Hem iddia uğruna hem de şehir manzarası seyretmek için
çıktığı Ali Dağı'nda yaralanan üniversite öğrencisi, gece yarısına kadar süren operasyonla kurtarıldı.
Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nde öğrenim gören Elfan Emre Bilgi
(24) ile Seyfi Can Atmış, Talas ilçesi mesire alanında otururken Ali Dağı'nın zirvesine çıkabileceklerini
söyleyerek diğer arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Mesire alanından arkadaşıyla yürüyerek tırmanmaya
başlayan Elfan Emre Bilgi, zirveye yaklaştığında bastığı kaya parçasının kayması sonucu düşerek
yuvarlandı. Hem iddia hem de şehir manzarası seyretmek için çıkmaya çalıştığı dağda ayağı kırılan
Bilgi'yi gören Seyfi Can Atmış hemen 112 Acil Servis'i aradı.
Sivil Savunma Afet ve Acil Arama Kurtarma 4 ekiplerinin de katıldığı kurtarma operasyonunda önce
Elfan Emre Bilgi ile Seyfi Can Atmış'ın yeri belirlenmeye çalışıldı. Havanın da kararmasıyla
çalışmalarını güçlükle yürüten ekipler, diğer arkadaşlarının yardımıyla ayağı kırılan Elfan Emre Bilgi ile
Seyfi Can Atmış'a ulaştı. Đlk müdahalesi yapılan Bilgi, sarp kayalıklardan ekiplerin omuzlarında
indirilmeye çalışıldı.
Bir yandan işini yapmaya çalışan gazeteciler, diğer yandan yaralı Bilgi'ye yardım etmeye çalıştı.
Yolların dar olması sebebiyle ambulansın ulaşamadığı yüksekliğe çıkan gazeteci, Bilgi'yi otomobilinin
arkasına bindirerek ambulansa ulaştırdı. "Bir daha çılgın iddialara girmeyeceğim" diyen Bilgi'nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenilirken, arkadaşları moralini yüksek tutmaya çalıştı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9905
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Sarız'da namus kavgası
Meydana gelen namus kavgasında açılan ateş sonrasında biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 167
: 06 Haziran 2011 17:24

Kayseri'de meydana gelen namus kavgasında açılan ateş sonrasında biri ağır olmak üzere 6 kişi
yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Gerdekmağara köyünde namus meselesinden dolayı
meydana gelen olayda M.K. ve Đ.K.AK. ve N.K.'nın çıkan kavgada mağdurlar Ü.K., B.K., E.K., H.K.,
D.K. ve S.K.'yı av tüfeği ve tabanca ile yaraladıkları öğrenildi. Yaralılardan Ü.B. ve E.K.'nın Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K,D. ve S.K. ise Kayseri Erciyes Ü.T.F.Hastanesine kaldırılarak
tedavilerine başlanıldığı kaydedildi.
Yaralılardan S.K.'ın hayati tehlikesinin olduğu, olayla ilgili olarak M.K. ve Đ.K.AK. ve N.K.'nın
yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9906
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Alacak verecek kavgası
Kayseri&#8217;de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
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Kayseri’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesinde meydana gelen olayda, M.E. ile M.G.
arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonrasında M.E.’nin M.G.’yi karnından bıçaklayarak yaraladığı kaydedildi.
Yetkililer M.G.’nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını, M.E.’nin ise gözaltına
alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldığını ve serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9907
Erişim Tarihi: 08.06.2011

AK Partililerden oy istiyoruz
Demokrat Parti Kayseri milletvekili adayı Osman Çilsal, 12 Haziran genel seçimleri öncesi önemli açıklamalarda
bulundu.
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili adayı Osman Çilsal, 12 Haziran
genel seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Demokrat Parti Đl binasında basın açıklaması yapan DP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri
milletvekili adayı Osman Çilsal, daha iyi yönetilen Türkiye istediklerini belirterek, “Daha iyi yönetilen
Türkiye, daha demokrat Türkiye, medeniyetler seviyesini daha yukarı taşımış bir Türkiye ama her
şeyin başında bölünmez ve bütün bir Türkiye olmasını arzu ediyoruz” dedi.
Başbakan Erdoğan’ın Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i eleştirmesi hakkında konuşan Çilsal,
“Başbakan Süleyman Demirel’e laf söylüyor. Demirel muhatap alınmaya başlandı. Demirel vazifesini
yapıp köşesinde oturan birisi. Siz Demirel’in yanına başbakan olmadan 4 gün önce gelip neler
yapacağınızı konuştunuz. Ama o gün bunu yok saymanız, onu karşınıza almanız düşündürücüdür”
diye konuştu.
Diğer partililere seslenen Çilsal, “Biz bu seçimde ittifak çalışmalarını yürütüp seçime bir arada
gidemediğimiz siyasi partilerin seçmenlerinden oy istiyoruz. Hükümet modeli teklifinde bulunduğumuz

MHP ve CHP’nin sağduyulu seçmeninden oy istiyoruz. AK Parti’nin içindeki AK Partililerden oy
istiyoruz. AK Parti’lilerden oy istemiyoruz. Đstikrarı kendi götürdükleri rantın teminatı olarak kabul eden
zihniyetten hiçbir şey istemiyoruz. Biz vatandaşımızın helal pırıl pırıl oyuna talibiz. 80 yıllık
geçmişimizde her zaman nasıl Türkiye’nin sigortası olduysak yeniden Türkiye’nin sigortası olma adına
vatanı milleti refaha getirme adına oy istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Toprağımıza yan bakılması hayaldi” diyen Çilsal, “Gerçek oldu. Benim memleketimde bayrağımın
yakılması hayaldi gerçek oldu. Askere dil uzatılması hayldi başına çuval geçirildi. Polise saygısızlık
hayaldi suratına tokat atıldı” diyerek açıklamasını sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9908
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Nabucco anlaşmasına geri sayım
Uluslararası Nabucco Proje Destek Anlaşması'na Kayseri'nin ev sahipliği yapacak.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğu ile batıyı birleştiren doğalgaz boru hattının önemli
anlaşması Uluslararası Nabucco Proje Destek Anlaşması'na Kayseri'nin ev sahipliği yapacak
olmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Tarihi anlaşmaya katılacak olan bakanlar ve
büyükelçilerin Kayseri'nin tarihi ve kültürel özelliklerini tanıyacak olması da son derece önem arz
ediyor" dedi.
Bakan Yıldız, Uluslararası Nabucco Proje Destek Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmayı
Nabucco şirketleri ve transit ülkeler Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'nın enerji
bakanlarının imzalayacağını söyledi. Đmza törenine ABD Başkanı Obama'nın temsilcisi Richard
Morningstar ve AB Enerji Komisyonu Sorumlusu Günter Öttinger'in de katılacağını kaydeden Bakan
Yıldız, "Başbakanımızın başkanlığında Ankara'da daha önce hükümetler arası anlaşma imzalanmıştı.
Kayseri'deki bu imza ise onu tahkim edici anlaşma olacak. Bu tarihi anlaşmaya Kayseri'nin ev sahipliği
yapacak olması son derece önem arz ediyor" dedi.
Tüm Kayserilileri tarihi anlaşmaya şahitlik yapmaya davet eden Bakan Yıldız, "Gelecek olan
misafirlerimiz Kayseri yemekleriyle beraber kentin tarihi ve kültürel, turistik merkezlerini görme imkanı
bulacak. Kayseri'nin de tanıtımı açısından son derece önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9909
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Polis Okulunda mezuniyet heyecanı
Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu 9. dönem mezuniyet töreninde, 258 öğrenci diplomasını almaya hak kazandı.
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Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), 9. dönem mezunlarını verdi. Mezun olan Polis Meslek
Yüksek Okulu öğrencileri, seçim çalışmaları nedeniyle Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde hazırlanan mezuniyet törenine, Vali Mevlüt Bilici, AK Parti Grup Başkan
Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali
Aydın, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Şahin, Boydak Yönetim Kurulu Başkanı Hacı
Boydak, öğrenciler ve aileleri katıldı.
9. dönem mezuniyet töreninde, 258 öğrenci diplomasını almaya hak kazandı.
Programda açılış konuşması yapan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Şahin, mezun olan
öğrencileri tebrik ederek, “Modern ve demokratik toplumların temel ihtiyaçlarının başında hiç kuşkusuz
huzur ve güvenlik gelmektedir. Ülkemizde iç güvenliğin sağlanmasında ve suçla mücadele eden
emniyet teşkilatımızın rolü ve önemi büyüktür. Bugün mezun olan yavrularımız, 2 yıl boyunca
gördükleri eğitim ve öğretimin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapmış oldukları
faaliyetlerle de başarılar elde etmişlerdir” dedi. Öğrencilere seslenen Şahin, “Milletimizin sizlere olan
haklı inancının bir başlangıcı olarak biraz sonra edeceğimiz yeminin omuzlarınıza yükleyeceği ağır
ama o derecede kutsal sorumluluğun bilincinde olduğunuzdan eminim. Ayrıca bilmelisiniz ki
günümüzde devletin gelişmişlik seviyesi, polisiye uygulamalarda insan hak ve özgürlüklerine gösterilen
saygıyla ölçülür olmuştur” diye konuştu.
Mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından, izleyicilere birbirinden değişik gösteriler
sunulurken, gözleri kapalı silah söküp takma, teakwando gösterisi ile Ege ve Çerkez oyunları da
sergilendi. Programın son bulmasının ardından, mezun olan 258 öğrenci seçim nedeniyle Đl Emniyet
Müdürlüğüne atanarak, ilk görevlerine başladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9910
Erişim Tarihi: 08.06.2011

