KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
13.12.2010–19.12.2010
51 köy yolu kapalı !
Kar ve tipi sebebiyle kapanan 51 köy yolunu açma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Kategori

: Sürmanşet
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Tarih

: 13 Aralık 2010 12:06

Kayseri'de kar ve tipi sebebiyle 51 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve ekipler tarafından yol açma
çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerden Develi 12, Pınarbaşı 4,
Sarız 25, Tomarza 3 ve Yahyalı 7 olmak üzere toplam 51 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu
duyuruldu. Oluşturulan 7 ayrı ekiple çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bildirilen açıklamada, hafta
sonundan itibaren kapalı olan 54 köy yolunun ise ulaşıma açıldığı ifade edildi.
Meteoroloji yetkilileri ise, bu geceden itibaren karla karışık yağmurun beklendiğini söyleyerek, hafta
içerisinde ise oluşabilecek dona karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da uyarıda bulunan yetkililer, "Vatandaşlar,
evdeki sobayı tam söndürmeden uyumasın" uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8584
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Sahte kimlik başını yaktı
Tanımadığı kişilerce kendisi adına düzenlenen sahte kimlik yüzünden başına gelmeyen kalmadı.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

:7

Tarih

: 13 Aralık 2010 12:08

Kayseri'de çocuklarının eğitimi için emekliliği gelmesine karşın çalışmak zorunda olan kişinin,
tanımadığı kişilerce kendisi adına düzenlenen sahte kimlik yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Kimlik
bilgileri kullanılarak kurulan hayali şirketle bankalardan kredi çeken kişi ya da kişiler, gerçek kimlik
sahibini 1 milyon TL dolandırdı.

Kayseri'de Devlet Su Đşleri'nde çalışan 53 yaşındaki Abdultalip Tanışman'ın, adına sahte kimlik
çıkaranlar yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Emekliliğinin gelmesine karşın 3 çocuğundan ikisinin
eğitimi için çalışmak zorunda olduğunu belirten Tanışman, bir gün iş yerinde çalışırken Đstanbul'dan bir
banka yetkilisinin kendisini aramasıyla şok olduğunu söyledi.
Kendisinin 1 milyon TL borcu olduğunu öğrendiğinde neye uğradığını şaşırdığını kaydeden
Tanışman, "Benim adıma sahte kimlik çıkartarak, üzerinde doğum tarihimde de değişiklik yaparak
hayali şirket kurulmuş. Bu şirket için kredi başvusu yapılmış ve hayatımda görmediğim kadar para
çekilmiş. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. 1 milyon TL'yi ödemem gerektiğini söylüyor banka.
Ben nereden bulacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Kimin tarafından bu borcun altına girdiğimi
bilmiyorum. Aylarca mahkemelerde derdimi
anlatmak için çalıştım. Hala mahkeme sürüyor. Benim isteğim devletin bu konuda bana yardımcı
olmasıdır" dedi.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Tanışman, "Hiç kimseye güvenerek kimlik bilgilerinizi bildirmeyin,
kimlik fotokopinizi vermeyin" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8585
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Kayserispor yine sonunu getiremedi
Gaziantepspor Julio Cesar ve Ahmet Arı'nın attığı gollerle Kayserispor'u kendi sahasında 2-0 mağlup etti.
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor Julio Cesar ve Ahmet Arı'nın attığı gollerle
Kayserispor'u kendi sahasında 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
47. dakikada Mehmet Eren çalımlarla ceza sahasına sokularak sol çaprazdaki Abdulkadir'e topu
bıraktı. Karcemarskasla karşı karşıya kalan Abdulkadir vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
56. dakikada Popov'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Juli Cesar De Souza yaklaşık 35
metreden mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
68. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu Moritz kullandı. Karcemarskas topu son anda
kornere çeldi.
71. dakikada Popov sağ kanattan topu taşıdı ve ceza sahası içine ortaladı. Julio Cesar kafa vuruşunu
yaptı, meşin yuvarlak auta çıktı.
76. dakikada Olcan orta sahadan aldığı topu Popov'a bıraktı. Bu futbolcunun ortasında Ahmet Arı
kaleci Souleymanou'yu geçerek topu ağlara gönderdi. 2-0
STAT: Kamil Ocak
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Bülent Gökçü xx, Orkun Aktaş xx
GAZĐANTEPSPOR: Karcemarskas xx, Elyasa xx, Yalçın xx, Emre xxx, Ivan De Souza x, (Ahmet Arı
dk. 74 xx, Ferdi dk. 90 ?) Serdar Kurtuluş xx, Şenol xx, Orhan xxx, Olcan xxx, Popov xxx, Julio Cesar
xxx (Beto dk. 79 x)
YEDEKLER: Mahmut, Alper, Gökhan, Cenk
TEKNĐK DĐREKTÖR: Tolunay Kafkas
KAYSERĐSPOR: Souleymanou x, Önder xx, Serdar Kesimal x (Furkan dk. 79 x), Amisulashvili x,

Hasan Ali x, Abdullah xx, Selim x, Mehmet Eren x, Ali Bilgin xx, Abdulkadir xx, Moritz x
YEDEKLER: Volkan, Santana, Hazma, Savaş, Semih, Mehmet Bezircioğlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GOLLER: Julio Cesar De Souza (dk. 56), Ahmet Arı (dk .76) (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Selim (dk. 74) (Kayserispor), Beto (dk. 84), Şenol (dk. 90) (Gaziantepspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8586
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Belediğimiz oyunu sergileyemedik
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Gaziantepspor yenilgisini değerlendirdi.
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor kendi sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Maç sonu basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, önemli bir
galibiyet aldıklarını söyledi. Tolunay Kafkas Kayserispor'un eksikleri olmasına rağmen ligin güçlü bir
takımı olduğunu belirterek, "2 hafta 10 kişi kalarak puanlar kaybettik. Önümüzdeki hafta da galip
gelirsek fazla puan kaybetmemiş olacağız. Türkiye Kupasında da oldukça iddialıyız. Kendi evimizde
oynayacağımız Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. takımın önünün açık olduğunu düşünüyorum.
Daha iyi işler yapacağız. Başta Başkanımız olmak üzere tüm camiaya bu takımın çok iyi yerlere
geleceği
sözünü
veriyorum"
dedi.
Maçta serbest vuruştan güzel bir gol atan Julio Cesar De Souza ise, önemli bir takıma karşı önemli
bir galibiyet aldıklarını gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Basın mensuplarının golü sorması
üzerine de, "Bu tür gol çalışmalarını antrenman sonrası yapıyorum. Bu goller şans golü değil
çalışmanın sonucudur. Bugün de topa vurdum ve kaleye gitti. Takımın galibiyetine katkıda
bulunduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Gaziantepsporlu Şenol da yaptığı konuşmada önemli
bir
galibiyet
aldıklarını
belirtti.
Maçı kaybetmelerinin sürpriz olmadığını dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Şota ise,
"Beklediğimiz oyunu sergileyemedik. Futbol böyle bir şeydir. Serbest vuruştan bir gol yedik. Đkinci golü
de yiyince maçı çevirmesi zora girdi. Tolunay hoca ve ekibini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Kayserisporlu Hasan ali ve Abdullah ta maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını önlerindeki
maçlara bakacaklarını ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8587
Erişim Tarihi: 13.12.2010

1 puan son saniyede geldi
Kayseri Erciyesspor Denizli deplasmanından 90+2'de bulduğu golle 1 puan çıkardı.
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1. Lig'in 16. haftasında Denizlispor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'la 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
16. dakikada Ahmet Burak'ın sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Can müsait pozisyonda
topu üstten auta attı.
28. dakikada Köksal'ın yaklaşık 25 metreden vuruşu yandan auta gitti.
30. dakikada Emin'in kullandığı serbest vuruşta defanstan dönen topa Can'ın vuruşu filelere gitti
ancak Yasin'in aktif alanda ofsaytta olması sebebiyle gol geçersiz sayıldı.
37. dakikada Ali'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Emin'in sert şutu kalecide kaldı.
43. dakikada Emin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci son anda
tokatladı, defans topu kornere attı.
53. dakikada Ahmet Cebe'nin sağ kanattan ortasında Koffi'nin kafa vuruşunu kaleci çıkardı, defans
topu uzaklaştırdı.
59. dakikada Can'ın pasıyla ceza alanı çaprazında buluşan Roberts'in sert vuruşu filelere gitti. 1-0
69.dakikada Ahmet Cebe'nin ortasında topla buluşan Roberts boş durumdaki Ali'yi gördü. Ali'nin sert
vuruşu yan direkten döndü, kaleci topu kontrol etti.
90+2'de Emrah'ın yerden ortasında Taner'in vuruşu filelere gitti. 1-1
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Koray Gencerler xx, Emre Suna xx, Nurettin Çiçek xx
DENĐZLĐSPOR: Evren xx, Ahmet Çağıran xx, Yasin xx, Koffi xx, Ahmet Burak xx, Ali Helvacı xxx
(Đsmail Konuk dk. 80 x), Levent xx, Emin xx, Ahmet Cebe xx, Roberts xxx (Murat dk. 90 ?), Can xx
(Braga dk. 86 x)
YEDEKLER: Yakup, Erhan, Güray, Đbrahim
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz xx, Đbrahim xx, Zafer xx, Aytek xx, Fatih xx, Yusuf xx (Ömer dk.
75 x), Köksal xx, Sertan x (Taner dk. 60 xx),Volkan xx, Mehmet xx (Emrah dk. 63 xx), Bikoko xx
YEDEKLER: Ali, Kemal Dulda, Kemal Okyay, Đsmail
TEKNĐK DĐREKTÖR: Zekeriya Altıparmak
GOLLER: Roberts (dk. 59), Taner (dk. 90+2)
SARI KARTLAR: Zafer, Emrah, Bikoko (Kayseri Erciyesspor), Ahmet Burak, Levent (Denizlispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8588
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Doğum gününde intihar etti
17 yaşındaki Meliha A. annesi ile tartıştıktan sonra arkadaşlarının gözü önünde 3. kattan atladı.
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Kayseri'de 17. doğum günü nedeniyle evde parti veren Meliha A., annesi ile tartıştıktan sonra
arkadaşlarının gözü önünde 3. kattan atladı. Meliha A.'nın "Behzat Ç." adlı dizideki bir sahneye
özendiği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aydınlıkevler Lisesi 10.
sınıf öğrencisi Meliha A.'nın doğum gününü kutlamak için arkadaşlarını eve davet ettiği öğrenildi.
Muhasebe şirketinde çalışan anne Vildan A.'nın, kızını arkadaşları ile parti vererek eğlenirken bulduğu
bildirildi.
Arkadaşlarının yanında kızı Meliha ile tartışan Vildan A.'nın, "Ben çalışayım, senin şu yaptığına bak.
Bu kadar insanı toplamanın ne alemi var? Komşulardan da mı utanmıyorsun?" diye bağırdığı bildirildi.
Doğum gününde annesinden azar işiten Meliha A.'nın bu durumu gururuna yediremediği ve mutfağın
penceresinden atladığı öğrenildi.
3. kattan kendini boşluğa bırakan Meliha'nın beton zemine çakılarak ağır yaralandığı ve Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Beyin cerrahi bölümünde tedavi altına
alınan Meliha A.'nın tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Anne ve babasının ayrı yaşaması nedeniyle psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Meliha A.'nın
arkadaşları, Meliha'nın Behzat Ç. adlı dizide Başkomiser Behzat Ç.'nin kızının, doğum gününde
atlayarak intihar ettiği sahneden etkilendiğini ileri sürdüler.
DOĞUM GÜNÜNDE ĐNTĐHARA KALKIŞAN MELĐHA HAYATINI KAYBETTĐ
Kayseri’de verdiği doğum gününde annesiyle tartıştıktan sonra intihar ettiği ileri sürülen Meliha
Asılöz’ün hayatını kaybettiği bildirildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü Beyin Cerrahi bölümünde yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Meliha Asılöz, doğum günü partisi
vermiş ve parti sırasında annesi ile tartıştıktan sonra mutfağın penceresinden atlamıştı. 3. kattan
atlayan Meliha ağır yaralanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8589
Erişim Tarihi: 13.12.2010

Develi'de cinayet
Hayvanlarını aramak için araziye çıkan M.T. ölü olarak bulundu.
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Kayseri’nin Develi ilçesinde hayvanlarını aramak için araziye çıkan M.T. ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, M.T.’nin Havadan köyü Irmak mevkiinde akrabaları tarafından ölü olarak
bulunduğu öğrenildi. M.T.’nin kaybolan hayvanlarını aramak için iki gün önce araziye çıktığı ancak
haber
alınamadığı
için
akrabaları
tarafından
arandığı
bildirildi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde M.T.’nin sağ kulak çevresinde ve sağ
kürek kemiği üzerinde saçma izlerine rastlanıldı. Yapılan araştırmalarda, M.T.’nin cesedinden 500
metrelik
uzaklıkta
3
adet
boş
fişek
bulundu.
Jandarma yetkilileri, M.T.’nin aldığı yaralar sonrasında kan kaybından öldüğünün belirlendiğini, olayın
fail yada faillerinin yakalanması için çalışmalara başlanıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8590
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Alacak verecek kavgas : 1 yaralı
Oto Galericiler Sitesi&#8217;nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi yaralandı.
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Kayseri’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldızevler Mahalllesi’nde bulunan Oto Galericiler Sitesi’nde M.A. ile M.B.
arasında
alacak
verecek
meselesi
yüzünden
tartışma
çıktığı
öğrenildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında M.A.’nın M.B.’yi yaraladığı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8591
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Đnternet Cafe'de kavga: 1 yaralı
Kayseri&#8217;de husumet nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
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Kayseri’de husumet nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Camikebir
Mahallesi Tiryaki Sokok’ta bulunan bir internet cafede, şüpheli H.Ç. ile mağdur H.Ç. arasında daha
önceki tartışma nedeniyle kavga çıktığı öğrenildi. Kavgada mağdur H.Ç.’nin yaralandığı ve hastaneye
kaldırıldığı bildirilirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8592
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Erkilet caddesinde kaza: 4 yaralı
Yeşil Mahalle Erkilet Caddesi&#8217;nde meydana gelen 2 otomobil çarpıştı.
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: 13 Aralık 2010 18:28

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yeşil Mahalle Erkilet Caddesi’nde
meydana gelen kazada, Ş.D.’nin kullandığı 38 HS 088 plakalı otomobil ile Z.B.’nin kullandığı 38 US
174 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerin içinde bulunan Z.E., H.D., M.D., ile Ö.D.’nin
yaralandığı öğrenildi. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8593
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Kılıçdaroğlu'ndan şok rüşvet açıklaması !
CHP Lideri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi , Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerinin adının geçtiği dosya açıkladı.
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: 13 Aralık 2010 18:53

Savcı emniyetin gönderdiği rüşvet irtikap değil diyor ve Adalet Bakanlığı’ndan izin istiyor. Adalet
Bakanlığı ön inceleme yapın diyor. Ön inceleme yapıyor.
Bir vali vekili konuyu araştırıyor. Đbrahim Yurdakul. Komisyon kuruluyor, raporu düzenliyor. Gönderdiği
yazıda diyor ki Mehmet Özhaseki ve diğer belediye görevlilerine istinat edilen suç rüşvet suçunu
oluşturduğundan mal bildiriminde bulunmasını istiyor. Vali vekili basıyor imzayı ve gönderiyor.

Bir önemli gelişme oluyor. Bu yazının ekinde bir yazı da var. Bu vali bunu imzaladıktan 38 gün sonra
başka bir yere atanıyor. Bakanlık bunu savcılığa gönderiyor. Ekindeki raporlar da bunlardır diyor.
Savcılık diyor ki vali beyin yaptığı gibi değil, yine memur suçlarından ötürü dava için izin istiyor. Yanıt
gelmiyor bakanlıktan, ikinci kez yazıyor. Bakanlık bu kez izin istiyor.
Bu kez başka bir vali yardımcısı atanıyor. Bu vali yardımcısı bilirkişi istiyor. Kocasinan Belediyesi,
30.11.2007’de iki kişiyi görevlendiriyor. Melikgazi Belediyesi de 04.12’de görevlendiriyor. Ama bu vali
vekilimiz 3’ün de raporunu sunuyor. Siz daha bilirkişi gelecek. Bir gün önceden gönderiliyor. Bir gün
önce görevlendiriyor ve sayın vali Osman Güneş. Bir dönem bakanlık yaptı bir dönem. Burada
hiçbirşey yok diyor.
Sayın vali ondan önce kararnamesi çıkmış, müsteşarlığa atanmış birisi. Yani Kayseri Valisi değil. O
gidiyor, bakanlığa gönderiyor. Ondan sonra aynı Osman Güneş, bu kez de müsteşar olarak kendisinin
gönderdiği dosyayı bakanlığa sunuyor ve dosya kapanıyor.
Ben sayın Başbakan’ı siz bunu yaptınız demiyor. Ama onun vicdanına sesleniyorum. Bu olayın
üzerine giderseniz, ben sadece bir ucunu çektim. Olayı ben soruşturacağız derseniz biz CHP olarak
sizin arkanızdayız.
Ama gitmez, siz de o vali ve savcı gibi bunu kapatalım derseniz, o zaman biz yolsuzluklarla mücadele
edeceğiz diyemezsiniz.
Benim Başbakan’dan bir isteğim daha var. Bu değerli Hacı Ali Hamurcu şu anda nerededir? Bu çok
önemli bir soru. Benim mal varlığımı eleştirenler Silivri’de diyordu. Bir baksın.
Avukat Yakup Erikel. Kimdir bu adam? Eğer sayın başbakan benim bu konuştuklarımla ilgili olarak,
belge istiyorsa masamın üzerinde.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8594
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Hacı Ali Hamurcu şu anda nerede ?
CHP liderinden Başbakan'a:Kayseri'deki rüşvet çarkını ihbar eden Hacı Ali Hamurcu şu anda nerede ?
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Meclis'teki bütçe maratonu bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasıyla başlarken, CHP
adına kürsüye gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hükümete yönelik eleştirileri dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:
"17.7.2007 tarihinde Kayseri'de bir yurttaş, Hacı Ali Hamurcu, gidip polise rüşvet çarkının nasıl
döndüğünü anlatıyor. Kayseri'de belediyede çalışıyor ve rüşveti kendisi topluyor. 26 sayfalık bu itiraf
polis tarafından savcılığa gönderiyor. Peki ne oluyor, 26 sayfa 16'ya iniyor. Adalet Bakanı'na
soruyorum, bu ifade neden kısaltıldı? Vali vekili dosyayı inceliyor, Adalet Bakanı'na rapor gönderiyor
ancak iki ay sonra görevden alınıyor. Yeni vali vekili, bilirkişi raporunu bir gün önceden sunuyor, resmi
olarak bilirkişi bir gün sonra atanmasına rağmen. Vali de diyor ki, 'Bir sorun yok'. Çünkü Vali Osman
Güneş, müsteşarlığa atanmış. Ve aynı Güneş, valilikten ayrılıp müsteşarlığa geçiyor, kendi gönderdiği
raporu imzalayıp bakana sunuyor. Sayın Başbakan bu konuyu araştıracaksa biz arkasındayız, yok
kapatalım derse devamını da getireceğiz. Hacı Ali Hamurcu, yani rüşvet ihbarını yapan kişi, şu anda
nerededir, Başbakan'a soruyorum.