Sıhhı Tesisatçılara kayıt dışı semineri
KASEMDER tarafından Sıhhı Tesisatçılar Odası üyelerine sosyal güvenlik uzmanları tarafından kayıt dışı
konusunda seminer verildi.
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Sıhhi tesisatçılara kayıt dışı istihdam semineri
Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (KASEMDER) tarafından hazırlanan, GESĐAD,
MÜSĐAD, Kayseri Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında yürütülen 'Felaketlere Karşı
Şemsiye Altına' adlı AB projesi kapsamında Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Odası üyelerine yönelik kayıt
dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam konularında seminer düzenlendi.
Seminere Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Hayrullah Sundu, oda eski başkanı Faruk Vural,
Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Mustafa Yılmaz ile oda üyeleri katıldı.
KASEMDER Başkanı Mustafa Yılmaz, Asude Restoran'da düzenlenen seminerin açılışında yaptığı
konuşmada, seminerlere her hafta bir grubu davet ettiklerini, bu seminerde de Sıhhi Tesisatçılar Odası
üyelerini davet ettiklerini söyledi. Projenin kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiye bir nebze olsun
katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Yılmaz, 'Proje kapsamında değişik kurumlara mensup ayrıca
meslek kuruluşlarına üye insanlara uyarılarda bulunuyor, kayıt altına alınma bilincini oluşturmaya
çalışıyouz' dedi. Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Hayrullah Sundu da konuşmasında Kayseri
il genelinde %70 kayıtdışı tesisatçı çalıştığını ve bunların yüzünden işlerinin çoğunun ya ucuz yollu
yada kalitesiz yapıldığına dikkat çekerek odalarının çok yetkisiz bırakıldığını,ayrıva ĐŞKUR
kurslarından eğitim alan bir çok kişinin kurs aldığı işe yerleşmediğini sözlerine ekledi.
Seminerde konuşmaların ardından Sosyal Güvenlik Uzmanları Münüp Yıldız ve Rıza Mallı ise kayıt
dışı istihdam, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu ile iş hukuku hakkında bilgiler
verdiler.
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9911
Erişim Tarihi: 13.06.2011

6 yeni bakanlık oluşturuldu
Başbakan Erdoğan, bakanlar kurulunun yeni yapısının başbakan dahil 25 üyeden oluşacağını açıkladı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulunun yeni yapısının başbakan dahil 25 üyeden
oluştuğunu belirterek, "Yeni yapı, başbakan, 4 adet başbakan yardımcılığı, 20 adet de icracı bakanlık
buluyor. Bunlar, başbakan, 4 adet başbakan yardımcıları, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, Đçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanılığı, Maliye
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'ndan
oluşuyor" dedi.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkların yeniden
yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hükümeti devraldıklarında toplam 36
bakanlık bulunduğunu belirterek, "Geçmişte aylarca bakanlar kurulunun toplanamadığını biliriz.
Ekonomideki çok başlılık nedeniyle, ülke ekonomik ve siyasi anlamada olduğu kadar idare de kaosa
sürüklenmiştir" diye konuştu.
Đktidara geldiklerinde ilk icraatlarının bakanlık sayısı azaltarak, 36 olan bakanlık sayısını 24'e
indirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bakanlar kurulunun düzenli olarak toplanmasını ve tam bir uyum
içinde çalışmasını sağladık. Đşlerin kilitlenmesini, savsaklanmasına, yavaşlamasına ve

yavaşlatılmasına izin vermedik. Hükümetimizin başarısında tesis ettiğimiz koordinasyon ve uyumun
rolü büyüktür" diye konuştu.
Yeni bakanlar kurulu yapısı, mevcut aksaklıkların giderilmesini amaçladığını dile getiren Erdoğan,
"Ustalık dönemine böyle bir yapı içerisinde girmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Bakanlar Kurulu'nun mevcut yapının başbakan dahil 27 üyeden oluştuğuna işaret eden Erdoğan, yeni
bakanlar kurulu yapısı hakkında şu bilgileri verdi:
"Yeni yapıda, başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. 4 adet başbakan yardımcılığı, 20 adet de icracı
bakanlık buluyor. Buunlar, başbakan, 4 adet başbakan yardımcıları, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Đçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
MEB, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı."
Başbakan Erdoğan, yeni yapıyla, 8 devlet bakanlığının kaldırıldığını ve 6 yeni icracı bakanlık
oluşturulduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9912
Erişim Tarihi: 13.06.2011

AKP adayları yeraltı çarşısını gezdi
AK Parti Kayseri milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli açılışlara katılıp vatandaşlarla biraya
geldi.
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AK Parti Kayseri milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli açılışlara katılıp
vatandaşlarla biraya geldi.
Đlk olarak Hayat Dil Akademisi yabancı dil kursunun açılışına katılan adaylar, daha sonra yeraltı
çarşısına giderek esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.
AK Parti Gurp Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekili adayları Ahmet Öksüzkaya, Prof. Dr. Pelin
Gündeş Bakır ve Dr. Đsmail Tamer, yönetim kurulu başkanlığını Sümeyra Şahin’in yaptığı Hayat Dil
Akademisi yabancı dil kursunun açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Şahin, Hayat Dil Akademisi bünyesinde Almanca, Hollandaca, Fransızca, Arapça,
Đtalyanca, Đngilizce, Japonca, Đspanyolca, Rusça ve Çince olmak üzere 10 dilde eğitim verdiklerini
belirterek, yabancı dil konuşurken cesaretin çok önemli olduğunu belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Türkçe’nin dünya milletleri arasında yaygın olarak
kullanılmasının öneminden bahsetti. Elitaş, “Đngilizce, Almanca ve Çince gibi bazı diller dünya çapında
gerçekleştirdikleri ticaretler nedeniyle yaygın şekilde kullanılıyor. AK Parti iktidarı ile yakalanan istikrar,
güven ve huzur ortamını, son yıllarda uluslar arası platformda yakaladığımız lider, sözü dinlenen ülke
konumumuzu aynı şekilde devam ettirebildiğimiz takdirde 250 milyon civarında Türkçe konuşan uluslar
ile birlikte bizim dilimizde dünya genelinde kullanılır hale gelir” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların
ardından, Hayat Dil Akademisi yabancı dil kursunun açılış kurdelesi adaylar tarafından birlikte kesildi.
AK Parti milletvekili adayları daha sonra yeraltı çarşısına giderek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya
geldi. 12 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek isteyen adaylar, gelen olumlu tepkilerle moral buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9913
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Saadet Partisi'nde yoğun tempo
Saadet Partili milletvekili adayları, seçim çalışmalarına kamu kurumlarını gezerek devam etti
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Saadet Partili milletvekili adayları, seçim çalışmalarına kamu kurumlarını gezerek devam etti.
Erciyes Vergi Dairesi, Kocasinan Vergi Dairesi, Defterdarlık personel ve müdürlerini ziyaret eden
Saadet Partili milletvekili adayları, 12 Haziran seçimlerinde dualarını ve desteklerini beklediklerini
belirtti. Kamu kurumlarında yaptıkları gezilerde personellerle tek tek ilgilenen vekil adayları, nezaket
ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Kafelerde oturan vatandaşlarla da çay içerek sohbet eden Saadet
partili milletvekili adayları, seçime çok az zaman kaldığını ve oylarına talip olduklarını ifade ederek,
"Erbakan hoca zamanında emeklilere ve işçilere yüzde elli zam yaptık. Oylarınızı bize verdiğiniz
takdirde Erbakan hocamız zamanındaki refaha iktidarımızda tekrar kavuşacaksınız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9914
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Đnsanların yüzünü güldüreceğiz
MHP Kayseri milletvekili adayı Faruk Çolak, MHP iktidarı ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin yüzünün güleceğini
söyledi.
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MHP Kayseri milletvekili adayı Faruk Çolak, MHP iktidarı ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin
yüzünün güleceğini söyledi.
MHP milletvekili adayı Faruk Çolak, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri’nin Yavuzlar ve Ziya
Gökalp mahallelerinde esnafa bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretler sırasında büyük ilgi gördüklerini
belirten Çolak, “Seçimin son gününe kadar çalışmalarımız sürecek. Bizim sevdamız Türkiye sevdası.
Halkımız ile yaptığımız her görüşmede sorunlarıyerinde ve yakından takip ediyoruz. Partimize büyük
bir ilgi var. Đnşallah 12 Haziran sonrasında MHP iktidarı ile tüm kesimin yüzünü güldüreceğiz”dedi.
Semt pazarları gezisi sırasında vatandaşların fiyatları pahalı bulduğunu, esnafın da müşteri
bulamamaktan yakındığının altını çizen MHP Kayseri milletvekili adayı Çolak, “12 Haziran’dan itibaren
ilk yapacağımız iş esnaf ile halkı barıştırmak olacak. Bir tarafta fiyatlarda yakınan vatandaşlar diğer

tarafta müşteri bulamamaktan şikayetçi esnafımız var. Her fırsatta milli gelirin arttığını söyleyen
hükümeti yönetenler acaba çarşı Pazar dan haberdarlarmı” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9915
Erişim Tarihi: 13.06.2011

SĐTEMĐZDEN ÖNEMLĐ AÇIKLAMA !
Site olarak herhangi bir grup yada siyasi parti hakkında yasadışı yollarla anti propaganda faaliyetine girmemiz söz
konusu değildir
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir grubun AKP aleyhine CD yapıp dağıttığı, bu CD'lerdeki görüntülerin
bir bölümünün üstünde de sitemizin adresinin yer aldığı ifade edilmektedir.
Hafta sonu Cihan haber ajansı tarafından servis edilen haber birçok sitede kendine yer bulmuş ve
sitemiz zan altında bırakılmıştır.
Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki site olarak böyle bir olayla ilgimiz yoktur.
Kayseri'ye özel haber yayını yapan bir site olarak Kocaeli'de CD dağıtılmasıyla bizi ilişkilendirmek
mantıksızdır, akıl dışıdır.
CD'leri kimin yada kimlerin yapıp dağıttığını bilmediğimiz gibi, söz konusu kişilerin amaçları hakkında
da hiç bir fikrimiz yoktur.
Söz konusu CD'lerin içeriğiyle ilgili de bilgimiz yoktur.
Biz site olarak bazı tv kanallarında yayınlanan ve kamuoyunun ilgisini çekeceğini düşündüğümüz
haberleri (ki buna spor, siyaset, magazin , kültür , sanat haberleri dahildir) izinlerini alarak, üzerlerine
sitemizin adresini de yazmak suretiyle sosyal paylaşım sitelerinde ( Facebook) yayınlamaktayız.
Burada amacımız daha önce de ifade ettiğimiz gibi kamuoyunun ilgisini çekeceğini düşündüğümüz
haberlerin üzerine sitemizin adresini yazarak reklam yapmaktır.
Kocaeli'nde dağıtıldığı öne sürülen söz konusu CD'lerde kullanılan ve üzerinde adresimizin yazılı
olduğu görüntüler de ancak bizim tv kanallarından alarak yayınladığımız görüntüler olabilir.
Bunun dışında site olarak herhangi bir grup yada siyasi parti hakkında yasadışı yollarla anti
propaganda faaliyetine girmemiz söz konusu değildir.
Tekraren altını çizerek ifade etmek isteriz ki sosyal paylaşım sitelerinde adresimizi yazarak
yayınladığımız görüntüler ulusal bazda yayın yapan tv kanallarında yayınlanan haberlerdir.
Bu haberler de yasalara uygundur.
Bu haberleri yayınlayan tv kanalları ne RTÜK'ten ilgili haberlerden dolayı ceza almıştır ne de
haberlerde adı geçen kişiler bir şikayette bulunmuşlardır.
Durum bu olduğu halde bu görüntülerin internetten indirilerek, görüntü aralarından cımbızla kelimeler
çekmek suretiyle yapılacak özel mantojlar bizi bağlamaz.
Tekraren ifade etmek isteriz ki Www.kayseri.net.tr olarak yasalar çerçevesinde haber yayını yapan bir
siteyiz.
Site olarak herhangi bir grup yada siyasi parti hakkında yasadışı yollarla anti propaganda faaliyetine
girmemiz söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur... (Kayseri.NET.TR)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9916
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Kayseri'de tarihi anlaşma
Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi için hazırlanan Proje Destek Anlaşmaları'nın (PSA) resmi imza töreni
Kayseri'de yapıldı.
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Hazar ile Kafkaslardaki doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Nabucco Doğalgaz
Boru Hattı Projesi için hazırlanan Proje Destek Anlaşmaları'nın (PSA) resmi imza töreni Kayseri'de
yapıldı. Bakan Yıldız, meslektaşlarına sitemde bulunarak, ''Türkiye'nin AB'ye üyeliği ötelenemez, bu
doğru değildir'' dedi.
Dünya Ticaret Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ev sahipliğini yaptığı imza
törenine; Nabucco Gaz Boru Hattı Uluslararası Şirketi Başkanı Werner Auli, Avusturya Ekonomi, Aile
ve Gençlik Federal Bakanı Dr. Reinhold Mitterlehner, Bulgaristan Enerji ve Turizm Bakanı Traycho
Traykov, Macaristan Ulusal Kalkınma Bakanı Tamas Fellegı, Romanya Ekonomi, Ticaret ve Đş
Ortamları Bakanı Ion Arıton, ABD Avrasya Özel Enerji Temsilcisi Richard L. Morningstar, AB Enerji
Komiseri Günther Oettinger ve bazı ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Meslektaşlarına Türkiye'nin AB'ye alınmayışı konusunda sitemde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, "AB'nin probleminin çözümü olarak Türkiye elinden geleni yaptı. AB'ye girme
sürecinde hem AB'nin hem de Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğu aşikardır. Bunun siyasi nedenlerden
ötelemesinin anlamsız olduğunu bir kez daha duyuruyoruz" diye konuştu.
Bakan Yıldız, geçen yıllarda Nabocco ile alakalı 6 ülke başbakanının bir araya geldiğini anımsatarak,
"Bu projenin gelişmesi için biz bütün icraatları yaptık. Bu tür anlaşmalara destek verdiğimizi söz ve
imzalarımızla beyan edeceğiz'' dedi.
Bakan Yıldız, son olarak özellikle Kayseri'nin imza törenine ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, anlaşmanın tarihe dipnot olarak düşeceğini sözlerine ekledi.
Nabucco Gaz Boru Hattı Uluslararası Şirketi Başkanı Werner Auli de Avrupa'da tüketicilere daha fazla
doğalgazın tedarik edilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, "Doğalgaz, temiz yakıt olarak kabul ediliyor.
Önemli taahhütler ortaya konuldu. Gaz sektöründeki gelişmeler büyük önem kazandı. Aynı zamanda
ayrımcılıkla mücadele büyük önem kazanıyor. Đhracat ve personel artışı da söz konusu. Enerji
anlaşması çerçevesinde yatırımcılar için taşıma fırsatları ortaya konuluyor. Nabucco bunlar için bitiş
aşamasıdır.
Nihai yatırım kararı çok önemliydi. Nihai yatırımcılar olmazsa biz bunu yapamazdık. Bakan Yıldız'a
destekleri için teşekkürler" diye konuştu.
Avusturya Ekonomi, Aile ve Gençlik Federal Bakanı Dr. Reinhold Mitterlehner da, "Birçok konu
hakkında bilgi aldık, gaz ve gazın tüketimi konusunda. Enerji etkinliğini yüzde 20 oranında artırmak
istiyoruz. Hepimizin enerji tüketimine dikkat etmesi gerekirken bunun yanında tüketimin artacağını
biliyoruz. Bizim destek vermemizin sebebi belli, eğer ki yeterince gaz tüketiciye ulaştırılamıyorsa sorun
yaşayacağımızı hepimiz biliyoruz. Bu sorun hepimizin sorunu. Fukuşima'yı hiçbirimizin unutmadığını
biliyoruz.
Bundan sonra bizim köprü işlevini görecek bir enerji ihtiyacımız var. Hem kalite hem de miktar
açısından dolayısıyla köprü fonksiyonu hususunda Nabucco'nun değerinin arttığını görüyoruz. Hem
petrol hem gaz ve elektrik konusunda bakıldığında Avrupa'nın kalbi konumundayız. Anlaşma biraz
gecikse de motivasyonumuza kesinlikle zarar vermeyecektir. 2017 tarihinde belki bunların hepsini
yapmış olacağız. Bu biz, Türkiye ve Avrupa için önemli bir projedir" şeklinde konuştu.
"SÜRECĐN GELECEKTE DE DEVAM ETTĐRĐLMESĐ HAYATĐ ÖNEM TAŞIYOR"
Kayseri'nin çok güzel bir şehir olduğuna vurgu yapan Bulgaristan Enerji ve Turizm Bakanı Traycho
Traykov da ev sahiplerine teşekkür ederek, "Biz, 'Nabucco gerçekleşecek mi?' sorusunu alıyorduk,
evet gerçekleştireceğiz. Doğalgazla ilgili katılımcı ülkeler için çok önemli" dedi.