Avukat Yakup Erikel'in nerede olduğunu sormak istiyorum bir de. Başbakan nerede olduğunu merak
ediyorsa yanındaki Bülent Arınç'a sorabilir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8595
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Kayseri'li kadınlardan anlamlı yardım!
Avrupa Mollahacılı Kayserililer Derneğinden anlamlı yardım.
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Köln kentinde bulunan Avrupa Kayseri Mollahacı Derneği Kadın Kolları Yönetim Kurulu bünyesinde,
Kayseri’de ikamet eden yaşlı ve özürlüler için 50 adet tekerlekli sandalye 20 çift koltuk yürüme değneği
ve buna benzer bir çok ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu.
Avrupa Kayseri Mollahacı Derneği Kadın Kolları Başkanı Songül Gözel, BKS Internationale Spedition
GmbH - Dortmund nakliye şirketiyle Kayseri Melikgazi Sağlık Vakfına tekerlekli sandalyelerin ve
koltuk değneklerinin gönderildiğini belirterek, “ BKS nakliye firması, derneğimizin organize ettiği özürlü
sandalyelerin gitmesi için Ünal Uğur bey’de ayrıca yardımcı olmuştur. Her türlü konularda ve işlerde
hassasiyet gösteren derneğimiz bu bağlamda özürlü olduklarından dolayı evlerde hapis hayatı
sürdüren insanlarımızın toplum içerisine çıkmalarına yeni alacakları tekerlekli sandalyelerle toplumla iç
içe hayatlarını sürdürmeye devam etmelerini sağlamak bizlere ayrı bir sevinç vermiştir. Derneğimiz
özürlü ve yaşlı insanlarımızı düşündüğü kadar yüksek eğitime devam eden ekonomik sıkıntıları olan
gençlerimize hemşehrilerimize dört yıldır devam eden burslarımızı bu yılda 2010/2011 eğitim
döneminde burs vermeye devam edecektir. Özellikle Kayserili hemşehrilerimize ve diğer
vatandaşlarımıza bugüne kadar bizleri yalnız bırakmadıkları için ve bizlere tam desteklerinden dolayı
teşekkür ederiz.“ şeklinde konuştu.
Haber/AhmetKARASU
Haber Kaynak/Turkuaz Gazetesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8596
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Arınç'tan rüşvet açıklaması !
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki rüşvet iddiasına cevap verdi.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de

yaşandığını öne sürdüğü yolsuzluk olayıyla ilgili sözlerinden hiçbir şey anlamadığını belirterek, "Bir
gizemli roman gibi bunu bir takım sembollerle anlatmaya çalışmak, gerçekten bir yolsuzluğun üzerine
gitmek değildir" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki bir yolsuzluk iddiasını gündeme getirerek, Başbakan Erdoğan'a bazı
sorular yöneltmiş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a ise Yakup Erikel isimli
avukatı tanıyıp tanımadığını sormuştu. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap vermek üzere Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Arınç, oturumu yöneten Meclis Başkanı Şahin'den söz istedi. CHP lideri
Kılıçdaroğlu, 'Açıklamayı sayın Başbakan yapsın' diyerek Arınç'a söz verilmemesini istedi. Şahin ise,
Kılıçdaroğlu'nun sorusuna cevap vermek üzere Arınç'a söz verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri ile ilgili olduğu söylenen bir olayı anlattığını hatırlatan Arınç,
"Doğrusu bir şey anlamadım. Olay nedir, tarafları kimlerdir, şikayetçisi kimdir, sanıklar kimlerdir? Vali
ne yapmıştır, ne yapmamıştır? Adalet Bakanı neden, ne kadar sorumludur ve bunun bizim
hükümetimizle ilgili nedir? Yani bir gizemli roman gibi bunu bir takım sembollerle anlatmaya çalışmak,
gerçekten bir yolsuzluğun üzerine gitmek değildir. Biz yolsuzlukların üzerine gitmeyi en az CHP kadar,
MHP kadar, BDP kadar önemsiyoruz. Olayı tam ortaya koyun ki bunun karşılığını tam olarak size
verebilelim" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun, 'Yakup Erikel kimdir' diye sorduğuna işaret eden Arınç şöyle konuştu:
"Bunu siz biliyorsunuz. Kim olduğunu siz söyleyeceksiniz. Ama benim tanıdığım bir Yakup Erikel var.
Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukattır. Kendisini şahsen tanırım. Bazı davalarımda benim de
avukatlığımı yapmıştır. Bana karşı açılan tazminat davalarında, benim de açtığım tazminat
davalarında avukatımdır. Kendisini tanırım. Ama sanırım Sayın Kılıçdaroğlu şu hataya düşüyor;
geçtiğimiz günlerde bir gazetede haber olarak yayınlanan bir yazı var. O yazıda Yusuf Erikel isimli
avukatın, Milli Demokratik Halk Partisi gibi bir parti kurduğu, sonunda da bazı olaylara karışması
nedeniyle Silivri'de yargılanacağı ve tutuklanacağı belirtiliyor. Yusuf Erikel'den bahsederken benim de
avukatım olduğunu söylemişlerdi. Bu konuda bir açıklama yaptım ve Yusuf Erikel'le hiçbir ilgim
olmadığını söyledim. Ya bir karışıklık var ama Yakup Erikel ismi üzerinde duruyorsanız, benim avukat
olarak tanıdığım bir arkadaşımdır. Bu olayda neyi anlatmak istiyorsunuz. Benim bağlantım veya Sayın
Başbakan'ın ne bağlantısı olabilir lütfen çok açık konuşun Sayın Kılıçdaroğlu. TBMM bu açıklığa her
zaman saygı duyacaktır ve gereken mutlaka yapılacaktır."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8597
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Kayseri'deki yolsuzluk iddiası !
Başbakan Erdoğan ,CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki yolsuzluk iddiasına cevap verdi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddiasına ilişkin, bahse konu
kişinin AK Parti'li belediye başkanınca şikayet edildiğini ve yargılanması sonucu şu an hapiste
olduğunu belirterek, "Yine çaktın, yine çaktın. Devamlı yaptığınız iş bu" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki bir yolsuzluk dosyasına ilişkin iddialarına da yanıt veren
Erdoğan, "Hemen irtibatı kurdum. Benim Belediye Başkanım o kişiyle ilgili hemen anında davayı
açmış, şikayeti hemen ortaya koymuş. 27.6.2007 tarihinde cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazılı

şikayet ile belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu'yu yolsuzluktan ihbar etmiş. Vurgulanması gereken
şudur; bu şikayeti AK Parti'li belediye başkanı yapmıştır. 20 gün sonra kişi yakalanmıştır. Savcılık
tarafından adı geçenin üç kere ifadesi alınmıştır. Bütün bu ifadeler dosyasında mevcuttur. Kaybolan
herhangi bir ifade yoktur. Yargılama iki yıl sürmüş, adı geçen şahıs 6 yıl 14 gün hapse mahkum olmuş
ve cezası Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Ve şu anda bu zat cezaevinde, hapiste hapiste. Yine
çaktın, yine çaktın. Devamlı yaptığınız iş bu" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8598
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Özhaseki'den yolsuzluk açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Đşte Özhaseki’nin açıklamasından satır başları:
Bütçe görüşmelerinde hakkımda konuşulanlar ilgili açıklama yapacağım.
Sizlerin de bileceği gibi ben hizmete odaklı bir insanım. Đşim, gücüm belediyeye hizmettir. Başkalarının
işine de karışmam, kendi işime yoğunlaşırım
GUINESS'E ADAY BĐR OLAY
Aslında dünkü olay belki de Guiness kitabına girmeye aday bir olay. Başlık ne diyebiliriz... Bir olayda
10 yalan nasıl söylenir, nasıl iftira atılır.
Olay 4 sene önceye dayanıyor. Dünkü konuşmada çarpıtılan konuyu anlatacağım.
Đthalat yasası çıktığı zaman söyle bir istek geldi. Otobüs sayısına göre belli sayıda bir eleman aldık.
Alınanlar geçici işçiydi. Yardım olsun diye o belediyelerde 15'er kişi alınmasına rıza gösterdik. Bütün
belediyelerden eleman aldık.
Gelen elemanları tasfiye edip gerekli bölümlere gönderildiler. Đsmi geçen şahıs ulaşım koordinasyona
veriliyor. Bu bölümde 15'e yakın kurum var.
Dilekçeyle beraber müracaatlar gelir. Şuraya ışık, buraya yol diye. Kurul karar alır. Sonra karar bana
gelir. Belge kurum kurum gezer imzalar atılır.
Bu arkadaş da bu bölümdeydi. Bu delikanlının yüzünü hiç görmedim, zihnimde hiç hatırlamadım,
benimle de ilgisi yok

Değişik ihbarlar aldık, teftiş kurulunu görevlendirdim. Kurul, olayda büyük bir pislik olduğu hissediliyor.
Hemen soruşturma açılıyor. Delikanlı hemen kayıp. Sonra bulunuyor.
Sonraki ifadelerde anlıyoruz ki, temasta olduğu kişiler hapiste.
Soruşturma sonucunda 2 yıl sürer yargılama. Bunun neticesinde suçlu hapishaneye girer.
"YÖNLENDĐREN KARGALAR VAR"
Kemal bey dünkü görüşmelerde çok yalan söyledi. Kendisi böyle bir politikacı değil ama yönlendiren
kargalar var.
Olaylar böyle değil. Bizim şikayetimizle ilgili bir olay var, biz başlattık bu konuyu. Bu belgeleri sizlere
dağıtacağım göreceksiniz.
Bu şahıs 26 sayfa ifade verdi, bu dilekçe 16 sayfaya düşürüldü deniliyor. 26 sayfalık ifadeyi gece 12'de
alıyorlar, ifadeler tespitli. Sabahleyin memurlar ifadeyi 26 sayfa olarak teslim ediliyor. Yalan 2. Đşin
kilitleri burada.
Emniyet tutanağı diyor ki, size 26 sayfayı teslim ediyorum. Sonra senaryo devam ediyor.
3. olarak Đbrahim Yurdakul isimli arkadaşımı söylüyor. Kişi sürüldü deniliyor. Ne yapacaktık ki.
Kılıçdaroğlu farklı söylüyor. El insaf arkadaşlar. Bilirkişiler uyduruk raporlar verdiler gibi sözler söylendi
Vali yardımcısı belediyelere yazı yazıyor. Memurlarla ilgili suçlamalardan ben sizden rapor istiyorum
diyor. Bilirkişi raporu veriyor.
Sizler de gazetelerinize bakarsanız hepsini görebilirsiniz. Valilik, Đçişleri Bakanlığı yazışmaları belge
olarak kendilerinde var, bunlar biz de yok. Bunlarla ilgili belgeler onlarda var.
Kemal bey başka bir şey daha söyleniyor. Dosya kapatıldı diyor. Aklandılar diyor.
Hayır böyle olmadı. 17 kişinin değil 50 kişinin adı var. Her türlü suçlama var. Başsavcılık bunu 9 ay
inceledi. belgeler elimizde. Bunların ifadesi alındı. O ifadelerde ne denildi.
Bir başka konuda Kılıçdaroğlu öyle bir anlattı ki, o şahısı öyle bir anlattık ki içim ezildi, üzüldüm. Ama
doğru tespit edilsin. Bu şahısın hakkında kaç tane iddia var.
Evrakta sahtecilikte kesin, adam kabul ediyor. Birkaç sene yattıktan sonra çıkıyor, başkasını vurmaya
gidiyor, yine itiraf ediyor.
"SEVSĐNLER O MASUMU"
Kılıçdaroğlu'na göre çok masum bir adam, sevsinler o masumu. Allah böyle masumlardan korusun.
Yaptığımız bütün konuşmalar emniyette kayıtlı. Hepsi ortaya çıkarılsın
Đmzalar taklit edildi, bunlar da kanıtlandı. Ama Kılıçdaroğlu bunlardan bahsetmiyor. Bütün bunları
görmüyor. Bu hiç kimseye yakışmaz. Mahkemeler bitmiş iş bitmiş, ama siz çıkıp yalan söylüyorsanız
sizi elinizde hiçbir belge yok demektir
Đkinci bir ihtimalde çevredeki arkadaşları yanlış yönlendiriyor. Açığa düşme olayını yaşadılar. Benimle
ilgili ara ara bazı siyasiler incelemelerden sonra neden görevden alınmadığımı soruyorlar.
17 senedir başkanlık yapıyorum. Çok şükür kınama bile almadım ben. Đdari dosyalarda ismim yok.
Dokunulmazlığım da yok. Benim ne dosyam var, ne düren olayım var.

BELGENĐZ VARSA MAHKEMEYE GĐDĐN
Elinde belgesi, kanıtı olan varsa Allah rızası içim mahkemeye gidin lütfen.
Böyle birşey yoksa neden böyle gündeme getirilir, amam bu da bana kalsın.
KILIÇDAROĞLU'NA HODRĐ MEYDAN
Kılıçdaroğlu herkese hodri meydan diyor ya, ben hazırım istediği kanalda konuşmaya hazırım.
Bir suçum varsa, açığım varsa istifa etmeye hazırım, Kayseri'den özür dilemeye hazırım.
KAYSERĐ HALKINDAN ÖZÜR DĐLEYECEK
Ama eğer kanıtlayamazsa istifa etmesini beklemiyorum tabii, o sıcak koltuktan kimse kalkmaz ama
eğer kanıtlayamazsa Kılıçdaroğlu da Kayseri halkından özür dileyecek.
Kılıçdaroğlu'na dava açacağım. Ama dokunulmazlıkları var birşey olmuyor. Ama elbet
dokunulmazlıkları biter bir gün, o zaman bunları hesabı sorulur.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/16528809.asp?gid=373

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8599
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Kılıçdaroğlu rüşvet iddiasında ısrarlı
Belgeleri internetten yayınlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Başbakan oltaya yakalatıldı" dedi.

Kategori

: Ulusal Haber

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 68

Tarih

: 14 Aralık 2010 14:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında Kayseri’deki rüşvet
iddialarıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ise iddiaları yalanlayarak “Yine çaktın” dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir basın toplantısı düzenledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, kısaca şunları söyledi.
Başbakan Erdoğan, sorduğum sorulara yanıt vermedi. Ben sonuçlanmayan ve kapatılan bir davadan
bahsettim. Valinin ve emniyetin ‘rüşvet vardır’ dediği bir dosya nasıl kapatıldı? Vali yardımcısı aklama
raporunu bir gün önce nasıl verdi?
Başbakan birileri tarafından oltaya yakalatıldı, oltadadır. ‘Yolsuzlukları üzerine gidiyoruz, yolsuzlukları
soruşturmak bizim görevimizdir’ diyorsa bu dosyayı yeniden açar. Başbakan’ın görevi dosyayı
kapatmak değil.

Belgelerin tamamı CHP’nin internet sitesine konulacak. 26 sayfalık ifade var diyorum, bu tutanaktan 10
sayfa niye eksildi? Biz doğruluğunu araştırmadan belgeleri açıklamıyoruz.
‘Bu olayın üzerine gidin, CHP olarak arkanızda olacağız’ diyoruz. Bu belgeler devletin arşivinde var,
onaylatılmayan bir belge kullanmıyoruz.
(TV'de düello çağrısı) Benim muhatabım Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı değil.
Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor, bu dosyayı yeniden açtıracağız.
Sayın Başbakan bütçe görüşmelerinde siyasette üslubun ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ama
kendi sözlerini üslubuyla yalanladı.
Bu kişi nerede yatıyor diye sordum. Hapiste olduğunu biliyordum ama ısrarla 'Silivri' lafını kullanmadı.
Niye kullanmadı? ‘Malvarlığımla ilgili iddiada bulunanlar Ergenekon’dan yatıyor’ demişti.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8601
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Đşte CHP'nin Kayseri belgeleri !
Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin belgeler, CHP'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.
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“Dün TBMM’de bütçe görüşülürken Başbakan’a; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin de adının geçtiği 17 kişilik rüşvet çetesiyle ilgili dosya neden kapatıldı diye sorduk.
Sayın Başbakan 17 kişilik rüşvetçi çeteden biri olarak rüşveti ve çeteyi ihbar eden, ortaya çıkaran
Hacı Ali Hamurcu’yu Belediye Başkanının anında şikayet ettiğini ve Hamurcu’nun mahkum olduğunu
söyleyerek sözde sorumuza yanıt verdi.
BU YANIT DEĞĐLDĐ, ORGANĐZE ĐŞE GÖZ YUMMAYDI
Sayın Başbakan geriye kalan 16 kişiyi kanatları altına almış, dikkatleri cezaevinde bulunan birinin
üzerine çekmiş ve konuyu kapatmıştı
Biz onların kapattığı dosyayı belgeleriyle açıyoruz. Çünkü Sayın Başbakan’a Hacı Ali Hamurcu’nun
mahkum olup olmadığını sormadık ki,
O çetenin bir parçası. Mahkum olması çok normal. Biz onun mahkum olduğunu biliyorduk
Hatta Başbakanın muhaliflerini gönderdiği Silivri’de yattığını da biliyorduk.
Başbakan nedense mahkum dedi ama Silivri’de yatıyor diyemedi

Bir de çete üyesi diye hakkında işlem yapılması gereken 16 kişiye hiç değinmedi
Biz Kayseri’de rüşvet çetesi olarak adlandırılan
o 16 kişinin dosyasının neden kapattırıldığını soruyoruz
Sadece sormuyor, belgeleri de ortaya koyarak AKP’li bir belediye başkanının da adının geçtiği rüşvet
ve yolsuzluk çetesinin neden korunduğunu, ipin ucunun nereye kadar gittiğini öğrenmek istiyoruz
SORUMUZ ŞU ;
Çeteyle ilgili 26 sayfalık itiraf neden ve hangi gerekçeyle 16 sayfaya indirildi.