Macaristan Ulusal Kalkınma Bakanı Tamas Fellegı, Avrupa enerji piyasası için Nabucco'nun son
derece önemli olduğunu belirterek, "Katılımcı devletler projeye destek sağlamanın yanında hükümetler
arası anlaşmalarla beraber önem arz etmektedir. Proje destek anlaşması bir ön koşuldur. Boru hattı
inşaatı açısından önemli bir yer sahip ediyor. Güzergah ve tesislerin yerine bakıldığında her iki uçta
uzatılması gerekmektedir. Bugün samimi görüşmenin zamanı gelmiştir. Zamanlamada değişiklikler
olduğunu biliyoruz.
Hazar ve Orta Doğu bölgesinde değişiklikler oldu. Şahdeniz 2 için yatırım kararlarına bakıyoruz. Boru
hattı içinde teminat bekliyoruz. Azarbeycan, Irak, Hazar Denizi'nden geçecek 31 milyar metreküpten
bahsediyoruz. Geleceğe baktığımızda gazın ömrünün azalacağını söyleyemiyoruz. Gelecekte gazın
rolü ve çevresel faktörler dikkate alınıyor" diye konuştu.
Romanya Ekonomi Ticaret ve Đş Ortamları Bakanı Ion Arıtonen de, "Yaklaşık 1 yıl önce Nabucco
katılımcıları arasında bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma proje açısından büyük bir ivme kazandı"
diyerek, "Dünyada meydana gelen küresel kriz, gaz konusunu da sıkıntıya soktu. Bu süreç içerisinde
ciddi bir arzla karşılaştık. Romanya oldukça sadık destekçisidir Nabucco'nun. Katılımcı ülkelerin
bağlılığıyla bu ülkelerin katılımıyla gerçekleştirdiği proje hem tedarik hem arz konusunda önemlilik arz
etmektedir.
Nabucco projesi tüketici ve yatırımcılar için en önemli hususlara sahiptir. Gelecekte de bu sürecin
devam ettirilmesi hayati önem taşıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte çok büyük bir ivme
kazandırılacağını düşünüyoruz. Romanya özellikle ikili anlaşmaları destekliyor. Bu çerçevede üst
düzey diyaloglar devam etmektedir. Türkiye politik aktör olarak enerji konusunda önemli bir yere sahip.
Romanya AB katılımını desteklemektedir. Türkiye Avrupa Birliğinin enerji güvenliği konusunda önemli
bir yere sahiptir" ifadelerini kaydetti.
ABD Avrasya Özel Enerji Temsilcisi Richard L. Morningstar ise, Nabucco'nun tarafı olmadıklarını, 5
bin mil uzağında olduklarını ancak güney şeridini önemsediklerini belirtti.
AB Enerji Komiseri Günther Oettinger ise, hükümetler arası komitenin ilk toplantısını yapmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir vizyonu vardı, dağıtım konusunu da önemsiyordu. Kendisinden
sonraki cumhurbaşkanı da 'fd hiçbirimizin unutmadı aynı şekilde Nabucco gibi kaynakları destekledi.
Doğrudan üreten ülkelere bağlantının sağlanması ve özellikle doğrudan Hazar Denizi'ne bağlantı
sağlanması son derece önemlidir. Nabucco, bütün bir yol boyunca enerjinin üreticiye ulaşmasını
sağlamaktadır. Böylece enerji piyasalarının gelişmesine olanak sağlanacaktır. Gelişim için, kalkınma
için bazı seçeneklere erişiliyor olması lazımdır. Nabucco'da stratejilerin hedeflere ulaşması son derece
önem arz etmektedir. Devam eden projeler kapsamında bazı seçenekleri düşünebiliriz. Irak'tan AB'ye
bu ulaşımın sağlanması hususunda Türkiye'nin önemi de büyüktür."
Konuşmaların ardından, Hazar ile Kafkaslardaki doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak
olan Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi için hazırlanan Proje Destek Anlaşmaları'nın (PSA) resmi
imza töreni gerçekleştirildi. Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Avusturya, Macaristan yanı sıra AB Enerji
Komiseri Günther Oettinger, büyükelçiler ve ABD Avrasya Enerji Temsilcisi Büyükelçi Richard
Morningstar tarafından tarihi anlaşmaya imza atıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9917
Erişim Tarihi: 13.06.2011

KASKĐ Karete Takımının başarısı
Avrupa Bölgeler Arası Karate Şampiyonası'nda şampiyon olan KASKĐ Karate Takımı'nın yeni hedefi Dünya
Şampiyonu olmak.
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Yaklaşık 3.5 ay önce kurulan ve Ankara'da düzenlenen Avrupa Bölgeler Arası Karate
Şampiyonası'nda şampiyon olan KASKĐ Karate Takımı'nın yeni hedefi Dünya Şampiyonu olmak.
1997 yılında KASKĐ Spor Kulübü'nün kurulduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özdemir,
farklı branşlarda Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının bulunduğunu belirterek, “Karate ile yaklaşık 4
ay önce tanıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ve Kocasinan Belediye
Başkanımız Bekir Yıldız'ın destekleriyle katıldığımız Avrupa Bölgeler Arası Karate Şampiyonası'nda
takım halinde başarılı olduk. 3.5 aylık bir takım ama başarılı bir takım olduk” diye konuştu.
KASKĐ Karate Takımı'nın Antrenörü ve aynı zamanda sporcusu olan Haldun Alagaş, “3.5 aylık bir
takım ama takım arkadaşlarımızla yıllardır süren bir birlikteliğimiz var. Kısa sürede çok büyük
başarılara imza attık. Son olarak Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve son maçımızı 3-1 gibi farklı bir
skor ile kazandık” dedi. Alagaş, karate branşında diğer spor dallarındaki gibi teklif gelmediğini,
sporcunun kendisinin teklif götürdüğünü belirterek, “Kayseri'de Karate Đl Temsilcisi Mustafa Altınok ile
görüştük. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kocasinan Belediye Başkanımızla da görüştük ve bu
takımı kurmaya karar verdik. Şu anda da haklı bir gurur yaşıyoruz” ifadesinde bulundu.
Takımın Antrenörü Bahattin Kandaz, Avrupa Şampiyonası öncesinde iki dönem kamp yaptıklarını
anlatarak, “Şampiyonada gayet rahat bir şekilde başarıyı yakaladık. Şu anda da rehavete kapılmadan
Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz” dedi. Karate Dünya Şampiyonası'nın Kayseri'ye alınması için
girişimlerin olduğunu söyleyen Kandaz, “Eğer Dünya Şampiyonası Kayseri'de yapılarsa, kendi
evimizde en iyi dereceyi almak için çok çalışacağız” diye konuştu.
Çıktığı şampiyonluk maçında rakibe vurduğu darbe ile sağ elinden sakatlanan KASKĐ sporcusu Okay
Arpa, müsabaka esnasında bu tür ufak kazaların yaşandığına dikkat çekerek, sakatlıklardan ziyade
alınan başarının daha önemli olduğunu söyledi. Bir diğer sporcu Gökhan Gündüz ise kazanılan
başarıyı Kayseri halkına armağan ettiğini ve Kayseri'ye bir ilki yaşattıkları için mutlu olduğunu bildirdi.
Son maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşadıklarını bildiren Đsmail Hakkı Şen ise, her turun bir final
havasında geçtiğini anlattı. Şampiyonluk maçında yedek oyuncuların oturmak zorunda olduğunu
ancak kendilerinin heyecandan oturamadıklarını söyleyen Şen, “Hakemler sürekli bizi oturmamız
konusunda uyarıyordu. Şampiyonluğu kazandıktan sonra salonun altını üstüne getirdik. Hatta
çıktığımız kürsü yıkılmak üzereydi. Şampiyonluk, bu güne kadar yaşadığım en güzel mutluluk oldu”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9918
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Tercüman heyecanlanınca
Letonya Büyükelçisi Aivars Vovers'in ziyaretinde tercüman heyecanlanınca çeviriyi Vali Mevlüt Bilici yaptı
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Nabucco'nun imza töreni için Kayseri'ye gelen Letonya Büyükelçisi Aivars Vovers, Vali Mevlüt Bilici'yi
ziyaret etti. Büyükelçinin ziyaretinde tercüman heyecanlanınca çeviriyi Bilici yaptı.
Nabucco imza töreni için Kayseri'de bulunan Letonya Büyükelçisi Aivars Vovers, Vali Mevlüt Bilici'yi
makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Bilici, son zamanlarda ülkelerin bakanlarının ve
büyükelçilerinin Kayseri'ye geldiğini belirterek, bu ziyaretlerin ülkelerin ekonomik ilişkilerini geliştirdiğini
söyledi.
Vali'den sonra Đngilizce bir konuşma yapan Letonya Büyükelçisi'nin sözlerini tercüme etmesi gereken
Đsmet Artıran heyecanına yenik düştü. Tercümanın zorlanması üzerine basın mensuplarına çok iyi

Đngilizce bilen Vali Bilici çeviri yaptı.
Letonya Büyükelçisi Aivars Vovers, Kayseri'ye daha önce birkaç kez geldiğini belirterek, "Son
zamanlarda Türkiye'ye pek çok ziyaretler gerçekleştirildi. Bizim ülkemizden birçok bakan Türkiye'yi
ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde kabul ederse Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Letonya'ya
davet edeceğiz. Yıl sonunda da Başbakan'ı davet edeceğiz. Biz Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliğini
destekliyoruz. Birkaç toplantıda da bunu deklare ettik. Türkiye de bizim NATO'ya üyeliğimizi
destekliyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9919
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Çığlıkları hastaneyi inletti
Sabah sporu yapan bir kadın otomobilin çarpması sonrasında yaralandı. Hastaneyi getirilen kadının acı içindeki
çığlıkları koridoru inletti.
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Kayseri'de sabah sporu yapan bir kadın otomobilin çarpması sonrasında yaralandı. Hastaneyi getirilen
kadının acı içindeki çığlıkları koridoru inletti.
Edinilen bilgiye göre Turgut Reis Mahallesi Obruk Caddesi'nde meydana gelen olayda, sabah sporuna
çıkan 43 yaşındaki D.E.'ye 06 Y 6096 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi. 112 ekipleri tarafından
yapılan ilk ömüdahale sonrasında yaralı D.E. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Acı
içinde kıvranan D.E.'nin çığlıkları hastane koridorunu inletirken, çekilen röntgen sonrasında vücudunda
kırıkların bulunduğu belirlendi.
D.E. yapılan müdahale sonrasında ortopedi servisine kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturmanın
sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9920
Erişim Tarihi: 13.06.2011

SP'den sevgi yürüyüşü
12 Haziran Genel Seçimi için Saadet Partisi adayları tarafından 'Sevgi Yürüyüşü' düzenlendi.
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12 Haziran Genel Seçim’i için Saadet Partisi adayları tarafından ‘Sevgi Yürüyüşü’ düzenlendi.
Pazar günü yapılacak 12 Haziran Genel Seçim’i için çalışmalarına ara vermeden devam eden Saadet
Partisi (SP) milletvekili adayları, SP Başkanı Mahmut Arıkan ve partililerle beraber yürüyüş yaparak
halkı selamladı. Seyyid Burhaneddin mezarlığından dua edilerek başlanan yürüyüşe çok sayıda partili
katılırken adaylar, seçim öncesi moral topladı.
Yapılan yürüyüşte açıklama yapan milletvekili adayı Haşim Özçelik, “12 Haziran'da bir şeçim olacak
milletimiz sandığa gidecek. Đnşallah yapılacak olan bu seçimler ülkemizde, bölgemizde, Đslam
aleminde ve tüm dünyaya hayırlar bereketler getirir diyoruz. Biz sevgi yürüyüşleri'ne devam ediyoruz.
Biz sevgiden, barıştan, kardeşlikten, adil olandan yanayız. Đnşallah yeni bir dönemde yaşanabilir
Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Pazar günkü yapılacak seçime biz herkesi
davet ediyoruz. Oylarını Saadet'ten yana kullanmalarını, ülkemize Saadet gelmesini, sefaletten
saadete geçmeyi daha kolaylaştıracak günler için herkes sandığa ve Saadet Partisi'ne davet
ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan faaliyetin kimileri tarafından kaldırılamadığını söyleyen Özçelik, “Seçim çalışmaları için her
gün esnaf kardeşlerimizle buluştuk. Yaptığımız faaliyet de seçim çalışmalarımızdan bir tanesiydi.
Ancak bazı hazımsızlar bizim bu şekilde çalışmamızı hazmedemediği için polis kardeşlerimize 155
aracılığı ile duyuru yapıp, bu yürüyüşümüzün engellenmesini istemişlerdir. Onlar hazmedemese de biz
güçlü bir şekilde geliyoruz. Yeniden büyük Türkiye'yi yaşanabilir Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı Allah'ın
izniyle tekrar kuracağız” diye konuştu.
Yürüyüş, SP Đl Başkanlığı’na gelinmesiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9921
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Gömeç'te kaza: 1 ölü
Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan ilçesi Gömeç mahallesinde yaşandı. Adem A. idaresindeki 38
RH 739 plakalı araç, Kayseri'den Sivas'a seyirhalindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu aynı
istikametteki H.P.'nin kullandığı 38 SP 980 plakalı çekiciye bağlı 38 RZ 161 plakalı yarı römorka
arkadan çarptı. Kazada sürücü Adem a. olay yerinde yaşamını yitirdi.Yahyalı ilçesinden Develi'ye
giden F.A.'nın kullandığı 38 TC 306 plakalı otomobil, yol üzerindeki yol yapımı çalışmalarında
kullanılan malzeme enkazına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Ö.Y. ve N.K. yaralanırken, sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Tuna caddesi ile Bozantı caddesinin kesiştiği kavşakta meydana
gelen kazada ise C.Y.'nin kullandığı 38 D 5095 plakalı motosiklet ile G.B. idaresindeki 38 PH 802
plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü C.Y (25) Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
BĐSĐKLET SÜREN ÇOCUĞA OTOMOBĐL ÇARPTI
11 yaşındaki Ş.A isimli kız çocuğu, Kocasinan ilçesi Mevlana mahallesindeki evlerinin yakınında
bisikletle yolun karşısına geçmek isterken C.Ç. idaresindeki 38 YS 524 plakalı otomobilin çarpması
sonucu yaralandı.Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9922
Erişim Tarihi: 13.06.2011

DP Lideri Zeybek bugün Kayseri'de
Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in Kayseri programı saat:14:30'da başlayacak.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 67
: 09 Haziran 2011 14:20

Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Namık Kemal Zeybek, seçim çalışmaları kapsamında yarın ( 10
Haziran 2011 ) Kayseri’ye gidecektir. Zeybek, saat 14.30’da Kayseri Boğazköprü’de karşılanarak,
şehir turu yapacaktır.
Yer
: Kayseri
Tarih : 10 Haziran 2011 Cuma
14.30-16.30 Kayseri Đli Şehir Turu
(Güzergah: Yeni Sanayi alt geçitten sanayiye giriş-Sanayi turu-Kavunca Caddesi-Đnönü BulvarıMeydan-Sivas Caddesi-Eşref Bitlis Bulvarı- Mustafa Şimşek Caddesi-NATO Caddesi-Nil CaddesiĐstasyon Caddesi- Meydan-Hastahane Caddesi-Gar-Đl Başkanlığı)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9923
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Felahiye nefesini tuttu
Felahiye Belediye başkanı Đsmet Gürsel Kısır'ın gurbetçilerden ilginç talebi
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Felahiye Belediye Başkanı Đsmet Gürsel Kısır Almanya da yaşayan Felahiye ve Kayapınarlı gurbetçi
vatandaşlardan ilginç bir talepte bulundu.Başkan Kısır gurbetçilerden , kardeş belediye olma yolunda
ki müracaatı yarın değerlendirecek Almanya'nın Rendsburg Belediye Meclisi toplantısı sırasında
belediye önüne giderek destek vermelerini istedi.
Felahiye Belediyesi, Almanya'nın Rendsburg-Eckernförde şehri ile kardeş şehir ilişkisi için 2011 yılı
başında çalışma başlatmış, her iki kentin belediye başkanları arasında kardeş şehir olunması için
prensip anlaşmasına varılmıştı.Felahiye Belediye Meclisinin aldığı karar gereği Đçişleri ve Dışişleri
Bakanlığına kardeş şehir ilişkisi için gerekli başvurular yapıldı. Ayrıca, Almanya'nın Schleswig Holstein
kentinde görev yapan eğitim ataşelerinden Hüseyin Tekmen de Felahiye Belediyesi ile 300 bin nüfuslu
Rendsburg-Eckernförde şehirleri arasındaki kardeş şehir uygulaması için görevlendirildi. Resmi
işlemlerin tamamlandı ve artık ilçede bir ilk yaşanacak karar beklenmeye başladı.Belediye meclisinin
alacağı karar öncesi ise ilçede halk heyecanla beklerken belediye tarafından ilginç bir talep gündeme

geldi.
Başkan Kısır'ın belediyenin web sitesinden duyurduğu mesaj şu şekilde;
Gurbetçilerimizin dikkatine;
Belediye Başkanlığımızın kardeş belediye olma yolunda ki müracaatı Almanya'nın Rendsburg
Şehrindeki belediye meclisinin 09.06.2011 Perşembe günü saat 17:00'da vereceği kararla toplam 8
belediyenin oluşturduğu Avrupa Belediyeler Birliğine Felahiye'nin üye olup, olmayacağı kesinlik
kazanacaktır. Dileğimiz bu birliğe üye olmasıdır . Perşembe günüki Meclis toplantısında tüm gurbetçi
hemşehrilerimi,Rendsburg Şehrindeki belediye önüne giderek Felahiyemizin kardeş şehir olması için
için desteklerini bekliyorum.
Rendsburg Şehrinin diğer kardeş şehirleri ; ise şunlar;
1 - Lancaster / Đngiltere
2 - Vierzon / Fransa
3 - Aalborg / Danimarka
4 - Haapsalu / Estonya
5 - Rathenow Almanya
6 - Kristianstad / Đşveç
7 - Skien / Đsveç
8 - Racibórz /Polonya
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9924
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Özhaseki bayanlarla kahvaltı yaptı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Parklarda Sabah Sporu Etkinliklerine katılan bayanlarla
kahvaltıda bir araya geldi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Parklarda Sabah Sporu Etkinliklerine katılan
bayanlarla kahvaltıda bir araya geldi.
Fuar mesire alanında düzenlenen kahvaltıya eşi Neşe Özhaseki ile birlikte katılan Başkan Özhaseki
burada yaptığı konuşmada çeşitli vesilelerle vatandaşlarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifade ederek "Belediye olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için
çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde önceliklerimizi belirledik ve bu öncelikler doğrultusunda işe başladık.
Altyapı yol, kanal ve atıksu arıtma konusunda bir sıkıntı ve kanal eksiğimiz yoktur" dedi.
Şehri geleceğe taşıyacak dev projelere imza attıklarını vurgulayan Başkan Özhaseki, "Sırada dev
projeler var. Binlerce gencimize iş imkanı sağlayacak Erciyes Projesi bunlardan biri. Kültür ve sosyal
alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Çocuk, genç ve ailelerimizin rahatlıkla gidebileceği her türlü
eğlence tesisini barındıracak Anadolu Harikalar Diyarı'nın temelini kısa bir süre sonra atacağız. Yine
Kale içi ayrı bir kültür sanat ortamı olacak. Tüm bunları Kayseri'yi daha yaşanabilir bir şehir kılmak
amacıyla yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Özhaseki daha sonra eşi Neşe Özhaseki ile birlikte bütün masaları tek tek gezerek
vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine sunulan ikramları da geri çevirmeyen Başkan Özhaseki
vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Özhaseki, imkanlar ölçüsünde talepleri karşılamaya
çalışacaklarını söyledi.