BELGE 1 – 26 sayfalık itiraf (görüntülemek için tıklayınız)
Biz Sayın Başbakan’a 10 sayfalık itiraf nerede diye sorduk

Yanıt veremedi veya vermedi
BELGE 2 – 10 Sayfası dosyadan çıkarılmış 16 sayfalık itiraf
(görüntülemek için tıklayınız)
Başbakan açıklamasında kamuoyunu yanıltmak, gerçekleri gözlerden gizlemek istiyor.
Bu amaçla yargılanması kasıtlı olarak engellenmiş 16 kişinin dosyasına, dosyadan alınan 10 sayfalık
itirafın nereye gittiğine yanıt vereceğine çete üyesi itirafçının mahkumiyet dosyasından bahsediyor.
Sayın Başbakan Kayseri’de herkes biliyor, sen de bil ve dosyaları karıştırma.
Sorumuz çok açık çete oluşturup rüşvet dahil suç işleyen 17 kişilik dosya neden kapatıldı. Kim
kapattırdı. Emri kim verdi?
BĐR SORU DAHA ;
Kayseri Vali Vekili Đbrahim Yurdakul tarafından Bakanlığa gönderilen yazıda, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKĐ ve diğer belediye görevlilerine isnad edilen suçun, Türk Ceza
Kanununun 252. maddesinde tanımı yapılan “rüşvet” suçunu oluşturduğundan bahisle, “… 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesi
kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaati ile…” gereği için 21.08.2007 tarih ve 835
sayılı yazı Bakanlığa ekindeki rapor ile gönderiliyor…

BELGE 3 – Kayseri Valiliği’nden Đçişleri Bakanlığına gönderilen yazı
(görüntülemek için tıklayınız)
ŞĐMDĐ SORUYORUM,
Sayın Vali Vekili Đbrahim Yurdakul Đçişleri Bakanlığı’na yazdığı bu yazıdan 38 gün sonra neden
Gaziantep’e gönderildi
Aynı belgenin “Ekler” bölümünde Önaraştırma raporunun bulunduğu dosya kayıtlı.
BU DOSYA DA KAYIP

Sayın Başbakan çok iyi bilir. Bilirkişi istenir, tayin edilir veya görevlendirilirse onun raporu beklenir.
Ama 10 sayfası kayıp bu dosyada öyle olmamış. 04.12.2007’de Kayseri Melik Gazi Belediyesi konuyla
ilgili iki uzmanı bilirkişi olarak görevlendiriyor.
ĐŞTE BELGESĐ

BELGE 4 – Melikgazi Belediyesi’nin yazısı (görüntülemek için
tıklayınız)
BELEDĐYE BĐLĐRKĐŞĐ GÖREVLENDĐRMĐŞ AMA DĐNLEYEN KĐM?
DEMEK KĐ ACELELERĐ VAR
BU ÖYLE BĐR ACELE KĐ, BĐLĐRKĐŞĐ 4 ARALIK 2007 GÜNÜ GÖREVLENDĐRĐLĐYOR AMA
KAYSERĐ VALĐ VEKĐLĐ ALĐ YENER ERÇĐN MUHAKKĐK OLARAK RAPORUNU 3 ARALIK 2007
GÜNÜ, YANĐ BĐLĐRKĐŞĐ ATANMASINDAN BĐR GÜN ÖNCE YAZIYOR. BU RÜŞVET DOSYASINI
KAPATMAK DEĞĐLSE NEDĐR.
ĐŞTE BELGESĐ

BELGE 5 – Muhakkik raporu (görüntülemek için tıklayınız)
BĐR SORUM DAHA VAR;
KAYSERĐ VALĐSĐ OSMAN GÜNEŞ 30 KASIM 2007 DE MÜSTEŞARLIĞA ATANMASINA RAĞMEN
04.12.2007’DE VALĐ OLARAK ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞINA YAZI YAZARAK BU DOSYANIN
KAPATILMASINI ĐSTEMĐŞ MĐDĐR, ĐSTEMEMĐŞ MĐDĐR?
OSMAN GÜNEŞ MÜSTEŞAR KOLTUĞUNA OTURDUKTAN SONRA DA BU DOSYANIN
KAPATILMASI ĐÇĐN BAKANLIKTAN OLUR ALMIŞ MIDIR?
SAYIN BAŞBAKANI UYARIYORUM BUNLARA HEMEN HAYIR VEYA YOK DEMESĐN,ÇÜNKÜ
HEPSĐNĐN BELGESĐ VAR

BELGE 6 (görüntülemek için tıklayınız)
BĐR BELGE DAHA..BELGE 7 – RESMĐ GAZETE (görüntülemek için
tıklayınız)
Bütün bu belge bilgiler ışığında diyorum ki Başbakan inkardan medet ummasın, dosya kapattırmasın,
yolsuzluğun üstünü örtmesin, üzerine gitsin
Gitmezse bu yolsuzluğun da parçası olacaktır”
Devamı gelecek …
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8602
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Fatmagül'ün Suçu Ne ?
Bir internet sitesinde yer alan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin bilgisayar oyunu, yaklaşık 300 bin kişi tarafından oynandı.
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Bir internet sitesinde yer alan ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' dizisinin bilgisayar oyunu, yaklaşık 300 bin kişi
tarafından oynandı, bir sosyal paylaşım sitesinde de bin 400 kez paylaşıldı.
Oyun sitesinin sorumlusu Semih Kırgel, son günlerde en çok ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' adlı dizinin
beğenilerek izlendiğini bildirdi. Dizinin gündemde oldukça yer almasından dolayı oyuncu Beren Saat'in
önceden yapılmış olan giydirme oyununu birçok haber sitesinin 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin
oyunuymuş gibi lanse ettiğini belirten Kırgel, ''Oyunseverlerin ibu diziyle ilgili yoğun bir oyun isteği
vardı. Tabii ki bu isteklere daha fazla kayıtsız kalmadık. Bu nedenle dizi ile uyumlu bir oyun hazırladık.
Bu oyun ile dizi arasındaki tek fark, ismi değişikliği. Biz oyunun ismini 'Koş Fatmagül Koş' olarak
değiştirdik'' dedi.
"OYUNU YAKŞALIK 300 BĐN KĐŞĐ OYNADI"
Hazırladıkları oyuna gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduklarını vurgulayan Kırgel, ''Aksiyonmacera oyunları arasında yer alan oyun, yaklaşık 300 bin kişi tarafından oynandı ve bir sosyal
paylaşım sitesinde bin 400 kez paylaşıldı. Çok az kişi söz konusu oyunun içeriğini bilmediklerinden
olumsuz eleştirilerde bulundu. Ancak bu kişiler de oyunu oynadıktan sonra fikirlerini değiştirdi ve
olumlu tepkilerini dile getirdi. Oyunun mantalitesini her yaşa hitap edecek şekilde ayarlamamız
gerekiyordu. Zira kimsenin eleştiremeyeceği ve eğlenceli bir oyun ortaya çıktı. Diziye ilgi ve sitemize
gönderilen e-postalar devam ettikçe diziyle ilgili yeni bir oyun daha yapabiliriz. Şu anda hazırlamış
olduğumuz oyun, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin resmi oyunu değildir. Ayrıca Ay Yapım ile bir
bağlantısı yoktur. Oyun konusu bakımından dizi ile bire bir uyumludur. Buna ek olarak 'Fatmagül'ün
Suçu Ne?' dizinin başrol oyuncularından olan ve 'Fatmagül' karakterleriyle ekranlara gelen Beren Saat
ile özdeşleşen eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'a da bu oyunda yer verdik" diye konuştu.
Oyunun 5 seviyeden oluştuğunu, oyuncunun Fatmagül karakterine bürünerek kendisini
kovalayanlardan kurtulmak için koştuğunu ve Behlül resimlerini toplamaya çalıştığını vurgulayan
Kırgel, her yeni seviyede Fatmagül'ü kovalayan karakterlerin daha da hızlı koşmaya başladığını, bu
nedenle oyunun seviye arttıkça zorlaştığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8603
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Milletvekilliğine mi soyunuyor ?
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz : Ülkücüler ne derse onu yaparız.
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MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, olağan kurulları gerçekleşen Türk Diyanet-Sen, Türk Büro-Sen,
Türk Ulaşım-Sen ve Türk Enerji-Sen'e ziyarette bulundu.
Geçtiğimiz günlerde olağan kurulları gerçekleşen Türk Kamu-Sen bünyesindeki sendikalara ziyarette
bulunan MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Türk Diyanet-Sen Şube Başkanı Adem
Çavuşoğlu, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Muammer Öner, Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Süleyman
Atıcı ve Türk Enerji-Sen Şube Başkanı Celal Burak Oğuzhan'a yeni dönemlerinde başarılar diledi.
Korkmaz, ziyaretinde yaptığı konuşmada Kayseri gündeminden bahsederek, "Đnşallah Kayseri bir an
evvel ekonomiye, işsizliğe, çiftçiye, emekliye, sorunlara çözüm bulur. Milletvekilleri vatandaşlarımızla
alay ediyorlar. Đnşallah bunun sorumluluğunu alırlar diye düşünüyorum. Milletvekili Karayel, 'Kirli işlerin
takipçisi olacağız' diyordu. Bunu diyenlere bakıyorsun, nerde peki? Kayseri'nin böyle mevzularla
anılması bizi rahatsız ediyor" dedi.
Basın mensuplarının, milletvekilliğine adaylığı ile ilgili sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Đl Başkanı
olurken, yönetimde yer alırken hep ülkücülerle istişare ederiz. Yine ülkücülerle istişare ederek karar
vereceğiz" şeklinde yanıtladı. Korkmaz, "Ülkücüler ne derse onu yaparız. Milliyetçi Hareket Partisi
gümbür gümbür geliyor" diyerek seçime hazır olduklarının sinyalini verdi.
Yeni bir basın bürosu açtıklarını da ifade eden Korkmaz, artık haberlerinin daha hızlı yayılacağını
belirtti.
Sendika başkanları da Korkmaz'a teşekkürlerini sunarak, yeni dönemlerinde kaldıkları yerden
görevlerini yerine getireceklerini ifade etti.
Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8604
Erişim Tarihi: 15.12.2010

Özhaseki'ye hodri meydan !
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Başbakan'ın
kurmayları tarafından yanıltıldığını savunarak, avukat Yakup Erikel'in, Hacı Ali Hamurcu'nun
avukatlığını üstlenen Yusuf Erikel'e davadan el çektirerek, sahte belgeyle Hamurcu'nun avukatlığını
üstlenen kişi olduğunu öne sürdü.
TBMM Genel Kurulu'nda dün gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yaşanan bir yolsuzluk iddiasını gündeme getirmiş, Başbakan Erdoğan da
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap vermişti. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Kayseri
Milletvekili Kulkuloğlu, Başbakan Erdoğan'ın konuları birbirine karıştırarak yaptığı açıklamaların
nedeninin, aynı olay ve şahıslarla ilgili 4 ayrı dava ve soruşturmanın bulunması olduğunu söyledi. Hacı
Ali Hamurcu isimli, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon biriminde işçi statüsünde
çalışan kişinin bir takım yolsuzluklar içinde olduğunu savunan Kulkuloğlu, yaşanan bir takım
tartışmaların ardından Hamurcu'nun yakalanmasıyla birlikte bu bilgileri ifşa etmesiyle ortaya çıkan
olayın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye görevlileriyle, bunlara rüşvet verenler
hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2007'ye 24740 numaralı dosyasının içeriği olduğunu
söyledi. Başbakan Erdoğan ve Belediye Başkanı Özhaseki'nin bu dosya üzerinden konuşması
gerektiğini kaydeden Kulkuloğlu, diğer dosyaların gündeme getirilmesinin kafa karışıklığına neden
olduğunu söyledi.