Gördüğü ilgiyle büyük moral depolayan Başkan Özhaseki, ramazan ayı başlamadan düzenlenecek bir
kahvaltıda bayanlarla tekrar bir araya gelme sözü verdi.
Kahvaltıya katılan vatandaşlar Başkan Özhaseki'ye kendilerine sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür
ederek, "Her sabah mahallelerimizde bulunan parklarda hocalarımız nezaretinde düzenli spor
yapıyoruz. Spor etkinliği kendimize olan güvenin artmasını sağladı. Fazla kilolarımızda kurtulduk.
Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye çok ediyoruz" şeklinde konuştular.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9925
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Yamaç Paraşütü kursu başladı
Talas Belediyesi hava sporlarındaki eğitim çalışmalarına hızla devam ediyor.
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Talas Belediyesi hava sporlarındaki eğitim çalışmalarına hızla devam ediyor. Ali Dağında her mevsim
uçuş yapılabildiğini belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım bu yıl model uçak, yelkenkanat ve
yamaç paraşütü hava sporlarında uluslararası organizasyon gerçekleştireceklerini belirtti.
Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda gerçekleştirdiği uluslararası hava sporları organizasyonlarıyla birlikte,
başlanan eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu güne kadar yamaç paraşütü, yelkenkanat ve model uçak
kurslarında 350 kişiye uçuş eğitimi verildi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, hava sporlarında Ali Dağı'nı dünya çapında önemli bir merkez
haline getirdiklerini ifade etti. Başkan Yıldırım, "Hava sporlarında, özellikle yamaç paraşütü ve
yelkenkanat dallarındaki organizasyonlarımızın başarısı dünyanın birçok ülkesince kabul görmüştür.
Bu sporların geliştirilmesi için başlattığımız eğitim faaliyetleri ile yüzlerce pilota eğitim imkanı sağlamış
olduk. Yamaç paraşütünün daha çok ilgi görmesi nedeniyle hazırladığımız başlangıç kursları yoğun
talep görmekte. Söz konusu kurslar sonrası, tekamül ve ileri seviye kursları da vermekteyiz. Teorik ve
pratik eğitim olmak üzere devam eden kurslarımızda, yamaç paraşütü malzemeleri, uçuş için gerekli
bilgiler, meteoroloji ve ilkyardım eğitimleri uygulamalı olarak verilmektedir. Daha sonra arazide yer
çalışmalarına katılan pilot adayları, 130 metrelik tepeden başlangıç uçuşları gerçekleşmektedir. Kısa
bir sürede uçmayı öğrenen sporcularımız, en az 7 uçuş yaparak başlangıcı tamamlayıp tekamül
kurslarına hazır hale getirilmektedir. Türk Hava Kurumu (THK) ile yaptığımız eğitim protokolü
gereğince kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere, Uluslararası Havacılık Federasyonu'ndan
(FAĐ) onaylı sertifika vermekteyiz. Yamaç paraşütünde başlangıç, tekamül ve ileri seviye kurslarımız
yıl boyunca devam edecektir. Kurslarımıza katılmak isteyenlerin belediyemiz kültür müdürlüğüne
şahsen veya internet adresimizdeki formu doldurarak müracaat edebilirler."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9926
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Halkımız AKP'ye yeter diyecek!
CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy düzenlediği basın toplantısı ile Pazar günü yapılacak olan seçimleri değerlendirdi.
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CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy düzenlediği basın toplantısı ile Pazar günü yapılacak olan seçimleri
değerlendirdi. Gülsoy, “Halkımız kullanacağı oylarla AK Parti'ye 'Yeter' diyecektir” dedi.
Pazar günü yapılacak olan seçimlerin AK Parti iktidarının keyfi tutumuna son vereceğini söyleyen
Gülsoy, AK Parti'nin yandaşı olmayan herkesi azarladığını ileri sürerek, “Vatandaşlar, kendilerini tehdit
eden bir yönetim anlayışına 'Dur' diyecektir” ifadesinde bulunarak açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Üzülerek belirtmeliyim ki, yetkililer ve sorumlular AK Parti'nin bu haksız ve yasadışı tutumunu
önlemek yerine izlemekle yetindiler. Ama bütün bunlara rağmen milletimiz sandıkta gerekli cevabı
verecek, kimsenin etkisinde kalmadan kullanacağı oylarla Ak Parti iktidarına 'Dur' diyecektir.
CHP'nin kuracağı halkın iktidarında halkımızın yüzü gülecek. Sosyal devlet ilkesi gereğince altta
kalanın canı çıkmayacak. Hiçbir çocuk aç karınla başını yastığa koymayacak, yasa dışı telefon
dinlemeler son bulacak, kısacası CHP iktidarında herkes rahat bir nefes alacak.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9927
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Şehirlerarası yarışta ön saflardayız!
Özhaseki, Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin yabancı bakanların ve diplomatların katılımıyla Kayseri'de
imzalanmasını değerlendirdi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin yabancı
bakanların ve diplomatların katılımıyla Kayseri'de imzalanmasını değerlendirdi.
Kayseri'nin son on yılda büyük atılım yaptığını ifade ederek "Son yıllarda yaptığımız yatırımlarla
Kayseri bir dünya şehri oldu. Kayseri'ye artık farklı ülkelerden cumhurbaşkanları geliyor, milli maçlar
yapılıyor. Şehirlerarası yarışta ön saflarda yerimizi almaya çalışıyoruz. Bu anlamda böylesine büyük
bir anlaşmanın Kayseri'de imzalanması, geldiğimiz yeri göstermesi açısından çok önemli. Bunda