"ÖZHASEKĐ'YE HODRĐ MEYDAN, ĐSTEDĐĞĐ MEKANDA TARTIŞALIM"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin bugün düzenlediği basın toplantısında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kılavuzunun karga olduğunu belirttiğini ve kendisine karşı
çok çirkin bir üslup kullandığını ifade eden Kulkuloğlu, "Bu üslubu şiddetle kınıyorum ve bunu suçluluk
psikoloji içinde söylediğine inanıyorum" diye konuştu.
Özhaseki'nin Başbakan'a yaranabilmesi için önce bu dosyadan aklanması gerektiğini belirten
Kulkuloğlu, 'düello' çağrısı yapan Özhaseki'ye, "Ben de kendisine hodri meydan diyorum. Dilediği
televizyon kanalında, dilediği mekanda her şeyi konuşmaya hazırım. Eğer buna yüreği yetiyorsa hodri
meydan" şeklinde konuştu.
Muhalif belediye başkanlarına yönelik uygulamaların AK Partili belediyelere de uygulanmasını
isteyen Kulkuloğlu, Başbakan ve Đçişleri Bakanı'nın yapması gereken şeyin, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı'nı derhal açığa alarak gerekli soruşturmaların yapılmasını sağlamak olduğunu
söyledi.
AYNI GÜN ALINAN ĐKĐ AYRI ĐFADE
Hacı Ali Hamurcu'nun, 18 Temmuz 2007'de yakalandığında Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bir ifade
verdiğini belirten Kulkuloğlu, 26 sayfalık bu ifadenin gündüz saat 11.00'de alınmaya başlandığını, gece
saat 00.00'da sona erdiğini söyledi. Aynı konuyla alakalı bir de 16 sayfalık ifadenin bulunduğunu
belirten Kulkuloğlu, bu ifadenin de aynı gün, aynı yerde ve aynı saatte alındığına işaret etti. Türk
hukuk sisteminin temel taşlarından birinin de, 'ifade bölünemez' ilkesi olduğunu vurgulayan Kulkuloğlu,
bunun hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Özhaseki'nin 26 sayfalık bir ifadenin olduğunu kabul ederek,
'Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyet müdürüne verdiği talimatla memurun yargılanmasıyla ilgili
konular ifadeden çıkarılmıştır' dediğini hatırlatan Kulkuloğlu, bunun, bir suçun aleni ifşası olduğunu
öne sürdü. Đki ifadenin ilk 3 sayfasının birebir aynı olduğunu belirten Kulkuloğlu, Özhaseki ve belediye
görevlilerinin istismarlarının ifşa edildiği 3. sayfadan 13. sayfaya kadar olan 10 sayfalık bölümün ise
ikinci ifadede bulunmadığını bildirdi.
"MĐKTAR ÖNEMLĐ DEĞĐL, YOLSUZLUĞUN SÜREKLĐLĐĞĐ ÖNEMLĐ"
Yolsuzluk olayında miktarın belli olmadığını kaydeden Kulkuloğlu, birçok benzinlik, taksi durağı ve
otoparktan paraların alındığının öne sürüldüğüne dikkat çekti. Burada miktardan çok olayın
devamlılığının ve bu suçun örtbas edilmesi için adli sistem ve idari sistemin elbirliğiyle gösterdiği
çabanın önem taşıdığını söyleyen Kulkuoğlu, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün 18 Temmuz 2007'de
yazdığı fezlekede 26 sayfalık ifadede yer alan suçlamaların bulunduğunu açıkladı.
Kulkuloğlu, Başbakan Erdoğan'dan bu konuyu araştırmasını istediklerini belirterek, Başbakan'ın
gereğini yapmaması halinde yüzlerce suç duyurusunda bulunacaklarını, bu konudaki dosyaların hazır
olduğunu belirtti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün 'Bu Yakup Erikel kim' diye sorduğunu hatırlatan Kulkuloğlu, Yakup
Erikel'in dosyayı kapatmak üzere Ankara'dan görevlendirilen kişi olduğunu öne sürdü. Yakup Erikel'in
Bülent ve Münevver Arınç'ın yıllardır özel avukatı, Egemen Bağış'ın yakın arkadaşı, Sadullah Ergin'in
üniversiteden sınıf arkadaşı, Ankaragücü'nde disiplin kurulu üyesi, AK Parti Siyaset Akademisi öğretim
görevlisi, ASKĐ denetçisi, Deniz Feneri Derneği'nin kurucusu, Başbakanlık Đnsan Hakları Danışma
Kurulu üyesi, Hukuku Araştırmalar Derneği Onursal Genel Başkanı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Üst Kurul üyesi ve Ankara Koruma Kurulu Başkanı olduğunu anlatan Kulkuloğlu, Erikel'in
ayrıca geçen yıl bilboardlara ve gazetelere verilen, 'Milletin adamları' ilanının finansörü olduğunu iddia
etti. Yakup Erikel'in bir kardeşi Yusuf Erikel'in Hacı Ali Hamurcu'nun avukatı, diğer kardeşi Mehmet
Nuri Erikel'in ise RTÜ kırım. Eğer buna yüreK'te Daire Başkanı olduğunu belirten Kulkuloğlu, Yusuf
Erikel'in daha sonra bu dosyadan çekilmek zorunda kaldığını ve daha sonra da Ergenekon'la
ilişkilendirildiğini söyledi. Kulkuloğlu, Yakup Erikel'in kardeşi Yusuf Erikel'e baskı yaparak bu dosyayı
bırakmasını sağladığını ve Hamurcu'nun talebi olmadan, sahte görevlendirme belgesiyle avukatlığını
üstlenerek dosyayı kısa yoldan sonuçlandırdığını öne sürdü.
TANIK ĐFADELERĐ
Dava sürecinde yaşanan olaylarla ilgili tanık ifadelerini de okuyan Kulkuloğlu, bir tanığın ifadesinde,
Hacı Ali Hamurcu'nun tüm suçları üzerine aldığını ve bunun karşılığında mağdurların paralarının
ödendiğini söylediğini anlattı. Tanığın ifadesine göre Yakup Erikel'in bir bakanla telefon görüşmesi
yaparak talimat aldığını da öne süren Kulkuloğlu, Hacı Ali Hamurcu'nun babası, emekli başkomiser
Fahrettin Hamurcu'nun ise ifadesinde, "Avukat Yakup Erikel'i avukat olarak ne oğlum, ne de ben
tutmadık. Erikel Ankara'dan görevlendirildiğini ve bu işi temizlemek için geldiğini söyledi. Defalarca
Özhaseki ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın'la görüştü, yemek yedi ve avukatı belediyenin makam
aracıyla taşıdılar. Kaldığı otelin parasını da belediye verdi" dediğini anlattı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Eylül 2007'de suçun niteliğini değiştirdiğini ve rüşvet suçunu
'görevi kötüye kullanma' suçuna çevirdiğini anlatan Kulkuloğlu, bu işi temizlemeye kararlı olan
Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ısrarıyla bu uygulanın gerçekleştirildiğini belirtti. Olayla ilgili bilirkişi
görevlendirilmesinde de usulsüzlükler yapıldığını öne süren Kulkuloğlu, memurların, amirleriyle ilgili
dosyada bilirkişi tayin edildiğini ifade etti.
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kulkuloğlu, yolsuzluk iddialarının nasıl ortaya çıktığına yönelik
soru üzerine Hacı Ali Hamurcu ile Genel Sekreter Mustafa Yalçın arasında bir tartışma geçtiğini ve
Genel Sekreter'in Hamurcu'yu kovduğunu anlattı. Hamurcu'ya 'Canın tehlikede, kaç' telkininde
bulunulduğunu ifade eden Kulkuloğlu, Hamurcu'nun babasının aracıyla şehir dışına kaçtığını, parasız
kalınca cep telefonlarını sattığını, bunun üzerine Hamurcu'yla iletişimin kesildiğini, belediyeyle
Hamurcu'nun toplayarak belediye görevlilerine teslim ettiği paraları verenler arasında da iletişimin
koptuğunu, bu şahısların paralarını kaptırdıkları düşüncesiyle harekete geçtiklerini ve olayın böyle
açığa çıktığını ifade etti. Belediyenin bu kişilere kapılarını kapatmasının ardından parasını kaptırdığını
düşünenlerden birinin, Özhaseki'nin Đstanbul'da doktorluk yapan bacanağı Kadir Đnal'a ulaştığını ve
'Biz savcılığa gideceğiz' dediğini anlatan Kulkuloğlu, 24 Haziran 2007'de bu şahısların belediyeye
çağrıldıklarını ve belediye görevlileri tarafından bu kişilere, 'Biz sizin paralarınızı halledeceğiz'
dendiğini söyledi.
"MAKUL BĐR SÜRE BEKLEYECEĞĐZ"
Kulkuloğlu, bir soru üzerine makul bir süre bekledikten sonra bu konularda suç duyurusunda
bulunacaklarını belirtti. Başbakan'ın bunları araştırma görevi bulunduğunu kaydeden Kulkuloğlu,
"Bizim yaptığımız hangi suç duyurusu hangi adli makamlarda sonuca ulaştkırım. Eğer buna
yüreırılıyor. Biz buna müracaat ettiğimizde sonuçlanmayacağı açık. Başbakan derhal ilgili birimleri
harekete geçirmek zorundadır. Đfşa eden Silivri'de, suçlu kanaatine varan vali sürgünde, örtbas
edenler ödüllendirilmiş, Başbakan dava açmamış, Türkiye ileri demokraside. Hayırlı uğurlu olsun"
şeklinde konuştu.
Kulkuloğlu, Hacı Ali Hamurcu'nun bir eldiven olduğunu belirterek, "Eldivenin içine elinizi sokmazsanız
eldiven hareket eder mi? Hamurcu, belediyede bir takım görevlilerin ellerini kirletmemek üzere
kullandıkları bir araç. Sonuçta mahkemede o eldiven çöpe atılmış, kendileri de ellerini bir güzel
sıvazlamış, yerlerine geçmişler. Bunun açığa kavuşturulması lazım" şeklinde konuştu.
Kulkuloğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı neyle suçladığının sorulması
üzerine şöyle konuştu:
"Ben kimseyi suçlamıyorum. Ben bir şey iddia da etmiyorum. Ben dosyalardaki sabit ifadeleri
okuyorum. Yakup Eriken, 'ben görevlendirildim' diyor. Bülent Arınç tarafından görevlendirildiği iddia
ediliyor. Đddia öyle. Bu, araştırılması gereken bir konu. Siyaseten cevaplanarak geçiştirilecek bir konu
değil."
Kulkuloğlu, bir soru üzerine bu dosyayı 10 aydır takip ettiklerini, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da
kendilerinden en az 5 kez teyit ettikten sonra bu iddiaları ortaya koyduğunu söyledi. Kulkuloğlu, "Sayın
Başbakan çok ciddi bir hata yapmıştır. Kurmayları tarafından yanıltılmıştır. Sadece orada anında
cevap verebilmek için, kendisine 5 dakika içinde bir başka dosya hakkında verilen yalan yanlış
bilgilerle çıkıp, doğru olduğuna inandığı açıklamalar yaparak mahcup olmuştur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8605
Erişim Tarihi: 15.12.2010
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önceki günkü bütçe görüşmelerinde “ucunu çektim,
burada çok büyük yolsuzluk var” diyerek ana hatlarıyla açıkladığı, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin odağında yer aldığı, emniyet, savcılık, valilik ve Đçişleri Bakanlığı
kayıtlarına yansıyan yolsuzluk dosyasından şok belgeler çıktı. Avukat Yakup Erikel’e atfedilerek
tutanaklara aktarılan ifadelerde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın
da adı geçirildi. Đtirafçı Ali Hamurcu’nun, 26 sayfalık emniyet ifadesinin 16 sayfası savcılığa
gönderilirken, sansürlenen 10 sayfalık bölümde Özhaseki ekibine yönelik
ciddi rüşvet iddiaları aktarıldı. Bu bölümde mevzuata aykırı biçimde ruhsat temin edilmesi ve taksi
durağı açılması gibi işler için 800 bin euro’ya kadar varan büyük miktarlarda rüşvetin Özhaseki’nin
Özel Kalem çalışanları ve belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın tarafından pay edilerek dağıtıldığı
ayrıntılı biçimde iddialara konu oldu. Belediye Başkanı’nın payının Yalçın ve Osmanlı Sarraf
aracılığıyla iletildiği öne sürülen belgelerde, rüşvet çarkının nasıl döndüğüne ilişkin ilginç bilgiler yer
aldı. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada Osmanlı Sarraf’ın
sahibinin Özhaseki’nin ağabeyinin dünürü olduğunu söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri’deki yolsuzluk olayı ile ilgili birçok gizli tanığın
olduğunu belirterek, “Bu şahıslar yeniden açılacak mahkemede şahitlik edecektir. Birçok gizli tanık var.
Başlarına iş geleceğinden korkuyorlar“ dedi. Kulkuloğlu, Yakup Erikel’in, Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç ve eşi Münevver Arınç’ın avukatı, Devlet Bakanı Egemen Bağış ve Adalet Bakanı Sadullah
Ergin’in de arkadaşı olduğunu söyledi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Kulkuloğlu şunları söyledi:
- Toplam 9 dosya var, önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Özhaseki’nin üslubu çok çirkin, suçluluk
psikolojisiyle bunu söylüyor. Eğer yüreği yetiyorsa, hodri meydan. Dilediği gazetecilerle, dilediği
televizyonda konuşmaya davet ediyorum. Başbakan ve Đçişleri derhal Özhaseki’yi görevden almalı
soruşturma yeniden açılmalı.
- Đsmi bizde saklı, o gün de ifade vermiş ama parasının iadesi karşılığı ifadesini değiştirmek zorunda
kalan bir şahıs dahil tamamı yeniden açılacak mahkemede şahitlik edecektir. Birçok gizli tanık var.
Başlarına iş geleceğinden korkuyorlar.
- Đfade bölünemez. Đlginç olan nedir? Özhaseki’nin sözleri; görevi olmadığı halde Kayseri Cumhuriyet
Başsavcısının Emniyet’teki ifadelere müdahil olarak Özhaseki’nin adının geçtiği yerlerin
ayrıştırıldığının açık beyanıdır. Burada Adalet Bakanı, cumhuriyet savcılarına sesleniyorum; bu
ifadeleri alın. Eğer Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bu ifadeleri ayrıştırdıysa işleme başlayın.
Eğer ifade Emniyet’te bu şekilde bir suç işlenerek değiştirilmediyse daha vahim. Bu UYAP sistemine
girdikten sonra değiştirilmiş demektir. Türkiye’de seçim sistemi dahil her şey konuşulur. O zaman
seçim sonuçlarının da sağlıklı olup olmadığı tartışılır.”
- Dosyaya Hamurcu’nun ifadesinin 16 sayfalık kısım giriyor ama Başsavcı Vekilinin çekmecesinden
takip edildiği iddia edilen, Özhaseki ve arkadaşlarının suçlarının ifşa edildiği aradaki 10 sayfalık
kısmını da barındıran 26 sayfalık ifade kamuoyunun dikkatinden kaçırılmıştır. Başbakan o ifadeyi
istesin ve okusun.
- Başbakan’a sormak istiyorum, bu ifadeyi okursa şu anda bakan olan, o zaman danışman olan kim,
bu dosyayı temizlemek için araya girmiş. Sayın Başbakan açıklasın. O zaman danışman bugün bakan
olan şahıs, Hacı Ali Hamurcu’nun avukatının bürosunda ne arıyor? Kayseri milletvekilleriyle ve o
zamanki Meclis Başkanı ve Başbakan ile ne görüşüyor? Bunları açıklasın? Madem elinde var?
Başbakan harekete geçsin yoksa biz geçeceğiz.
- Paralar Yusuf Dalmaz’ın bürosunda ödenmiş, Dalmaz, HSYK üyesi seçilen avukat Ali Aydın’ın büro
ortağıdır.
- Yargıtay Başsavcılığı Đçişleri Müsteşarı Osman Güneş için re’sen harekete geçsin soruşturma açsın
belgeleri kendilerine verelim.
Atalay basın toplantısı yapacak
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak,
konu hakkındaki incelemenin sürdüğünü ve bugün detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

Vali olarak gönderdi müsteşar olarak onayladı
Vali Osman Güneş, 30.11.2007 itibariyle ‘müsteşar’ olmasına karşın 4.12.2007 tarihinde “vali”
kimliğiyle “dosyanın işlemden kaldırılması gerektiğini” Đçişleri Bakanlığı’na bildirdi. Ankara’da görevine
başladıktan sonra da gönderdiği dosyayı “Đçişleri Bakanlığı Müsteşarı” olarak imzaladı.
2008’de takipsizlik çıktı
Kulkuloğlu, Milliyet’in sorusu üzerine, “Özhaseki ve belediye görevlileri hakkındaki dosya, memur
suçları bürosunda soruşturmanın başlamasından 9 ay sonra takipsizlikle kapatılmış. 2008’de verilen
kararı bir başka yolsuzluk dosyasını araştırırken rastlantıyla öğrendik. Ama taraflarına dahi tebliğ
edilmediği için kimse bilmiyor bu dosyanın kapatıldığını” diye konuştu.
ĐTĐRAFÇI ALĐ HAMURCU’YA GÖRE:10 sayfadaki vahim iddialar
Eski belediye çalışanı olan itirafçı Ali Hacı Hamurcu’nun, Emniyet tarafından sansüre uğratıldığı
öne sürülen 10 sayfalık bölümdeki iddialar şunlar:
- Açılacak benzin istasyonları için ön incelemeleri yapıyordum, raporu müdürüm düzenlerdi.
Bir akaryakıt istasyonu denetiminde 9 kat kaçak yapı vardı. Belediye mimarı Ahmet Çömertel
‘hallederiz’ dedi. Ertesi gün belediyede toplantıda Đkmal Daire Başkanı Hayri Naziksoy, Numan
Çavdar’dan (istasyon sahibi) bahisle ‘bu adamın bize çok yardımı oldu, seçimlerde yardım etti.
Herşeyin bedeli var bu işi çözeceğiz’ dedi. Şube Müdürü Süleyman Temeltaş’a ‘sen imzala ben
Mustafa Yalçın’a (belediye genel sekreteri) ‘imzalattırırım’ dedi. Naziksoy, Temeltaş’ın kulağına
eğilerek ‘geçiş yolu için 250 milyar yeter mi’ dedi, o de yeter’ dedi. Temeltaş, 11 petrol
istasyonu sahibinin yönettiği ve ayda 550 TL bağışta bulunduğu Seydi Burhanettin Derneği
başkanıdır aynı zamanda. Komisyondan onay yazısı çıktı, cuma günü Çavdarlar Petrol’e gittim,
Çavdar Genel Sekreter Yalçın’ın Sekreteri Kemal Oral’a gazeteye sarılı 9 deste dolar karşılığı
250 bin TL’yi verdi. Oral, parayı Osmanlı Sarraf’a götürmek için yanımızdan ayrıldı.

- Mustafa Yalçın “Özhaseki (Belediye Başkanı) babanı tanıyor, ona güveniyor biz de sana
güveniyoruz” dedi.
- Genel Sekreter Yardımcısı Enver Kemaloğlu, bana “yaptığın her tahsilat için 750 milyon ile 2
milyar alacaksın” dedi. Ben çekindiğimi söyleyince S.. git lan büyükşehir belediyesinin
yapamayacağı iş mi var, belediyede para tükenir mi biz burada devletiz” dedi. Ben kabul ettim
16 kişiyle çalışacağım söylendi.
- Nadir Ünlü’den 600 bin YTL tahsil edildi.
- Yağhan Petrol’den alınan 300 milyarı bizzat Mustafa Yalçın’a teslim ettim.
- Murat ve Altaylar Petrol’e tek kattan 7 kata kadar izin verildi, şirket 3,5 trilyon kazandı.
Onlardan 500 milyar para istendiğini biliyorum.
- Timuçinler Petrol’den 300 bin TL paranın getirildiğini Kemal Oral bana söyledi.
- Özata Petrol ruhsatı için Özhaseki’nin kızı Elif Özhaseki’ye bir daire verildi.
- Türkmenler Petrol’den bizzat ben 300 bin TL aldım Kemal Oral’a teslim ettim.
- Erpet Petrol için Eğitim Daire Başkanı Erol Bedir devreye girdi, istasyon sahibi Mehmet
Çöl’ün başka işyerinden Özel Melikgazi Hastenesi için 35 bin TL’lik büro malzemesi aldık.
- Gülsoy Petrol’den 500 milyar Kemal Oral’a aktarıldı.
KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANI YANITLADI:
Özhaseki’ye göre 10 YALAN var
CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Meclis’te göndeme getirdiği yolsuzluk iddalarına yanıt
veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Özhaseki, 17 yıldır belediye başkanı
olduğunu, bugüne kadar yolsuzluk, rüşvet olaylarına bulaşmadığını söyledi. Basın mensuplarına 7 ayrı
dosyadan oluşan 84 belge dağıtan Özhaseki, açıklamasında ‘10 yalan’ diyerek şu noktalar üzerinde
durdu:
YALAN 1: Bir takım kişilerin özellikle taksi durağı ve ulaşımla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine
23.06.2007’de teftiş kurulunu göreve çağırdım. Yani Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi halen cezaevinde
tutuklu bulunan belediye personeli ihbarda bulunmamış, soruşturma tarafımdan başlatılmıştır.
YALAN 2: 10 sayfalık bölüm memurlara ait suçlarla ilgili olduğu için ayrıldı. Emniyet Müdürlüğü bunu
tutanakla ve 26 sayfa olarak bir tek sayfasını çıkartmadan Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir.
Savcılık ta 26 sayfalık ifadenin 10 sayfasını memur muhekematıyla ilgili soruşturma için ayırmıştır.
YALAN 3: Alınan 26 sayfalık ifadesi 3 vali yardımcısı tarafından Memurun Muhakemat Yasası’yla ilgili
incelenmiş, ifadenin 10 sayfası memurlarla ilgili, yani belediye çalışanlarının adı geçtiği 10 sayfası
ayrılmıştır.
YALAN 4: Bilirkişi heyeti, 3.12.2007’de raporunu tamamlamıştır. Bilirkişi heyetine ilçe belediyelerinden
tüm görevliler gelmiştir. Ancak, sadece Melikgazi belediyesi, görevlendirme yazısını daha sonradan
göndermiştir.
YALAN 5: Dönemin Kayseri Valisi Osman Güneş’in tayini 30.11.2007’de çıkmış ancak kendisi
4.12.2007’ye kadar görevini sürdürmüş ve resmi evrakı imzalamıştır. Yani resmi evrakı tayini çıktığı
gün imzaladığı yalan ve düzmecedir.
YALAN 6: Dosyanın kapatıldığı da tamamen yalandır. Zira, Kayseri’deki Cumhuriyet Savcılığı
18.7.2007 tarihinden itibaren tam 9 ay incelemiş 50 kişinin ifadesine başvurmuştur.
YALAN 7: CHP Genel Başkanı, Hacı Ali Hamurcu’yu öyle bir masum olarak anlattı ki, inanın içim
ezildi.
YALAN 8: Haci Ali Hamurcu, Yusuf Erikel’le birlikte belediyenin 13 nolu mührünü kullanarak, benim
mührüm bir numaralı mühürdür. 10 milyon TL’lik sahte senet düzenleyip imzamı da taklit ederek bize
şantaj yapmışlardır.
YALAN 9: Olay 23.06.2007’de başlamış, 02.07.2009’da bitmiştir. Yani dava söylendiği gibi 6 ayda
değil 2 yılda üstelik iki kez başvurulan Yargıtay’dan dönerek kesinleşmiştir.
YALAN 10: Halen tutuklu bulunan Hacı Ali Hamurcu, son 3 sayfalık ifadesinde ‘Ben bu dolandırıcılığı
başımdaki amirimle yaptım. Bazı kişiler bana Özhaseki ve bazı belediye yetkililerinin ismini de verirsen
onlar seni kurtarır dedikleri için böyle ifade verdim’ demiştir.”
Sistem nasıl işliyor?
Ali Hamurcu’nun iddialarına göre rüşvet sistemi şöyle işliyor:
n Bu (verilen) paraların belediye için giriş makbuzu yoktur. Bazen paraların 1/4’ü veya 1/5’i
Kayserispor veya Erciyesspor’a bağış olarak gösterilir. Bu bağış, risk alanların payları düşüldükten
sonra asıl para Mustafa Yalçın aracılığıyla pay edilir en büyük payı da Mehmet Özhaseki alır. Ben
Haseki’nin elinden para aldığını hiç görmedim ama Yalçın’a teslim edilen paraların başkana teslim
edilmek üzere Kemal Oral’a götürüldüğünü gördüm.
- Aybil Petrol’den 250 milyar alındı.
- Ruhsatsız otoparklara da göz yumulmaktadır. Buralara çekilen hacizli araçlarla çok büyük rant

vardır.
- Minibüs hattının devredilmesinde de 800 bin euro kazanıldı.
Yakup Erikel ve kardeşi...
Kulkuloğlu, Yakup Erikel ve ilişkileri hakkında şu iddiaları dile getirdi: “Yakup Erikel dosyayı kapatmak
için Ankara’dan görevlendirilen bir avukat. Yakup Erikel; Bülent ve Münevver Arınç’ın yıllardır özel
avukatı, Egemen Bağış’ın yakın arkadaşı, Sadullah Ergin’in okul arkadaşı, bir rivayete göre ev
arkadaşı. AKP Siyaset Akademisi öğretim görevlisi. Deniz Feneri Derneği’nin kurucusu. Kardeşi Yusuf
Erikel, Hamurcu’nun kendi rızasıyla bulup anlaştığı avukatı. Yakup Erikel, Yusuf Erikel’e baskı yaparak
onun bu dosyayı bırakmasını sağladı.”
Nasıl sonuçsuz kaldı?
Kayseri Başsavcı Vekili Dalan, dosyanın memur suçu kapsamına girdiği görüşü ile Đçişleri
Bakanlığı’na başvurdu. SONRASI ŞÖYLE:
- Đçişleri Mahalli Đdareler Gn. Müdür Yardımcısı Ömer Doğanay, inceleme yapılarak bildirilmesini
istedi: 10.8.2007
- Vali Yardımcısı Fahri Oluk, önaraştırma yapılmasını istedi: 16.8.2007
- Vali Vekili Đbrahim Yurdakul, TCK’nın 252. maddesi kapsamında rüşvet suçunun oluştuğunu
belirterek Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın 17. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiğini
Đçişleri Bakanlığı’na bildirdi: 21.8.2007
- Đbrahim Yurdakul, atama dönemi olmamasına karşın Gaziantep Vali Yardımcılığı’na atandı.
Kararname 29.9.2007’de Resmi Gazete’de yayımlandı.
- Đçişleri Mahalli Đdareler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Doğanay, Kayseri Başsavcılığı’na konunun
rüşvet kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağını bildirdi: 3.9.2007
- Kayseri Başsavcı Vekili Đsmail Dalan, alındığı öne sürülen rüşvetle ilgili hiçbir somut delil
gösterilmediği gerekçesiyle öncelikle idari soruşturma yapılması gerektiği düşüncesiyle Đçişleri
Bakanlığı Mahalli Đdareler’e yanıtını verdi: 19.9.2007
- Ömer Doğanay da 2003 tarihli 2 genelge doğrultusunda yeniden idari soruşturma yapılarak Memur
Suçları Yasası kapsamında kendilerine bildirilmesini istedi: 4.10.2007
- Vali Osman Güneş, ön araştırma için Vali Yardımcısı Ali Yener Elçin’i görevlendirdi: 23.11.2007
- Erçin, belediyenin ruhsat ve imar mevzuatı için 2 bilirkişi görevlendirmesini istedi: 28.11.2007
- Kocasinan Belediyesi 30.11.2007, Melikgazi Belediyesi ise 4.12.2007’de bilirkişileri görevlendirdi.
- Vali Yardımcısı Erçin bilirkişileri beklemeden 3.12.2007 tarihinde, “yeterli delil bulunmadığından,
iddialar tamamen soyut olduğundan” soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönünde rapor verdi.
‘Oral Çelik vuracaktı’
Ali Hamurcu, 20.9.2007’de Kayseri Başsavcı Vekili Đsmail Dalan’a verdiği ifadede, 55 hatlık taksi
durağına ilişkin yasal sürecin karmaşıklaşması üzerine Süleyman Temeltaş’ın (UKOME Müdürü)
kendisine “Kayseri’den ayrılarak, bir süre gezerek gelmesini söylediğini” anlattı. Hamurcu, “Oral
Çelik’in geleceğini, beni vuracaklarını söylüyorlardı” dedi.
Hamurcu, emniyet ifadesinde avukat Yusuf Erikel ile Ankara’da bürosunda buluşunca elinde Özhaseki
ve Mustafa Yalçın’ın imzaladığı 10 milyon TL’lik bir senet olduğunu söyleyerek kendisine verdiğini,
Erikel’in de telefonla konuştuğu Yalçın’la pazarlık yapıldığını anlattı. Hamurcu, bu ifadenin aynısını
avukat bürosunda da anlattığını ve Erikel’in bunu videoya çektiğini anlattı.
Hamurcu’nun ilginç kişiliği
Hacı Ali Hamurcu (Ergenekon’dan tutuklu), 17 Temmuz 2007’de emniyete verdiği ifadesinde kendisi
hakkında ise şu bilgileri verdi: “Babam Kayseri emniyet istihbaratından emekli başkomiser. Askerliğimi
KKTC’de Tümgeneral Osman Pamukoğlu’nun habercisi olarak yaptım. Askerlik dönüşü 2003’te Gesi
Belediyesi’nde park bahçe sulama görevlisi oldum, su tahsilat bürosunda çalıştım. 2005’te
büyükşehire temizlik işçisi oldum, kadrom buradayken UKOME’de bilgi işlem memuru olarak göreve
başladım. Bu görev beni aşar dedim ama Makina Đkmal Daire Başkanı yetkimi kullanıp imzayı atmamı
istedi. 22 Haziran 2007’de kaçana kadar bu görevi yaptım. Hiçbir gayrimenkulüm yok. Đki kredi kartına
10.400 TL borcum var.”
Kaynak : Milliyet Gazetesi :
http://www.milliyet.com.tr/iste-chp-nin-belgeleri/siyaset/haberdetay/15.12.2010/1326473/default.htm
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8606
Erişim Tarihi: 20.12.2010

''Felaketlere karşı şemsiye altına''
Felaketlere karşı şemsiye altına'' adlı AB projesi kapsamında kayıt dışı ekonomi ve istihdam konulu seminerlere devam edildi.
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Okul müdürleri ve sendika yöneticileri de kayıtdışı istihdam
seminerine katıldı.
"Felaketlere Karşı Şemsiye Altına "adlı AB projesi kapsamında kayıt dışı ekonomi ve istihdam
konularında seminer düzenlendi.
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 kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam konularında
seminer düzenlendi.

KASEMDER Başkanı Mustafa Yılmaz, Asude Restoran'da düzenlenen seminerin açılışında yaptığı
konuşmada, toplantıya her hafta bir grubu davet ettiklerini iafede ederek seminere bu kez eğitim
camiasında görev yapan okul müdürlerini ve sendika temsilclerini çağırdıklarını söyledi. Projenin kayıt
dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiye bir nebze olsun katkı sağlayacağına inandıklarını belirten
Yılmaz,"Proje kapsamında değişik kurumlara mensup ayrıca meslek kuruluşlaına üye insanlara
uyarılarda bulunuyor,kayıt içi bilincini oluşturmaya çalışıyouz",dedi.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan da sendikaya kayıt konusunda bir çok okul
müdürünün yavaş davrandığını ifade ederek her hafta bir okul müdürünün kendilerine kayıtlarını
yaptırmalarını ve kaytdışı konusundada böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya blunduklarını sözlerine ekledi.
Sosyal Güvenlik Uzmanları Münüp Yıldız ve Rıza Mallı ise kayıt dışı istihdam ve iş hukuku hakkında
bilgiler verdiler.
Haber/Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8607
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Kılıçdaroğlu milleti kandırdı !
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay CHP liderinin Kayseri'de yolsuzluk yapıldığına yönelik iddialarına yanıt verdi.
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Đçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığına yönelik iddialarına yanıt verdi.
Atalay, düzenlediği basın toplantısında, iddialara ilişkin yürütülen hukuki süreci anlattı, belgeleri
açıkladı.
Beşir Atalay, konuya ilişkin dönemin Kayseri Vali Vekilinin Đçişleri Bakanlığına gönderdiği yazının,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığa iletildiğini dile getirerek, Cumhuriyet Savcılığının da rüşvet iddialarını
araştıracağını hükme bağladığını söyledi. Atalay, "Rüşvetle ilgili Cumhuriyet Savcısının idareden izin
alması gerekmiyor. Zaten o konuda başsavcılık işlemini yürütüyor. Ama bu iki ayrı olay gizleniyor.
Bunlar çok enterasandır. Koskaca bir anamuhalefet partisi, belgelerin işine gelen kısmını alıyor.
Dosyanın bütünlüğü içinde bir iftirayı ispatlamak için böyle bir oyuna başvuruyor. Bu çok üzücü. Yani
buna tevezzül ediliyor. Bunların açıklanmayacağını mı zannediyorlar" diye konuştu.
Đdari ve adli yönden gerekli işlemlerin yapıldığını ifade eden Atalay, "iddiaların soyut olduğu ve somut
belgelere rastlanmadığının anlaşıldığını" belirtti.
MĐLLETĐ KANDIRMASI AFFEDĐLEMEZ
Atalay, özetle şunları kaydetti:
"Hiç incelemeden, hiç çalışmadan, aralardan birşeyler seçerek, bundan politik menfaat umarak, büyük
ciddiyetsizlikle gündeme getirilmesi üzücü. bu büyük bir saygısızlıktır. Bir ülkenin vatandaşı olarak
söylüyorum. Bu tam bir aymazlık. Bir anamuhalefet partisi, bu kadar aciz, çaresiz, bu kadar kurgu bazı
olaylardan medet umuyor. CHP'nin bu ülkeye vereceği hiçbir katkı yok. Nerelerden kendisine yalan
yanlış bilgiler getirilmiş, anamuhalefet lideri çıkıyor, bunu kullanıyor. 'Bir valinin kararnamesi ne zaman
çıkar, ayrılır' bunu bildiği halde, milleti kandırması affedilecek bir şey değil. Bu tam bir telaş, tam bir
çaresizlik ve polemiklerden medet ummaktır."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8608
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Konuşursam taraf olurum !
GÜL: Kayseri'yi en iyi ben biliyorum. Konuşursam taraf olurum. Kendimi tutuyorum.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki yolsuzluk
iddialarına ilişkin olarak, "Bir şey söylersem taraf olurum. Kayseri'yi en iyi bilenlerden birisiyim.
Özhaseki'yi de zaten iyi tanıyanlardan birisiyim. Her şey şeffaf zaten. Kayseri örnek bir şehir. Siyasetçi
olsam çok şey söylerim ama kendimi tutayım" dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülleri' töreninin ardından verilen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını
cevaplandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili
iddialar ve sonrasında yaşanan gelişmelerin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, "Bir şey
söylersem taraf olurum. Kayseri'yi en iyi bilenlerden birisiyim. Özhaseki'yi de zaten iyi tanıyanlardan
birisiyim. Her şey şeffaf zaten. Kayseri örnek bir şehir. Siyasetçi olsam çok şey söylerim ama kendimi
tutayım" dedi.
Siyasilere yönelik 'yumurta' protestosuna ve yaşanan tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Gül,
"Üniversiteler ifade özgürlüğünün bir yeridir. Ama eylem özgürlüğünün yeri değildir" diye konuştu.
Gül, TBMM'deki Kürtçe konuşma tartışmalarına ilişkin soruya ise, "Kanunlar, Anayasa belli. Mecliste
Türkçe konuşulur. Kitapta, tiyatroda, Kürtçe olur" karşılığını verdi.

MECLĐS BAŞKANI ŞAHĐN
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin soru üzerine, "Hukuken
baktığımızda ortada sonuçlanmış ve Yargıtay tarafından onanmış bir dava var. Ben Meclis Başkanı
olarak 'şöyle yapın böyle yapın, yol gösteren, inceleyin, incelemeyin' diye akıl verme noktasında
değilim" diye konuştu.
Şahin, TBMM'de Kürtçe konuşmaya ilişkin olarak da, "Almanya'da 6-7 Türk milletvekili var. Hiçbiri
Alman parlamentosunda Türkçe konuşamaz. Herkesi akıl ve sağduyuya davet ediyorum" şeklinde
konuştu.
TBMM Başkanı Şahin, AĐHM'in HADEP'in kapatılmasında Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum
etmesini de, "Yürürlükteki mevzuat parti kapatma nedenidir" sözleriyle değerlendirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8609
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Atalay'a 'belge saklıyorlar' cevabı!
Kulkuloğlu: Đçişleri Bakanı'na yalancı demek bir milletvekiline yakışmaz ama onu da oltaya takmışlar.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Đsa Gök, Kayseri Valiliği'nin talebiyle muhakkik kurul tarafından rüşvet
ve yolsuzlukla alakalı oluşturulan soruşturma raporunun gizlendiğini öne sürerek, bu ön soruşturma
raporunun dosyaya geri konulmasını istedi. Gök, "Bu dosya kokuyor, hem de çok pis kokuyor. Bu
dosyanın içine bilerek veya bilmeyerek Başbakan dahil edilmiştir" dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddiasıyla ilgili Đçişleri Bakanı Beşir
Atalay'ın açıklamalarına cevap vermek üzere Meclis'te CHP Genel Başkan Yardımcısı Đsa Gök'le
birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün muhataplarına bir
takım sorular yönelttiğini hatırlatan Kulkuloğlu, bu sorulara şu ana kadar cevap verilmediğini söyledi.
Dönemin Kayseri Vali Vekili Đbrahim Yurdakul'un kanaat belirttiği dosyala ek bir dosya bulunduğuna
işaret eden Kulkuloğlu, bu ek dosya içinde ön araştırma raporunun bulunduğunu ifade etti. Bu
dosyanın kayıp olduğunu kaydeden Kulkuloğlu, Đçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bugün yaptığı
açıklamada kendisine yakışmayan bir üslupla hem belgeler konusunda yanıltıcı ifadeler kullandığını,
hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik çirkin ifadeler kullandığını belirtti. Đçişleri Bakanı'nın 'CHP bir belgeyi
gizledi, açıklamadı' dediğine işaret eden Kulkuloğlu, 3 Eylül 2007 tarihli bu belgeyi dünkü basın
toplantısında basın mensuplarına dağıttığını söyledi. Kulkuloğlu, "Đçişleri Bakanı'na yalancı demek, bir
milletvekiline yakışmaz. Ama düştüğü duruma çok üzülüyorum. CHP bu belgeyi açıklamış. Onu da
oltaya taktılar. Çok yazık" diye konuştu.
Bu belgenin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bir yazı üzerine gönderildiğini bildiren Kulkuloğlu,
bu yazının da Kayseri Valiliği'nin 835 sayılı yazısı olduğunu kaydetti. Kayseri Valiliği'nin 835 sayılı
yazısında, 'Đsnat edilen suçların tamamı, TCK'nın 252. maddesinde tarif edilen rüşvet suçunu
oluşturmakla, 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu'nun 17. maddesi kapsamına girer' dendiğini, bunun bir ön araştırma raporuna dayanılarak
yazıldığını ifade etti.
Đçişleri Bakanlığı'nın Kayseri Valiliği'ne yazdığı ikinci yazıda, 'Şikayet konularının tamamını
kapsayacak şekilde yeniden ön araştırma yapılmasını' dendiğini anlatan Kulkuloğlu, bir önceki yazının
ekinde bir ön araştırma raporu olduğunun bu yazıyla belgelendiğini söyledi. Kulkuloğlu, "Yalancı
diyemediğim, oltaya takılan Sayın Đçişleri Bakanı'na buradan soruyorum. 3 Eylül tarihli belgeyi