Kayseri'den çıkan bir bakan olarak Sayın Taner Yıldız'ın katkısı çok büyük. Đçimizden iyi siyasetçiler
çıkması şehrimize de katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9928
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Şevki Kulkuloğlu'ndan yeni iddialar
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin özel bir şirketten rüşvet aldığı iddiasının dinleme kayıtlarını içerdiği iddia edilen
dosyayı basına dağıttı
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CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin özel bir şirketten rüşvet
aldığı iddiasının dinleme kayıtlarını içerdiği iddia edilen dosyayı basına dağıttı.
Kulkuloğlu, düzenlediği basın toplantısında, ellerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin rüşvet aldığına
yönelik dinleme kayıtlarının bulunduğunu söyledi. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil
Tuğtekin'in hazırladığı iddianamede yer alan rüşvetin dinleme kayıtlarını yorumsuz olarak sunduğunu
belirten Kulkuloğlu, "Bugün bu açıklamanın medyada bulacağı yer ve yankısı basın mensuplarının da
sınavı olacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde nelerin döndüğünü, Kulkuloğlu'nun iddiasından
değil,çıplak ve yorumsuz olarak aktarıyorum. Buradan, 'Bütün CHP'liler birleşse bir Özhaseki etmez'
diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Evet haklısınız Sayın Başbakan, tüm CHP'li
belediyeler birleşse böyle yolsuzluk yapamazlar" ifadelerini kullandı.
Kulkuloğlu, ortaya attığı dinleme kayıtları ışığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin özel bir şirketten
rüşvet aldığını ortaya koyduğu iddia edilen konuşmaları açıkladı. Basın dağıtılan dosyada, Đlker H.
isimli kişi ile bir banka memuru arasında geçtiği belirtilen konuşma ile belediyenin satın alma
bölümünde görevli Mehmet A. ve şirket koordinatörü N.Ç. arasında geçtiği öne sürülen konuşmalara
yer verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9929
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Öldüresiye dövüp bıçakladılar
Kayseri'de 19 yaşındaki genç, sokakta tartıştığı kişi veya kişiler tarafından öldüresiye darp edilerek bıçaklandı
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Kayseri'de 19 yaşındaki genç, sokakta tartıştığı kişi veya kişiler tarafından öldüresiye darp edilerek
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre mesai bitimi çalıştığı mağazadan çıkan 19 yaşındaki B.T.'nin önü, henüz kimliği
belirlenemeyen şahıslar tarafından kesildi. Şahıslar, çıkan kavgada B.T.'yi öldüresiye dövdükten sonra
kafa ve bacağından bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç, çevredeki vatandaşların yardımıyla Mustafa
Kızıklı Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Kafasındaki arter damarına aldığı bıçak darbesi sonucu kanlar içinde
kalan B.T., durumunun ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyiye gittiği
öğrenilirken, polis olayla karışan kişi ya da kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9930
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Ekonomi facia içinde
Saadet Partisi milletvekili adayları12 Haziran Genel Seçim çalışmalarını sürdürüyor.
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12 Haziran Genel Seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi milletvekili adayları Kaleönü Vergi
Dairesi, Kayseri Anadolu Đmamhatip Lisesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki fabrikayı
ziyaret etti.12 Haziran Genel Seçimi'ne 2 gün kala seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren
Saadet Partisi (SP) milletvekili adayları, Kaleönü Vergi Dairesi, Kayseri Anadolu Đmamhatip Lisesi ve
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki fabrikayı ziyaret etti. Seçmenin sıkıntılarını dinleyen Ahmet
Recai Tekin, Güner Şahin, Đlyas Yıldız ve Ahmet Ulusoy sıkıntıların Saadet Partisi'yle geçeceğini ifade
etti.Ekonomide ve siyasette yeni arayışların olduğu bir dönemde seçime gidildiğini belirten SP
milletvekili adayı Ahmet Recai Tekin, "Tabi ülkemizde ve dünyada bir takım gelişmelerin olduğu bir
dönemde seçime gidiyoruz. Ekonomide ve siyasette yeni arayışların olduğu bir dönemde seçime
gidiyoruz. Bir yandan özellikle Đslam dünyasındaki hadiseleri büyük endişe ile izliyoruz. NATO bir
Savunma Paktı olmaktan çıkmış bir saldırı aygıtına dönüşmüş ve Đslam ülkelerini hedefine koymuş
Müslümanların kanı üzerinden batı ülkeleri kendi iç siyasetini güdüyor. Diğer yandan ülke içerisine
bakıyoruz. Güneydoğuda kanayan bir yara var. Ekonomi bir facia içerisinde ve maalesef sosyal
tahribat Avrupa yasaları çerçevesinde adeta ailelerimiz parçalanıyor. Bu ülke maalesef soyuluyor.
Sanayicimiz soyuluyor esnafımız soyuluyor. Emekçi ve çalışanımız asgari ücretlimiz ve herkes bir
şekilde emeğinin karşılığını alamaz hale getirildi. Yüksek faiz ile yapılmak istenen neydi borca dayalı
para sistemi idi. Yani önce devlet borçlandırıldı. Ardından esnafımız ve sanayicimiz borçlandırıldı ve
ondan sonra da insanlarımız kredi kartları ile borçlandırıldı. Sonra bir düğmeye bastılar 2008 de kriz
çıkardılar. Merhum Erbakan hocamızın dönemini hatırlarsınız. Memurumuz, emeklimiz, çalışanlarımız,
asgari ücretlimiz yüzde 300 yüzde yüz zamlar aldığı dönemler oldu hatırlarsınız. Eğer ki o dönemlerin
gelmesini istiyorsak tercihlerimizi de ona göre yapacağız. Siyasi ve ekonomik istikrardan bahsediliyor.
Bu nasıl bir istikrar ki yolsuzluk giderek artıyor. Ama paradan para kazananlar faizciler ve bankacılar
küresel sermaye daha fazla kazanıyor. Zengin daha çok zengin oldu fakir daha da fakirleşti" şeklinde
konuştu.Adaylar, yapılan ziyaretlerden sonra SP Đl Başkanlığı'na giderek partililerle bir arada oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9931
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Kendini yakmak istedi
Kayseri'de, Đran uyruklu bir kişi sığınma talebi reddedilince ceketine tiner dökerek kendini yakmaya çalıştı.
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Kayseri'de, Đran uyruklu bir kişi sığınma talebi reddedilince ceketine tiner dökerek kendini yakmaya
çalıştı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Đstasyon Caddesi'nde bulunan bir iş merkezindeki
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Kayseri Temsilciliği'nde meydana gelen olayda, Đran
uyruklu Y.S.'nin sığınma talebinin kabul edilmediğini iddia edildi. Y.S.'nin bu sabah derneğe gelmeden
önce ceketine tiner döktüğü ileri sürüldü. Dernek yetkilileri ile görüşen ve talebi yine reddedildiği
öğrenilen Y.S.'nin tiner döktüğü ceketini ateşe verdiği bildirildi.Dernek çalışanları tarafından yapılan
müdahale sonrasında Y.S.'nin yara almadan kurtarıldığı öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis
ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9932
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Şarampole uçtular
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Özvatan yolunun 40. kilometresinde meydana gelen kazada R.T(22), direksiyon
hakimiyetini kaybederek takla attı. Kullandığı midibüs ile şarampole uçan R.T., olay yerine gelen 112
ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.T'nin
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9933
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Büyükşehir'den Kulkuloğlu'na cevap
CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama
geldi.
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CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialarına ilişkin
açıklama geldi.
Milletvekili Kulkuloğlu, düzenlediği basın toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkındaki
rüşvet iddialarını kanıtladığını öne sürdüğü belgeleri açıklamıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin
konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Basın toplantısı yaparak kayıtları dağıttığı günün akşamında bir yerel televizyona konuk olan CHP
milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin
Beyhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası adeta yanlış yaptığını kabul edercesine, 'Ben sizi
kaç kere aradım. Bilgi verseydiniz yanılgıya düşülmezdi' şeklindeki sözleri geceye damgasını vurdu.
Basına dağıttığı üç sayfalık metnin son sayfasında N.Ç. ile Mehmet A. arasında geçen konuşmalardan
yola çıkarak 'rüşvet pazarlığı' yapıldığı iddiasını dillendiren Kulkuloğlu'nun, bahsi geçen konuşmaların
5510. sayılı SSK kanununda yapılan bir değişiklik sonucunda yüzde 5 işveren payının kesilmesine
ilişkin mevzuat değişikliğinden kaynaklanan kesintiler olduğunu öğrenince şaşkına döndü ve canlı
yayına telefonla katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan'a, 'Đşte bu
tür konularda bir yanılgıya düşülmesin, karşılıklı haksızlık yapılmasın diye cep telefonundan onlarca
kez sizi aradım. Neden dönüp beni bilgilendirmiyorsunuz?' demesi ekranları başındaki seyircileri şok
etti. Yaşanan bu olay, yolsuzluk iddialarının hiçbirinin gerçek olmadığı ispat edilen Kulkuloğlu'nun
söylemlerinin ne kadar dayanaksız ve boş olduğunun da göstergesi oldu."
Kulkuloğlu'nun ayrıca, telefon kayıtlarında adı geçen Mehmet A.'yı da Büyükşehir Belediyesi satın
almacısı olarak göstererek bir başka yanlışa daha imza attığı ifade edilen açıklamada,"Oysa ki
Mehmet A., Horoz Kardeşlerin şirketinde çalışan bir personeldi ve konuşmalar aynı şirkette çalışan iki
kişi arasında geçmekteydi. Her olaydan yolsuzluk ve rüşvet belgesi çıkartma gayretindeki Kulkuloğlu,
burada da baltayı taşa vurmuştu" denildi.
"BĐR GÜN ÖYLE, BĐR GÜN BÖYLE"
Açıklama şu ifadelerle devam etti: "Öte yandan aynı programda Belsin semtindeki '9 katlı bina'
olayında da benzer bir durum yaşandı. Olayın en başından beri bu konuda çelişkili açıklamalar yapan
CHP milletvekili Şevki Kulkuloğlu, bu kez de '9 katlı bina olarak benzinliği değil, arkasındaki binaları
kastettim' dedi. Oysa ki Şevki Kulkuloğu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın
toplantılarında ve katıldıkları televizyon programlarında bakın bu konuda neler söylemişler ve ilk
günden bugüne nasıl zikzaklar çizmişler: 26 Aralık 2010 basın toplantısı/CHP Kayseri milletvekili
Şevki Kulkuloğlu, benzin istasyonunun gece çekilmiş bir fotoğrafını kameralara sallayarak bilirkişi
raporunu eleştiriyor: 'Bilirkişi bu 9 katlı binayı görmüyor. Bakın arkadaşlar işte o bina.' Kulkuloğlu
bununla da yetinmemiş binanın son iki katında düğün salonu ve restoran dahi olduğunu iddia etmişti.
Oysa ki bina 2 katlı bir marketten ibaretti. 27 Aralık 2010 Star Tv/Arena programı-CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Dün Sayın Kulkuloğlu bir belge açıkladı. Bilirkişiye bakar mısın? 9 katlı binayı
görmeyen bir bilirkişi ve bu bilirkişinin yazdığı raporu düşünebiliyor musunuz? Ama bir başka bilirkişi
heyeti, mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti o 9 katlı binayı görüyor. Bilirkişi raporuna yazıyor. Mahkeme
de var o dosya.' Hem Kulkuloğlu hem de Kılıçdaroğlu, binanın 9 katlı olduğunu ancak bilirkişi

tarafından görmezlikten gelindiğini iddia ediyor. 31 Aralık 2010-Kulkuloğlu'nun basın açıklamasında
ise, 'Benim söylediklerimi anlamak, yazdıklarımı okumaktan acizler ya da anlıyor ama işlerine
gelmiyor, çarpıtıyorlar. Tekrar baksınlar '9 katı' kim söylemiş, ben kimin raporunu okurken geçmiş o
ibare.' Kulkuloğlu bu kez de 9 katlı bina iddiası, benim değil H.A. Hamurcu'nun diyor. 9 Haziran 2011Erciyes Tv/Hamdi Altuntaş Seçim Programı, 'Siz öyle anlamak istediğiniz için öyle anlıyorsunuz. Siz de
orada 12 metre mesafede 9 katlı Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifi'ne ait bir binanın olduğunu iyi
biliyorsunuz'. Son olarak da, 'Ben benzin istasyonunu değil, arkasındaki binaları kastettim' diyor. Bir
olayda bile bu kadar çark edenlerin başka hangi iddialarına ve sözlerine inanılır. Bunu kamuoyunun
takdirine bırakıyoruz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9934
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Đsmail Ağa cemaati seçim açıklaması
Bazı yoldaşlarımızın, kardeşlerimizin oy vereceği partiyi açıkça ilan etmeleri değerli vatandaşlarımızı,
cemaatimizin hangi partiye oy vereceği hususunda meraka
yöneltmiştir.
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Bazı yoldaşlarımızın, kardeşlerimizin oy vereceği partiyi açıkça ilan etmeleri değerli vatandaşlarımızı,
cemaatimizin hangi partiye oy vereceği hususunda meraka yöneltmiş, tam ve kesin bir bilgi arayışına
itmiştir.
4 yıldır Hıristiyan ve Yahudilerle oturup kalkanlar, onları mekânlarında ziyaret edenler seçim
yaklaştığında Đslami cemaatleri hatırlamışlar, yüz çevirmeleri ile de büyük bir endişe ve korkuya
kapılmışlardır.
Müslümanların Ramazan ayında verdikleri iftar yemeğine (dinimizce) cenabet gezen gayri müslim,
haham, papaz ve rahipler davet ederken, ülkemizde milyonlarca destekçisi bulunan Đslami cemaatlerin
bir üyesini, o cemaati temsilen davet etmemişler, besmele ile kilise açarken, camide ayine izin
vermişlerdir.
Dinler arası diyalogda en büyük felaket olan Hıristiyan ve Yahudilere cennetten parsel dağıtımının
resmi ayağını kurarken (en azından diyanetin sessiz kalması bile bunların ekmeğine yağ sürmektir),
medeniyetler ittifakı deyip Đslam’ı diğer muharref dinlerle bir tutmuş, aynı bahçeye koymuşlardır.
Üçüncü dönemlerinde casus yetiştiren “ruhban okulu” açılacak ve faaliyete geçecektir. Đddialara göre
bu sebeple Sayın Bartholomeos il il gezip Hıristiyanlardan hükümet lehine oy toplamaya çalışmaktadır.
Her yerde kiliseler devletin bütçesi ile mamur edilip, ihya edilip ayin yaptırılırken, milletimizin hayrı ile
yaptırdığı Fetih Külliyesi iade edilmemiş, temelindeki maksada kavuşturulmamış, banilerinin ruhu
sızlatılmaya devam edilmektedir.
Diğer taraftan Kuran Kurslarının kapısına kilit vurulmasını zorunlu kılan yaş sınırı yükseltilmiş, “bu da
yetmez” denilerek zorunlu eğitim süresi uzatılmıştır.
Camilerde merkezi ezan ve vaaz sistemleriyle Đmamlar pasifize edilerek bekçi haline getirilmiş, imam
ve cemaat arasındaki bağ koparılmıştır. Her ne kadar bu uygulama 28 Şubatın bir eseri olsa da bu gün
gelişerek devam etmektedir.
Zina suç sayılmaktan çıkmış, fuhuş evlerinin devlet eliyle işletilmesine son verilecek yerde “getirisi
çok olduğu için” fuhuş evi açılımı devam etmektedir.
Kürt açılımı, alevi açılımı, roman açılımı, ermeni açılımı, Hıristiyan açılımı, şarkıcı açılımı şu alçımı, bu
açılımı yapılırken Müslümanlar lehine tek bir şey dahi yapılmamış, azınlık dediğimiz gayri müslimler
abad edilirken çoğunluk olan Müslümanlar (ne de olsa elimizde denilerek) itilmiş ve yok sayılmıştır.
Bunlar ve niceleri bizi gelecek adına kaygılandırmaktadır.