gösterecek cesaretin varsa neden ekindeki ön araştırma raporunu çıkarıp açıklayamıyorsun? Yürek
onu ortaya koyabilmektir" şeklinde konuştu.
Đçişleri Bakanı Atalay'ın, Vali Vekili Đbrahim Yurdakul'un rutin işlemler çerçevesinde görev yerinin
değiştiğini söylediğini belirten Kulkuloğlu, Yurdakul'un bir tayin isteği bulunmadığını, görev süresinin
de dolmadığını anlattı.
"ĐÇĐŞLERĐ BAKANI KENDĐ KENDĐNĐ ĐDDĐALARIN ĐÇĐNE DAHĐL ETTĐ"
Kayseri Valiliği'nden Đçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanan Osman Güneş'in evrak imzalamaya
yetkisinin olup olmadığı konusunun da tartışıldığına işaret eden Kulkuloğlu, Atalay'ın, 'Osman
Güneş'in evrakını ben onayladım. Onlar teklif etti, ben de kabul ettim' dediğini hatırlattı. Kulkuloğlu,
"Biz Đçişleri Bakanı'nı bu iddiaların içine dahil etmemiştik. Kendi kendisini ihbar edip, kendisi dahil
ediyor. O zaman bunları açıklama yükümlülüğü, boynunun borcu haline geliyor" diye konuştu.
Osman Güneş'in basın toplantısında, belgenin tarih bölümündeki '4.112' ibaresiyle ilgili olarak 'daktilo
hatası' açıklaması yaptığını belirten Kulkuloğlu, zamanı kısıtlı olmayan bir Vali'nin bu yanlışı yapan
görevlileri neden uyarmadığını sordu.
"BAŞBAKAN'A DÜŞEN YOLSUZLUK BATAĞINA DÜŞENLERĐ AYIKLAMAK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Đsa Gök ise bu olayda Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'na
aykırı işlem ve eylemler bulunduğunu söyledi. CHP'nin yaptığı şeyin, bu devletin zarara uğratıldığı
gerçeğini halka açıklamak olduğunu belirten Gök, Başbakan ve Đçişleri Bakanı'na düşen şeyin ise bu
rüşvet ve yolsuzluk batağına düşenleri ayıklamak, devlet sistemi içinde çıkarmak olduğunu, bu
olayların üzerini kapatmak olmadığını ifade etti. Đçişleri Bakanı'nın açıklamalarından üzüntü
duyduklarını kaydeden Gök, Atalay'ın siyasi jargonda demagoji yaptığını savundu. Gök şöyle konuştu:
"Sorduğumuz sorulara cevap bekliyoruz. Topu taca atmak değil. Bu dosyada suçların örtbası için, bu
pisliklerin halının altına gizlenmesi için büyük bir çaba sarfedilmiş. Bu çabanın gizleyemediği deliller
var. Đçişleri Bakanı dedi ki, 'CHP evrak gizliyor'. Bu lafı kendisine aynen iade ediyorum. Biz evrak
gizlemiyoruz ama Bakan, Bakana bağlı bürokratları evrak gizliyor. Bu bir suçtur. Derhal Bakanın
gizlediği bu evrakı çıkartmasını istiyoruz. Vali Yardımcısı Fahri Oluk tarafından Đl Đdare Kurulu
Müdürlüğü'ne yazılan talimat üzerine oluşturulan muhakkik kurul tarafından rüşvet ve yolsuzlukla
alakalı oluşturulan soruşturma raporunu, muhakkik raporu gizlemeyip kamuoyunun önüne çıkarmasını
istiyoruz. Bu evrakta rüşvet ve yolsuzluğun olduğu saptanıp buna göre işlem yapılması istendiği çok
açık. Minareyi çalarken kılıfını uyduramamışlar. Takip eden evrakta bunun izi var. Bu ön soruşturma
raporudur. Böyle bir rapor var ve bu raporda rüşvet ve yolsuzluk belirtilmiş ki, Bakanlık Kayseri
Valiliği'ne gönderdiği yazıda, 'Yeniden ön araştırma yapın, ne yapın edin görevi suistimale sokun'
diyor. Bu talep üzerine yazılan ikinci muhakkik raporunda bütün bu suçlar yok edilerek görevi ihmale
sokulmak isteniyor. Bu da ancak Bakanlık izniyle soruşturulabiliyor. Bu dosya kokuyor, hem de çok pis
kokuyor. Bu dosyanın içine bilerek veya bilmeyerek Başbakan dahil edilmiştir. Đçişleri Bakanı bilerek
veya bilmeyerek bu olaya dahil olmuştur. Öncelikle Valiliğin, rüşvet ve yolsuzluğun ispatlandığına esas
teşkil eden muhakkik raporunu dosyaya geri koysunlar."
Bu dosyada sahte vekalet olduğunu öne süren Gök, sahte avukat vekaletinin, takibi şikayete bağlı bir
konu olmadığını söyledi. Böyle bir vekaletin olmadığının, noterin gönderdiği yazıyla belli olduğunu
anlatan Gök, "Türkiye noterlerinde böyle bir vekalet düzenlenmemiş. Bu sahte vekaleti kim düzenledi.
Adliyeyi ve Valiliği kim kandırıyor. Bu açıklansın" şeklinde konuştu.
Avukat Yakup Erikel adına düzenlenen ve sahte olduğu iddia edilen yetki belgesi ve vekalet de basın
mensuplarına dağıtıldı. Gök, vekalette yevmiye numarası bulunmadığını, yetki belgesinde belirtilen
yevmiye belgesinin ise noter tarafından reddedildiğini söyledi.
"ELDĐVENĐN ĐÇĐNDEKĐ ELĐN PEŞĐNDEYĐZ"
Kulkuloğlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Hacı Ali Hamurcu'nun lise
mezunu bir belediye çalışanı olduğunun hatırlatılması ve 'Bu kadar parayı toplaması mümkün mü?'
sorusunun yöneltilmesi üzerine bunun mümkün olmadığını ifade etti. Dün bir eldiven benzetmesi
yaptığını hatırlatan Kulkuloğlu, "Eldiven içinde bir güç olmadan hareket edemez. Ona can
veremezsiniz. Hacı Ali Hamurcu burada eldivendir. Biz içindeki elin peşindeyiz" dedi.
'Bu işi çözmesi gereken yargı değil mi?' sorusu üzerine Đsa Gök, burada siyasi sorumluluk
bulunduğunu söyledi. Rüşvet batağını gizlemeye çalışan bir merkezi otorite bulunduğunu öne süren
Gök, siyaseten bu yanlışa imza atanların sorumlu olduğunu ifade etti.
Kulkuloğlu, bir soru üzerine Hacı Ali Hamurcu'nun yargılanıp ceza aldığı dosyanın başka bir dosya
olduğunu, bilgi kargaşası yaratılmaması gerektiğini belirtti.
Đsa Gök de hakkında rüşvet iddiası ortaya atılanların mal varlığının savcılık tarafından araştırılması
gerektiğini kaydederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kızının aldığı bir

tapudan bahsedildiğine işaret etti. Gök, "Bu bir delil başlangıcıdır. Tapu Đdaresinden hakikaten
belediye başkanının kızına, o petrol işiyle alakalı olarak verilen bir tapu var mı soruşturulması lazım.
Bu soruşturulmuyor. Tek çaba, nasıl kapatırız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8612
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Cumhurbaşkanı Gül'ü ziyaret ettiler
Ziyarete Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da katıldı.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 66

Tarih

: 16 Aralık 2010 11:00

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim kururlu
üyeleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarların sorunlarını ve çözüm önerilerini
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e iletti.
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, indirimli elektrik
kullanımı hakkından meslek kuruluşlarına kayıtlı esnaf ve sanatkarların da faydalanmaları için talepte
bulundu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül orta direğin çimentosu Esnaf ve Sanatkarların her zaman yanında ve
yardımcısı olduklarını, sorunlarının çözülmesi için her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8613
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Rüşvet iddiasına belgeli cevap !
Kılıçdaroğlu'nun iddialarla ilgili belgeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasında yayınlandı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında ortaya attığı
iddialarla ilgili belgeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr adlı internet sayfasında

yayınlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin 14 Aralık Salı günü düzenlediği basın
toplantısında gazetecilere dağıttığı bu belgeler arasında, Hacı Ali Hamurcu'nun emniyette (biri 26
sayfa diğeri 16 sayfa) ve savcılıkta verdiği ifadelerin yanı sıra emniyette alınıp Cumhuriyet Savcılığı'na
teslim edilen ifadenin 26 sayfa olduğunu gösteren tutanak da yer alıyor. Bu belgeyle CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadenin 10 sayfalık kısmının emniyette çıkarıldığı iddiası da
çürütülmüş oldu.
Bununla birlikte Hacı Ali Hamurcu'nun Cumhuriyet Savcılığı'nda en son verdiği 3 sayfalık ifade de bir
kez daha kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu ifadesinde Hacı Ali Hamurcu, daha önceki ifadelerinin
birbiriyle çeliştiğini kabul ederek, "Bu sırada müdürüm belediyedeki üst düzey görevlileri suçlayacak
olursam onların beni kurtarabileceğini söyledi. Bu nedenle ben, müdürümün bana söylememi istediği
hususları, gerçekmiş gibi ifadelerimde anlattım. Zaten ifadeler karşılaştırıldığında tamamıyla birbiriyle
çelişki içerisinde olduğu görülecektir. Ben hakkımdaki suçlamalardan kurtulmak için ve belediye üst
düzey görevlilerinin bana yardımını sağlamak için bu ifadeyi verdim. Bu nedenle önceki ifadelerimin
gerçek dışı olduğunu belirtmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı.
Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanan belgeler arasında ayrıca Başkan Özhaseki'nin
Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirmesi, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından Hacı Ali
Hamurcu hakkında tutulan teftiş raporu ve ardından savcılığa yapılan suç duyurusu da bulunuyor.
Sayfada bu belgelere birlikte sahte senet hazırlanarak şantaj yapılmak istenmesi çerçevesinde gelişen
olayları gösteren 'suç duyurusu' ve 'bilirkişi raporu' gibi toplam 13 dosya yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8614
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Şimdi de Sahte vekalet iddiası !
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de rüşvet iddiasıyla ilgili yeni ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün bildiğini açıklayabileceğini belirterek, “Bence hiçbir sakıncası yok” dedi.
Kılıçdaroğlu, 11. Marka Konferansı'ndaki konuşması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken,
Cumhurbaşkanı Gül'ün, Kayseri'deki rüşvet iddialarına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Sayın
Cumhurbaşkanı bildiğini açıklayabilir. Bence hiçbir sakıncası yok” yorumunu yaptı.
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın iddialarla ilgili açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
“Ben de bekledim Đçişleri Bakanı acaba bir şey söyleyecek mi diye... Bizim sorduğumuz hiçbir soruya
yanıt vermedi. Sadece hakarete varan söylemler dile getirdi. Bunu ben Đçişleri Bakanı'na
yakıştıramadım. Sayın Đçişleri Bakanı kendi vicdanına sordu mu? Biz belge gizlemişiz. O gizlediğimizi
söylediği belge bir gün önce basın mensuplarına dağıtıldı. Bir Đçişleri Bakanı'nın bundan haberi yoksa
o koltuktan ayrılsın.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en az 5-6 kez test etmeden, soruşturmadan bir şey
söylemediklerini ifade ederek, “Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan değil... Ben
öyle gidip birisi belge verdi, kürsüye çıkıp 'dosya budur, bu kapanmıştır' demiyorum” dedi.
Kılıçdaroğlu, 11. Marka Konferansı'ndaki konuşmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken,
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Kayseri'deki rüşvet iddialarıyla ilgili söylediklerinin hatırlatılması
üzerine, belgeyi asıl gizleyenin Đçişleri Bakanı olduğunu ileri sürerek, “Olayda rüşvet, resmi evrakta
sahtecilik vardır” ifadesini kullandı.
Gaziantep'e gönderilen vali vekilinin hazırladığı raporun niçin kamuoyuna açıklanmadığını soran
Kılıçdaroğlu, Bilgi Edinme Yasası'na göre bunu istediklerini belirtti.
Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bir başka soru... Sayın Bakan elini vicdanına koyup şu sorumu düşünsün: Bir muhakkik heyet
kuracaksınız, başında bir vali yardımcısı var, bilirkişi ayın 4'ünde atanacak, siz raporu bir gün önce
ayın 3'ünde vereceksiniz. Bu soruya yanıt vermeyen, bu soruyu soruşturmayan bir bakan o koltukta
hangi yüzle oturabilir? Elimizde belge olmasa biz konuşur muyuz? Bir avukat var, 'bu avukat kimdir'
dedik. Bu avukat, rüşvet topladığı iddia edilen kişinin davasına sahte vekaletle girmiş midir, girmemiş
midir? Adalet Bakanı, barolar baksın. Bugün Adalet Bakanlığına ve barolara şikayet edeceğiz. Bir
soru daha... Rüşvet topladığı söylenen kişinin davasına giren bu avukat Kayseri'ye gittiğinde otelde
yatıp kalkıyor. Bunun otel faturasını niçin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ödüyor? Bu sorular, şu ana
kadar yanıt aldığımız sorular değil.
Đçişleri Bakanı konuşuyor, 'aymazlık, şudur, budur' diye... Bakın biz kimseye hakaret etmiyoruz. Ben
parlamentoda konuşurken şunu söyledim: Sayın Başbakan, belediye, valilik, adliye arasında bir
organize dosya kapatma süreci var. Siz bu olayı lütfen soruşturun. Soruşturma açarsanız CHP Grubu
olarak biz sizin arkanızdayız. Eğer açmazsanız bu rüşvet olayının bir parçası olursunuz... Sayın
Başbakan çıkıp ne söyledi? Açılan ve kapanan bir davayı söyledi. Biz ondan bahsetmiyoruz. Bizim
bahsettiğimiz başka bir olay. Bütün bu olayların hepsini Sayın Başbakan veya sade bir yurttaş, elini
vicdanına koyup da yolsuzluklardan şikayet eden herhangi bir vatandaş 'ya bu yapılanların tamamı
normaldir' diyorsa, ben bütün bu sözlerimi geri alıyorum ama 'yok bunun soruşturulması lazım, böyle
kepazelik olmaz' deniyorsa ve Sayın Başbakan da 'evet böyle bir şey olmaz, siz beni parlamentoda
yanılttınız' diyorsa bu olayı soruştursun.”
"ĐPĐ ÇEKTĐK, ARKASI GELECEK DĐYORUZ”
Kimseyi suçlamadıklarını, olayın sağlıklı soruşturulmasını istediklerini yineleyen Kılıçdaroğlu, şöyle
devam etti:
“(Đpi çektik, arkası gelecek) diyoruz. Sahte vekaleti söylememiştik. Sahte vekaletleri bugün internet
sitemize koyacağız. Orada göreceksiniz. Olay budur. Eğer bir şey söylüyorsak, onu en az 5-6 kez test
etmeden, soruşturmadan söylemiyoruz. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
değil... Ben öyle gidip birisi belge verdi, kürsüye çıkıp 'dosya budur, bu kapanmıştır' demiyorum. Biz
olayı araştırıyoruz, soruşturuyoruz, sorguluyoruz, ondan sonra kamuoyuna açıklıyoruz. Ben,
parlamentoda hiç kimseyi suçlamadan olayın soruşturulmasını istedim. Neden? Đlk kez Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde yerelde belediye, valilik ve adliye arasında organize dosya kapatmak vardır. Bu
çok önemli bir süreçtir. Eğer bu olay soruşturulmazsa bunun altında bu hükümet kalır.”

"HUKUK DEVLETĐ AYAKLAR ALTINDADIR”
Đki hakimin, balyoz davasından önce yerinin değiştirilmesine ilişkin sorular üzerine, son yaşananların
kendileri için sürpriz olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ŞUNLARI SÖYLEDĐ:
“Çünkü yargı artık yürütmenin elinde. Sayın Başbakan da söylemişti 'ben bu davanın savcısıyım'
diye... Bir Başbakan bir davanın savcısıysa, o dava siyasallaşmış bir davadır. Siyasallaşan davada
kendilerini haklı çıkarmak için yargıç da savcı da değiştirirler, mahkemeye yazı da yazarlar,

mahkemeye baskı da kurarlar. AKP'nin varmak istediği hedefe ulaşmak için göze alamayacağı hiçbir
şey yoktur. Bunları göze alıyorlar. Hukuk devleti bana göre ayaklar altındadır.”
Kılıçdaroğlu, Önder Sav'ın, 18 Aralıkta yapılacak kurultaya ilişkin söylediklerinin hatırlatılması üzerine
de “Sav'ın yaptığı açıklama dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Kurultay sürecinde başından beri aynı düşüncede olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, mevcut tüzüğe
göre gideceklerini, delegelerin blok yerine çarşaf liste olmasını istemeleri halinde buna saygı
duyacağını vurguladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8615
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Rüşvet iddiasında Đncesu da var !
H.Ali Hamurcu'nun ifadesinden: Yağmur Çöl'ün Đncesu Belediye başkanı Zekeriya Karayol'a 55 milyar verdiğini biliyorum.
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KAYSERĐ Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Ali Hamurcu bazı
petrol şirketleri hakkında rüşvet iddialarında bulunmuştu. Hamurcu’nun ifadelerinde adı geçen petrol
şirketlerinin birçoğu iddiaları yalanlarken bir kısmı da rüşvet suçunun işlendiğini belirtiyor.
Hamurcu’nun ifadesi ve o şirketlerden bazılarının cevapları:
* Hamurcu’nun ifadesi: Şirket, lisans ve geçiş yolu izin belgesi olmadığından ruhsat alamıyordu.
Yağhan Petrol’ün sahibi Yağmur Çöl’den 300 milyar tahsil ettim. Çöl’ün Đncesu Belediyesi başkanı
Zekeriya Karayol’a 55 milyar, Đncesu Belediyesi Fen Đşleri Müdürü Ersal Ercümen’e 45 milyar vaziyet
planını onaylatmak için verdiğini biliyorum. Bu işlemlerden Süleyman Temeltaş 45 milyar, Hayri
Naziksoy 50 milyar bire bir imza attığı için aldı.
‘Müdür 2 katını istedi’
* Yağmur Çöl (Yağan Petrol): Hamurcu geldi. Đmar Müdürü’nün selamı olduğunu ve LPG’yi faaliyete
geçirmem için 30 bin lira vermem gerektiğini söyledi. Đmar Müdürü Hilal Aybak’ın kendisine gittim.
Daha ismimi söyler söylemez, ‘Çık dışarı ancak Ali Hamurcu’yla anlaşırsan işin olur, yoksa olmaz’
dedi. Ben de ‘30 bin lira istiyor’ dedim, Aybak, ‘Az bile istemiş şimdi biz de 60 bin istiyoruz’ dedi.
2007’de savcılık çağırdığında da bunları söyledim.
Hamurcu’nun ifadesi: Şaban Solmaz’ın önünü kesmek için Murat Turbil’e benzin istatsyonu imar izni
verileceği sözü verildi. Bunun karşılığında 250 milyar lira bu şahıstan para alındı. Parayı bizzat Ahmet
Acer tahsil etti. Süleyman Temeltaş ve Hayri Naziksoy risk aldıkları ve imza attıkları için 25’er milyar
buradan pay aldı.
‘Đhaleyle ruhsatlı aldık’
* Murat Turbil (Aybil Petrol): Ali Hamurcu’nun iddiaları üzerine savcılık çağırdı bizim ortak da gitti.
Bizim para vermemiz para almamız sözkonusu değil. Zaten buranın yerini Belediye 1995 yılında

ruhsatlı olarak ihaleye verdi biz de aldık. Ruhsatla aldıktan sonra ben belediyeyle niye uğraşayım?
Niçin para vereceğim belediyeye? CHP’nin internet sitesinden bugün tekrar okudum iddiaları. Bizimle
ilgisi yok. Ali Hamurcu aklına ne geldiyse anlatmış.
Kaynak : Vatan Gazetesi
http://haber.gazetevatan.com/Haber/346920/1/Gundem
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8616
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Şofben ve soba zehirlenmelerine dikkat
Makine Mühendisleri Kayseri Şube Başkanı Ali Alkan, kış aylarında şofben ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşa uyardı.
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Makine Mühendisleri Kayseri Şube Başkanı Ali Alkan, kış aylarında şofben ve soba zehirlenmelerine
karşı vatandaşa uyarıda bulundu.
Her yıl yüzlerce insanın soba ve şofben zehirlenmesine maruz kaldığını belirten MMO Kayseri Şube
Başkanı Ali Kalkan, bilgisizlik ve ihmal yüzünden yaşanan bu zehirlenmeler için alınacak önlemler
hakkında bilgi verdi. Kalkan zehirlenmeye sebep olacak durumlardan bahsederek, "Soba-baca ve
şofben-baca bağlantısının yanlış yapılması, sobaların yanlış yakılması ve yanlış kullanımı baca
temizliğinin yaptırılmaması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarını standartlara uygun olmaması veya
yanlış montajdan dolayı zehirlenmeler yaşanmaktadır. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havaların sık
yaşandığı sonbahar ve kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmeleri artmaktadır" dedi.
Kış aylarında yaşanacak olumsuz durumlar için uyarıda bulunan Kalkan, soba kullanımında alınacak
önlemleri şöyle sıraladı:
"Soba alımında, sobaların TSE standartlarına uygunluğuna dikkat edilmelidir. Böylece sobanın ısı
erimi elde edilir. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde
ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak, sobayı terk ederler. Soba aşırı doldurulmamalıdır, aşırı doldurulan
sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar.
Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. Sobaların düzenli olarak temizlenmesi be
bakımı bir yandan yakıtın daha verimli yanmasına, öte yandan da çevreye zarar veren emisyonların
azalmasına neden olur. Bundan dolayı sobaların temizlik ve bakımına özen gösterilmelidir. Soba
kapasitesine uyan yeterli hacimli bir yere konulmalıdır. Soba sıcaklığından etkilenmeyen yanmaz bir
levha ile tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir. Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey
doğrultuda olmalı, yatay borular bacaya hafif bir eğimle döşenmelidir. Uzun yatay boruların
kullanımından kaçınılmalıdır. Boruların yatay mesafesi en fazla 2 metre olmalıdır. En fazla 2 adet
dirsek kullanılmalıdır. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır. Her sezon kömür alırken,
herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamak için illerdeki mahalli çevre kurullarınca alınan kararlara
mutlaka uyulmalıdır. Bu çerçevede tüketiciler kömürlerini izin belgeli firmalardan almakla
yükümlüdürler. Tüketiciler satıcılardan fatura mensei denetim belgesi almak ve denetleme sırasında
bunları ibraz etmekle hükümlüdürler."
Kalkan, şofben kullanımında alınacak önlerler için de şu uyarılarda bulundu:
"Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan şofben asla çalıştırılmamalıdır. Şofben
bacası mümkünse müstakil baca olmalıdır. Eğer sönt baca kullanılacaksa daireye ait baca ana bacaya
üst kattaki baca seviyesinden bağlanmalıdır ve baca mutlaka standartlara uygun olmalıdır. Kesinlikle
tek kolonlu bacaya birden fazla bağlantı yapılmamalıdır. Şofbenin baca bağlantısı eğimli olmalıdır.

Baca ile duvar arasında tam bir sızdırmazlık olmalıdır. Şofben borusu yatay mesafesi 2.5 metreden az
olmalıdır ve baca bağlantısı zemine göre yüzde 3 eğimle yapılmalıdır. Şofben zehirlenmeleri genellikle
gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde oksijen oranının düşmesi
sonucunda ve karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere
sürekli temiz hava girmesi sağlanmalıdır. Şofben TSE ve ISO standartlarına uygun olmalı ve CE işareti
bulunmalıdır."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8617
Erişim Tarihi: 20.12.2010

DP Đl kongresi 29 Aralık'ta
DP Đl Başkanı Osman Çilsal düzenlediği basın toplantısında, ilçe başkanlarını kamuoyuna tanıttı.
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Demokrat Parti (DP) Đl Başkanı Osman Çilsal düzenlediği basın toplantısında, ilçe başkanlarını
kamuoyuna tanıttı. Çilsal, siyasette yaşanan son gelişmelere değinerek, “Siyasetçilerden sabır ve itidal
istiyorum” dedi.
Đl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan DP Đl Başkanı Osman Çilsal, “Siyasetçiler ve
yöneticiler, kendi nefislerindeki yezitlerden kurtulmazsa her zaman Kerbela yaşanır” diyerek,
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara değindi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yüzde 65'lik bir oy alarak başkan seçildiğini
hatırlatan Osman Çilsal, “Halkın büyük bir çoğunluğunun oyunu almış bu insanı yıpratmaya kimsenin
hakkı yoktur” diye konuştu. Yaşananlarla ilgili olarak siyasetçilerden sabır ve itidal istediğini bildiren
Osman Çilsal, “Özellikle iktidarın yapması gereken bu teraziyi korumaktır. Taraflardan sakinlik
bekliyorum” dedi.
Demokrat Parti olarak, bir çok ilçede kongreler gerçekleştirdiklerini ve ilçe başkanlarını belirlediklerini
açıklayan Osman Çilsal, “Develi ilçemize Mahmut Şişli, Bünyan ilçesine Mustafa Ayer, Kocasinan'a
Đbrahim Yusufoğlu, Melikgazi ilçesine Tuğba Seçilir, Talas ilçesine Hamza Dinçer, Tomarza ilçesine
ise Cengiz Gürkan ilçe başkanı olarak seçildi. Đl kongremizi 29 Aralık tarihinde yapacağız ve 15 Ocak
tarihinde yapılacak büyük kongreye katılacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8618
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Bucaspor maçının biletleri satışta
Güney ve kuzey tribünü biletleri 5 TL, doğu ve batı tribünü 10 TL, vip 20 TL, misafir 5 TL olarak satılıyor.
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Bucaspor'u konuk edecek olan
Kayserispor, hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.
Geçtiğimiz haftayı deplasmanda Gaziantepspor mağlubiyeti ile kapatan Kayserispor, devrenin son
maçında Cumartesi günü sahasında Bucaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu
mücadelenin hazırlıklarını Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde bugün yaptığı tek çalışmayla sürdürdü.
Teknik Direktör Şota Arveladze yönetiminde oyuncular antrenmana, düz koşu ile başladı. Daha sonra
kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanın son bölümünde ise iki takıma ayrılarak yarım sahada
çift kale maç oynadı.
Antrenmana uzun süreli sakatlıkları bulunan Cangele, Troisi, Zalateya ve Eren Güngör katılmazken,
sakatlığı geçen Uruguaylı oyuncu Santana ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Bu arada idman öncesi Teknik Direktör Şota, basın mensuplarının açıklama alma isteğini geri çevirdi.
Gürcü teknik adamın bu hareketi kendisinden açıklama almak için bekleyen gazeteciler tarafından
şaşkınlıkla karşılandı.
Kayserispor, Cuma günü yapacağı tek antrenmanla Bucaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp
tesislerinde kampa girecek.
- KAYSERĐSPOR - BUCASPOR MAÇ BĐLET FĐYATLARI SATIŞA SUNULDU
Spor toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor - Bucaspor karşılaşmanın bilet
fayatlarının satışa sunulduğu duyuruldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Bucaspor
karşılaşmasının biletleri Ticketturk tarafından satışa sunuldu. 18 Aralık 2010 Cumartesi günü Saat
14:00'de oynanacak maçta güney ve kuzey (alt-üst) tribünü biletleri 5 TL, doğu ve batı (alt üst) tribünü
10 TL, vip 20 TL, misafir 5 TL olarak satılıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8619
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Tır yan yattı: 1 yaralı
Yumurta yüklü bir TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yattı.
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Kayseri'de yumurta yüklü bir TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yattı.
Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, Mahmut S. yönetimindeki 31 AZ
683 plakalı yumurta yüklü TIR'ın, Kuzey Çevre Yolu'nda Buğdaylı kavşağına geldiği sırada direksiyon
hakimiyetinin kaybolması nedeniyle yan yattığı öğrenildi. Kazada TIR sürücüsü Mahmut S.
Yaralanırken, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada, TIR'ın deposundan sızan mazotun başka kazalara sebebiyet vermemesi için karayolları
ekipleri tarafından yola kum serpildi. Çalışmalar sırasında yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

- TRAFĐK KAZASI: 5 YARALI
Kayseri'de aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Altınoluk Mahallesi Seher Caddesinde ZG'ye ait 06 LIP 23 plakalı otomobil aşırı
hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, Đ.G'nin kullandığı 38 NS
121 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 06 LIP 23 plakalı otomobilde bulunan Z.G,Y.G,F.B ile 38 NS 121 plakalı otomobilde bulunan
Đ.G ve N.S yaralandı. Yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8620
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Binlerce aşure dağıtıldı
Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri vatandaşlara aşure dağıttı.
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3 BĐN KĐŞĐYE AŞURE ĐKRAMI
- MELĐKGAZĐ BELEDĐYESĐ, CAM-Đ KEBĐR CAMĐĐ ÖNÜNDE YAKLAŞIK 3 BĐN KĐŞĐYE AŞURE
ĐKRAMINDA BULUNDU
Melikgazi Belediyesi, Cam-i Kebir Camii avlusunda cami cemaatine ve vatandaşlara aşure ikramında
bulundu.
Melikgazi Belediyesi, Cam-i Kebir Camii'nde 3 noktaya kurduğu stantlarda cami cemaatine ve
vatandaşlara aşure ikram etti.
5 kazanda 50 kilo fındık, 50 kilo fıstık, 60 kilo kayısı, 60 kilo incir, 40 kilo nohut, 40 kilo fasulye, 40 kilo
buğday, 50 kilo ceviz, 50 kilo üzüm ve 150 kilo şekerle 6 saatte pişirilen aşure, öğle namazının
ardından cami avlusunda 3 ayrı noktada ikram edildi.
Daha sonra kazan başına geçerek, vatandaşa aşure dağıtan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Muharrem ayının 10.günü olan aşure gününün manevi öneminin çok büyük olduğunu
belirterek, dağıtılan aşurelerle birlik ve beraberliğin de pekiştirildiğini söyledi. Büyükkılıç, "Tarihi
geleneğimiz olan aşure diye bilinen, enerjisi de çok yüksek olan bu tatlıyı vatandaşımıza ikram ettik.
Şifa olsun, feyz olsun, nur olsun diye duada bulunuyoruz" dedi.
- KOCASĐNAN BELEDĐYESĐ AŞURE DAĞITTI
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Aşure Günü’nün dileklerin kabul olduğu, çok önemli
olayların yaşandığı bir zaman olduğunu söyledi.
Müftü Vekili Yakup Öztürk, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Sebze-Meyveciler
Odası Başkanı Yasin Boz ile çok sayıda esnaf ve vatandaşın ilgi gösterdiği törende konuşan Başkan
Bekir Yıldız, “Bugün hem aşure gününü hatırlayalım hem de aşure günü vesilesiyle de ağzımızı
tatlandıralım dedik. Kocasinan Belediyesi olarak Fatih Semt Pazar’ında Kayserili hemşerilerimize
aşure ikram ediyoruz. Biliyorsunuz aşure günü bizim literatürümüzde çok önemli hadiselerin zuhur
ettiği gün ve ay olarak bilinir” dedi.
Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün insanların dileğinin gerçekleştiği, sıkıntılarından ve güçlüklerden
kurtulduğu gün olarak zihinde yer ettiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Her insanın kendisine göre
birtakım sıkıntıları, beklentileri ve darlıkları vardır. Aşure berekettir, birlik ve beraberliktir Đnşallah bugün
vesilesiyle hemşerilerimiz sıkıntı ve darlıklarından kurtulur, diye ümit ve dua ediyoruz” şeklinde

konuştu.
Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşureyi Başkan Bekir Yıldız, Müftü Vekili Yakup Öztürk ve
Mustafa Alan ile birlikte dağıttı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8621
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Rüşvet gündeminde son durum !
CHP ve AKP kanadından Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarıyla son açıklamalar.
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CHP KAYSERĐ MĐLLETVEKĐLĐ KULKULOĞLU:
- "ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI'NDAN ÖN ĐNCELEME RAPORUNU ĐSTEDĐM, 15 GÜN ĐÇĐNDE CEVAP
VERĐLMESĐ GEREKĐYOR"
- KULKULOĞLU, AVUKAT YAKUP ERĐKEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI
AÇIKLADI
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddiaları kapsamında Đçişleri
Bakanlığı'ndan ilk ön inceleme raporunu istediğini söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kayseri
Valiliği'nin Kayseri'deki yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak 21 Ağustos 2007'de Đçişleri Bakanlığı Mahalli
Đdareler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği ön inceleme raporu ve vali görüşünün kilit bir belge olduğunu
ifade ederek, raporda iddiaların, rüşvet suçunu oluşturduğu, bu nedenle soruşturma için izne gerek
bulunmadığı görüşüne yer verildiğini söyledi. Bu raporun dosya içinde bulunmadığını kaydeden
Kulkuloğlu,
Đçişleri Bakanlığı'nın, dosyanın nerede olduğunu açıklamasını istedi. Bu raporun bugüne kadar
açıklanmadığına işaret eden Kulkuloğlu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği Kayseri milletvekili olarak
Đçişleri Bakanlığı'na bu belgenin kopyasının kendisine verilmesi için başvurduğunu açıkladı. Đçişleri
Bakanlığı'nın kendisine cevap vermek için bugünden itibaren 15 gün yasal süresi bulunduğunu ifade
eden Kulkuloğlu, gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.
Gazetecilerin sorularına da cevap veren Kulkuoğlu, bir soru üzerine avukat Yakup Erikel'in sahte
vekalet ve yetki belgesi ile davaya müdahil olduğunu öne sürerek Erikel hakkında yasal işlem
yapılması için Ankara Barosu ve Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, 'Milletvekili olmasaydı karşılıksız çekten şimdi içeride
olurdu' sözlerinin hatırlatılması üzerine Kulkuoğlu, "Kanıtlasın. Bu benim şahsi durumum. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluğunu konuşuyoruz. Sayın Bekir Bozdağ'ın bununla ilgili
söyleyecekleri varsa onu söylesin" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin internette belge yayınlamaya başladığının hatırlatılması üzerine
Kulkuloğlu, "Yayınlasınlar. Kamuoyu hangisinin doğru olduğunu görecektir" diye konuştu.

- BAKAN ATALAY: "BAZI BELGELERĐ GĐZLEYEREK YALAN SÖYLEME GĐBĐ BĐR ŞEYĐMĐZ
YOK"
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belgeleri gizliyorlar"
sözlerine tepki göstererek, "Bazı belgeleri gizleyerek yalan söyleme gibi bir şeyimiz yok. Ne varsa hem

yargıda, hem idarede hepsi açıklandı" dedi.
Bakan Atalay, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlediği "Terörizmin Önlenmesi:
Önleme yolları, Hukuki Araçlar ve Uygulamaları" Konferansı" kapsamında Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri Thorbjorn Jagland ile birlikte Conrad Otel'de basın açıklaması yaptı. Terör konusunda
ülkeleri eleştiren Atalay, "Terör kendilerine bir zarar vermedikçe bazı ülkeler bu konuda hassasiyet
göstermedi. Şimdi bütün dünyada bu hassasiyet var" şeklinde konuştu. Atalay, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili, "Belgeleri kendileri saklıyor" sözlerinin sorulması üzerine,
"Belgeleri saklayan biz değiliz, belgeleri saklayan karşı taraf" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun iddialarının sorulması üzerine Atalay, "Burada iç politika ile ilgili konulara girmek
istemem ama belgeler bizim dosyalarımızda olduğu için hepsini açıkladık, onlar bir yerlerden aldılar. O
vali vekilinin bir raporu yok. Bir rapor düzenlemedi. Bir yazısı var, o da zaten CHP'nin kendi sitesinde
yayınlandı. Bunun dışında bir rapor yok. Dosyanın tamamı açıklandı" diye konuştu.
Bakan Atalay, soru soran bir muhabirin kendisine "Adalet Bakanı" demesi üzerine de muhabirin
yanlışını düzeltti. Ardından Kılıçdaroğlu'nun "Đstifa etmeli" sözlerine karşılık Atalay, "Muhalefet daima
bu tür şeyler söyler. Biz çok şeffaf bir hükümetiz. Ben safha safha her şeyi açıkladım. Bazı belgeleri
gizleyerek yalan söyleme gibi bir şeyimiz yok. Ne varsa hem yargıda, hem idarede hepsi açıklandı"
dedi.