Şimdi, Diyalogcuların yurt dışından uçak uçak adam taşıyıp hükümet için oy kullandırması, televizyon
dizilerinde, haber programlarında hükümet propagandası yapmasına kimsenin sesi çıkmıyor, onlar
yandaş ve yalaka olmuyorlar ama biri kalkıp bunları söyleyince ya Ergenekoncu ya statükocu veya Ak
Parti düşmanı koyu bir Saadet partili damgası yiyor.
Ne yapalım? Müftü olmak isteyen ilahiyatçıların yaptığı gibi evimizin etrafını hükümet bayrakları ile mi
donatalım?
“Bu parti gelmesinde din düşmanı parti mi gelsin?” diyorlar. Bunu söyleyenlerinde dinle alakası
yok zaten. Olsaydı bu gerçekleri görürlerdi.
“Bir 28 Şubat mı istiyorsunuz, siz bunu hak ediyorsunuz” diyerek hemen tehdit ediyorlar. Bizde
“Senin duanla mı yaşıyorum ki, senin bedduanla öleyim” tabiri ile cevap veriyoruz. Çünkü bu yol
sıkıntı yolu, bu yol dert yolu, bu yol çile yolu. Yüzyıllardır asmışlar, kesmişler ama Allah’ın izniyle
bitirememişler, siz mi bitireceksiniz? Ergenekon mu bitirecek?
Bunları, sitemizin iletişim kısmından cemaatimize yöneltilen suçlamalar ve tenkitler sebebiyle yazdık.
Bizler Sultanımızın emri gereği bir yönlendirme yapmayacağız. Kesin bir ifade ile “şu” partiye verin
demeyeceğiz. Çünkü bu bir tefrika sebebi oluyor.
Feraset sahibi her mümin nereye oy vereceğini bilir. Feraseti körelmişse ona Efendi hazretlerinin
nasihati, Peygamberimizin hadisi değil ayet bile tesir etmez.
Çünkü duymak istemeyenden daha sağır yoktur. Adam olunca sağır, ona istediğin kadar bağır…
Kaynak:www.ismailaga.info
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9935
Erişim Tarihi: 13.06.2011

Suç duyurusunda bulundu
CHP Kayseri Milletvekili Kulkuloğlu'dan Bakan Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi hakkında suş duyurusu
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CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, bugün düzenlediği basın toplantısı ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kulkuloğlu, il binasında düzenlediği basın toplantısında bir televizyon programında kendisi hakkında
konuştuğunu belirttiği Bakan Yıldız hakkında 15 bin TL'lik tazminat davası açtığını bildirdi. Kulkuloğlu,
özel kalem bütçesinden "görevi kötüye kullanma" suçunun işlendiğini öne sürerek Büyükşehir
Belediyesi hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9936
Erişim Tarihi: 13.06.2011

1 kitap okumadan genel başkan oldular
Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Kayseri'de konuştu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 94
: 11 Haziran 2011 14:07

Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Kayseri'de yaptığı açıklamada, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kitap okumadan genel başkanlığa
geldiğini savundu.
Türkiye'de dolar milyarderlerinin tuzunun kuru olduğunu ifade eden Zeybek, "Orta direk göçtü, esnaf
yok. Bütün gezdiğimiz yerlerde icra daireleri artıyor. Esnaf dükkanları kapatıyor, kapatmayanların başı
da icra ile belada. Tarım yok ediliyor" diye konuştu.
Yaşanan gerçeklerin bütün çıplaklığı ile ortada olduğunu söyleyen Zeybek, ancak bunları kimsenin
görmediğini belirterek, "Devlet Bahçeli niye kitap okumuyorsun? Kemal Bey niye kitap okumuyorsun?
Genel başkanlığa kitap okumadan geldiler. Yaptıkları konuşmalarda Karagöz ve Hacivat gibi bıdı bıdı
ediyorlar. Fikir namına ortaya bir şey koymuyorlar. Biz de elimize mikrofonu alarak şehir şehir, sokak
sokak dolaşıyoruz. Uğraşa uğraşa gerçekleri halka anlatmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9937
Erişim Tarihi: 13.06.2011

EHEC Krizi
3 haftadır tüm Almanya kırmızı alarm da, 3 hafta önce kuzey dogu kenti olan Rostock ta ilk defa görülen EHEC
Virüsü kısa zamanda kuzey Almanya'dan tüm Almanya'ya yayıldı.
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EHEC Virüsü nedir? EHEC Virüsü; Bağırsaklar kısmından tüm vücuda yayılan halsizlik ve ishal gibi
sentomlarla başlayan agresif bir virüsdür. Şu ana kadar tam olarak onu tedavi edici bir antibiotik
bulunamamıştır.Tüm Almanya’da hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır, son veriler 500 üzerinde idi.

Đlk haberlerde Đspanyadan gelen salatalıklar suçlandı, Almanya’nın sebze hallerinde Đspanyadan gelen
tüm salatalıklar sağlık görevlerince toplatıldı ve komposto çöplerine döküldü. Tabi ki hallerdeki
tedarikçiler binlerce Avro zarara uğradı ve hesaplarına kırmızı çizik attılar.
Bu arada halk salatalık almayı bıraktı, daha sonra salatalıklar değil domates ve yeşil salatada
yenmemesi gerektiği de tüm ana haberler de duyuruldu. Bu arada hemen suçlu bulunan Đspanyolların
politikası hakkında gelen siyasi yorumlar şunlar oldu; anlaşılan Đspanya bu virüsü kasıtlı gönderdi
Almanya’ya, bizlere zarar vermek için, çünkü borçlarından dolayı Almanya onlara destek olmak
istememesi hemen onların bu şekilde davranması gerektiğini düşündürdü.
Peki,salatalıkların satışını durduğu için, Đspanyollar Almanya hakkında ne düşündü? onlarda şöyle
düşünüyorlar; Tabi şimdi bize yardım etmek istemedikleri gibi Ekonomimize de zarar vermek
istiyorlar…
Şimdide yapılan son açıklamalarda deniyor ki, efendim EHEC Virüsünün gerçek kaynağını
bulamamıştır, virüsün ne Đspanyadan gelen salatalıklarla ne, domateslerle nede diğer yeşilliklerle ilgisi
var....
Buyurun bakalım, tüccarlara binlerce Avro zarar verildikten sonra, tonlarca ürün çöpe atıldıktan sonra,
‘’efendim yanlış alarm kusura bakmayın’’ demek ne kadar kolay oldu. Şu an her iki Ülkenin zararı ülke
başına 200 milyon Avro tespit edilmiştir.
Đnsanlar ne kadar sorumsuz ve ne kadar bilinçsiz hareket ediyorlar! Bu tıpkı iki yıl önce hiç yoktan
üretilen domuz gribi işine benzedi. Domuz gribi dolayısıyla da yine devlet bütçeleri milyonlarca zarara
uğratılmıştı.
2 Ay önce de Almanya’da yumurtaların aşırı oksitli olduğu haberi burada çiftçilere büyük maddi
zararlar vermişti. O günden beri ülkede yumurta tüketimi azaldı, herkes yumurta tüketmekten korktu,
ama zehirlenmedik artik sanırım bizler bu çakma hastalıklara karşı resist olmuşuz ki, yumurtadan
zehirlenmedik inşallah salatalık ve yeşilliklerden de zehirlenmeyiz....
Şu son durumda bakalım EHEC Virüsü Almanya’da nelere yol açacak ve nasıl bir gelişme gösterecek,
hepimiz merakla bekliyoruz!!!...
Sizlere sağlıklı günler diler, Allaha emanet olun derim....
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9939
Erişim Tarihi: 13.06.2011