- CHP ĐL BAŞKANI ENVER ÖZDEMĐR:
- “AK PARTĐ YANLIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDĐYOR”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde
ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarla ilgili olarak CHP Đl Başkanı Enver Özdemir de açıklama yaptı.
AK Partili yetkililerin yanlışları savunmaya devam ettiklerini belirten CHP Đl Başkanı Enver Özdemir,
“AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve eski Đl Başkanı Mahmut Cabat’ta konuya müdahil olarak
belediyeyi ve görevlilerini koruma ve yapılan yanlışları örtbas etmeye devam etme çabasındadırlar”
şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı konuların belgelerle ortaya konmasına ve her
gün yeni bir belgenin ortaya çıkmasına rağmen AK Parti yetkililerinin olayı belediye dışında sadece bir
şahıs üzerine yıkmaya çalıştıklarını kaydeden CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, “Eski ve yeni il
başkanlarının konuyu tam olarak anlayabildiklerini sanmıyorum. Çünkü, olayın savunulacak bir tarafı
yok. Ortaya konulan belgelere karşı söyleyecek sözü olmayanlar, konuyu başka yönlere çekme gayreti
içine girmişlerdir. Yolsuzluğu ve sahtekarlığı savunan eski il başkanı Cabat öncelikle kendisinin hangi
gerekçeyle görevden alındığını açıklaması gerekir. CHP her zaman olduğu gibi yolsuzluk, usulsüzlük
gibi her türlü yasadışı olayın üzerine gitmekte kararlıdır. Yanlışı, hukuksuzluğu, haksızlığı savunmayı
görevlerinin gereği saymakla bu işler örtülemez. Nereden ve kimden gelirse gelsin pis kokuların
üzerine AK Parti’de, CHP kadar giderse sorun kalmayacaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8622
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Özhaseki'ye sonuna kadar kefilim !
Cumhurbaşkanı Gül, daha önce yolsuzluk iddialarıyla ilgili konuşursa taraf olacağını söylemiş ve 'Kendimi tutuyorum' demişti.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye yönelik
yolsuzluk iddiaları konusundaki ilgili sessizliğini sonunda bozdu ve kendisine “sonuna kadar kefil”
olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmet Sever’in Vatan’a aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Gül şöyle
konuştu: “Özhaseki’yi çok yakından ve iyi tanırım. Kendisi son derece çalışkan, temiz, dürüst ve şeffaf
bir belediye başkanıdır. Kendisine sonuna kadar kefilim.”
Sever’e Gül’ün önceki gün gazetecilere “Bir şey söylersem taraf olurum. Siyasetçi olsam çok şey
söylerim ama kendimi tutayım” demiş olduğunu hatırlatıp neden bir gün sonra karar değiştirdiğini
sordum. Kendisinden şu cevabı aldım: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın, CHP lideri Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ‘Sayın Cumhurbaşkanı bildiğini açıklayabilir. Bence hiçbir sakıncası yok’ demesi
üzerine fikrini değiştirdiğini söyleyebilirim.”
Bu haberin öyküsü
Cumhurbaşkanı Gül’ün yolsuzluk tartışmalarına yepyeni bir boyut katacağı kesin olan bu
açıklamasının neden sadece Vatan’da yer aldığını merak edenlere şunları söyleyebilirim. Dün NTV’de
Yazı Đşleri programında konuğum Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı’ydı. Kendisiyle tam
Kayseri konusunu tartışırken, Kılıçdaroğlu’nun ‘Sayın Cumhurbaşkanı bildiğini açıklayabilir”
sözlerinden haberdar olduk. Bunun üzerine Bursalı, Gül’ün konuşmasının çok isabetli olacağını, hatta
AKP içinde bazı karışıklıklara neden olabileceğini söyledi. Ben de “Eğer Gül bu konuda sessizliğini
bozarsa, mutlaka Özhaseki’ye kefil olur. Başka türlüsü söz konusu olamaz” diye kendi görüşümü
söyledim.Böyle düşünüyordum çünkü gerek Gül, gerek Özhaseki’yi 1991 genel seçimlerinden beri
tanıyorum. O tarihten bu yana Kayseri’de beş ayrı seçim kampanyasını izledim ve Gül ile Özhaseki’nin
RP-FP ve daha sonra da AKP saflarında çok uyumlu bir ikili oluşturduklarına defalarca tanık oldum.
Yayının ardından Cumhurbaşkanı Gül’ün basınla ilişkilerden sorumlu başdanışmanı Ahmet Sever’i
aradım. Ahmet çok yakın arkadaşımdır. Daha kendisine Köşk’teki atmosferi soramadan bana “yayında
söylediklerinde haklısın, Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Bey’e sonuna kadar kefil olduğunu bize
söyledi” dedi.
Ben de kendisine doğal olarak “Peki bunu kendisinin ağzından yazabilir miyim?” diye sordum. Bir
müddet sonra Ahmet beni aradı ve Cumhurbaşkanı Gül’ün, haberin başındaki sözlerini aktardı ve
“aynen yazabilirsin” diye ekledi.
Evet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sonunda “taraf” olma riskini göze alarak çok eski bir dostuna
tereddütsüz bir şekilde sahip çıktı. Kuşkusuz ana muhalefet partisi söz konusu yolsuzluk iddialarının
peşini, Gül’ün bu açıklaması nedeniyle bırakmayacaktır. Hatta bundan böyle Özhaseki’yle birlikte
sadece iktidar partisini değil, Cumhurbaşkanı’nı da hedef alacaklarını tahmin edebiliriz.
Fakat cepheyi böylece genişletmenin CHP’nin lehine mi aleyhine mi olduğu epey tartışılır. Benim bu
konuda ne düşündüğümü merak edenler varsa şimdilik şu kadarını söylemekle yetineyim:
Cumhurbaşkanı Gül’ün sırf “arkadaş hatırı” için konumunu riske atmış olması bana hiç makul
gözükmüyor. Yani CHP yöneticilerinin, Gül’ün kefaletinin ardından ellerindeki dosyaları eleştirel bir
şekilde yeniden incelemeleri hiç de yanlış olmaz.
Kaynak : Vatan Gazetesi
http://haber.gazetevatan.com/Haber/347139/1/Gundem
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8624
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Hemşerimle Köşk'te çay içtim !
Özhaseki: Çay içtik. Sayın Cumhurbaşkanı, "Neler oluyor ? dedi, biraz gülüştük".
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Köşk’e çıkan AKP’li Kayseri Belediye Başkanı Özhaseki: Ankara’ya gelmişken Cumhurbaşkanı’nı da
ziyaret ettim. Çay içtik. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Neler oluyor’ dedi, biraz gülüştük...
ANKARA - CHP’nin Kayseri iddiaları sürürken dün Çankaya Köşkü’nün ve TBMM’nin ilginç bir konuğu
vardı. AKP’li Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, önce Çankaya Köşkü’nü ardından da
TBMM’de grup başkanvekillerini ziyaret etti. Özhaseki’nin AKP’li Grup Başkanvekilleriyle CHP’nin
iddialarını incelediği öne sürülürken çıkışta açıklama yapan Kayseri Belediye Başkanı, “Elitaş
hemşerim. Sohbete geldim. Yalan söyleyemem. Hemşerim. Gelmişken Sayın Cumhurbaşkanı’nı da
ziyaret ettim. çay içtik. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Neler oluyor’ dedi, biraz gülüştük” ifadesini kullandı.
Gazetecilerin soruları üzerine Özhaseki, iddialarla ilgili şöyle konuştu:
10 YALAN: Đlk gün zaten 8-10 tane bana göre yalan, bazen söylerken bile utandığımız iddiaların
hepsinin belgelerini bizim sitede yayınladık. Đkinci gün farklı bir iki şey söylediler. Başka dosyadan
bahsediyoruz falan dedi Kılıçdaroğlu. Farklı dosyalar yok. Bir olay var ve o olaydan dolayı açılmış bir
kaç tane dava var. Yani aynı olaydan bahsediyoruz. Aradan bir iki gün daha geçti. Üçüncü gün gerek
milletvekilleri, gerek kendileri, ‘Avukat geldi Kayseri’ye. Otel parasını siz mi verdiniz? Çantayla para
geldi, gitti, bir şeyler dediler.
ERĐKEL’LE KAN DAVAMIZ VAR: Yusuf ve Yakup Erikel iki avukat kardeş. Birisini Ağır Ceza’da
suçlamışım. 3,5 senedir takip ediyorum, şantaj var, sahte senet düzenlendi diye. Kan davalıyız Yusuf
Erikel’le. Şu anda 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava devam ediyor.
KIZIM KĐRADA OTURUYOR: Kızım eczacı. Đşleri de fena değil ama daha ev alamadı, kirada oturuyor.
Tapu dairelerine yazıyorlar bakıyorlar öyle birşey yok. Benzinliği peşkeş çekti diyorlar. Adam bizimle
ilgili olmayan bir belediyeden almış benzinliği. Benimle uzaktan yakından alakası yok. Bütün iddialar
yakalanan çocuğun senaryoları.
KONUŞALIM DERLERSE DAVA AÇMAM: CHP’lilerin ellerinden yeni bir bilgi, yeni bir belge veya bir
iddiaları varsa götürüp Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmeleri lazım. Đlk günden itibaren şunu
söylüyorum, eğer Kemal Bey beni çağırırsa, ’Gelin bir çayımızı için konuşalım’ derse, dosyalarımı alıp
gitmeye hazırım. Bütün evrakı alır götürürüz, eğer istiyorsa ekibimle birlikte giderim. Onlar da
hukukçularını, mühendislerini, bilirkişilerini çağırırlar anlatırız ki büyük ihtimalle ’Kusura bakmayın, özür
dileriz, hakkınızı helal edin’ diyeceklerdir. Bu denildiği anda zaten dava falan açmayacağım. Veya
Kemal Bey, ’Gel televizyonda konuşalım’ derse, kabul buyururlarsa buna da hazırım. Yok bunların
hiçbirisi olmayacaksa, 70 milyonun izlediği bütçe görüşmelerinde eline dosyayı alıp Kayseri
Büyükşehir Belediyesinde hırsızlık, yolsuzluk gibi suçlamalarla dosya sallayıp da bir müddet sonra bu
işi sönmeye bırakıp, küllendirip kaybolacaklarsa, o zaman dava açacağım. Bu benim doğal hakkım.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8625
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Özhaseki'den çarpıcı açıklamalar !
Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin lira, Kulkuloğlu hakkında ise 100 lira manevi tazminat davası açıyor.
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KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANI ÖZHASEKĐ, AK PARTĐ GRUP
BAŞKANVEKĐLLERĐYLE GÖRÜŞTÜ
- ÖZHASEKĐ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR:
- "KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 100 BĐN TL, KULKULOĞLU HAKKINDA 100 TL'LĐK TAZMĐNAT
DAVASI AÇACAĞIM"
- "BEN BU ADAMLARLA KAN DAVALIYKEN HANGĐ AVUKATIN NOTER PARASINI
ÖDEYECEĞĐM, GÜLDÜRMESĐNLER"
- "MAHALLE DEDĐKODULARININ BELGESĐNĐ BULUP ĐSPATLAMAK ZORUNDA OLAN BEN
DEĞĐLĐM"
- "KIZIM ECZACI, ĐŞLERĐ DE ĐYĐ AMA EV ALAMADI, KĐRADA OTURUYOR"
- "CUMHURBAŞKANI'NA DA UĞRADIM, ÇAYINI ĐÇTĐM, NE OLUYOR FALAN DEDĐ, GÜLÜŞTÜK
BĐRAZ"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
hakkında 100 bin lira, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu hakkında ise 100 lira manevi tazminat
davası açılması için avukatlarına talimat verdiğini açıkladı. Özhaseki, kan davalı olduğu bir avukatın
noter parasını ödemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı Gül ile de
görüştüğünü belirten Özhaseki, "Ne oluyor falan dedi, gülüştük biraz" dedi.
CHP'nin hakkında yolsuzluk iddiası gündeme getirdiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, bugün Meclis'e gelerek AK Parti grup başkanvekilleriyle görüştü. AK Parti Grup
Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile yaptığı görüşmenin ardından
basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
hakkında 100 bin liralık, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu hakkında ise 100 liralık manevi
tazminat davası açılması için
avukatlarına talimat verdiğini söyledi. Özhaseki, Kulkuloğlu hakkında birçok dava bulunduğunu, maddi
durumunun elvermeyeceği düşüncesiyle rakamı daha düşük tuttuğunu ifade etti.
Grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine Özhaseki, Ankara'daki
kapısının Meclis olduğunu belirterek, "Mustafa Elitaş Kayseri Milletvekili. Çocukluk arkadaşım. Geldik
oturduk. Çay, kahve içtik. Asıl Ankara'ya geliş sebebim, Şehit Aileleri Derneği'nin yılın belediye
başkanı ödül töreni var. Onu almaya gidiyorum" dedi.
'Başbakan'la görüşmeniz oldu mu?' sorusu üzerine Özhaseki, Başbakan'la görüşmediğini, sadece
iddiaların ortaya atıldığı gün Meclis'i aradığını, Başbakan'ın da verdiği bilgiler üzerine iddialara cevap
verdiğini anlattı. 'Hukuken yeni bir bilgi sundunuz mu?' sorusuna ise Özhaseki şu karşılığı verdi:
"Đlk gün zaten 8-10 tane bana göre yalan, bazen söylerken bile utandığımız iddiaların hepsinin
belgelerini bizim sitede yayınladık. Basın toplantısı yaptım, onları da açıkladım. Đkinci gün farklı bir iki
şey söylediler. Başka dosyadan bahsediyoruz falan dedi Kılıçdaroğlu. Farklı dosyalar yok. Bir olay var
ve o olaydan dolayı açılmış birkaç tane dava var. Yani aynı olaydan bahsediyoruz. Aradan bir iki gün
daha geçti. Üçüncü gün gerek milletvekilleri, gerek kendileri, 'Avukat geldi Kayseri'ye. Otel parasını siz
mi verdiniz? Çantayla para geldi, gitti' gibi şeyler dediler. Yusuf ve Yakup Erikel iki kardeş avukatlar.
Birbirlerine vekaletlerini vermişler. Ben birisini Ağır Ceza'da suçlamışım. 3.5 senedir takip ediyorum.
Şantaj var, sahte senet düzenlendi diye. Kan davalıyız Yusuf Erikel'le. Şu anda 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava devam ediyor. Biz bu olayı 3.5 senedir takip ederken, üstelik bu arada
belediyemiz de kurşunlandı. Yakalanan Ali Hamurcu, 'Bunu falan paşanın emriyle kurşunladık' diyor.
'Sahte senedi falan falan söyledi de düzenledik' diyor. Bu adamlarla ben böyle kan davalıyken hangi
avukatın noter parasını ödeyeceğim. Adamı güldürmesinler."
"BĐR SANTĐM BELGE EKSĐK DEĞĐL"
Yakup Erikel'le ilişkisinin sorulması üzerine Özhaseki, Yakup Erikel'i tanımadığını söyledi. Özhaseki,
"Tanırsam birisiyle ilişkim olur. Tanımamışsam adamı, bir yerde elini sıkmamışsam nasıl ilişkin olacak.
Bir senaryo gidiyor bakalım. Bunları da yalanlayacağız yarın öbür gün" dedi. Avukatın otel parasının
belediye tarafından ödendiğinin iddia edildiğini hatırlatan Özhaseki şöyle konuştu:
"Adam bir gecelik 50-100 lira veremiyor mu cebinden. Enayi mi. Yarın bakalım neler çıkacak. Artık
olay mahalle dedikodusuna döndü. Mahalle dedikodularının da belgesini bulup da ispatlamak zorunda
olan ben değilim ki. Kendileri bulup ispatlayacaklar. Ben dokunulmazlığı olan bir adam değilim.
Mahkemeler orada, savcılık orada. Đstedikleri yerde dava açsınlar. Đsterlerse Đstanbul'da açsınlar, itiraz
etmem. Nerede canları istiyorsa orada suç duyurusunu yapsınlar, belgelerini götürüp teslim etsinler. O
savcılar da herhalde harekete geçer. En büyük sıkıntı şurada. Bir, masum bir adam şikayet etmiş de
onun üzerine çullanılmış gibi bir hava veriliyor. Günahtır. Şikayet eden, olayı takip ettirip suçluyu
yakalatan benim. Đki, belgeler eksik diyorlar. Ne sayfası, ne satırı. Bir santim, emniyette polis, savcılık
yok edebilir mi? Üstelik ifade iki tane değil 4 tane. Biri 26 sayfa, biri 16 sayfa. Đki tane de savcılıkta var.

Bunların hepsini yayınladık. Savcılık hiç soruşturmadı, bunları akladı deniyor. Memur suçlarıyla alakalı
olanı Vali Yardımcısı muhakkiklerle, rüşvetle ilgili olanı da savcı re'sen takip etti. Savcılığın araştırması
9 ay sürdü. Oradaki iddialar 50 kişiyle ilgili. 9 ay boyunca tek tek soruşturuldu. Kızına ev aldı, tapusunu
üstüne yürüttü deniyor. Vallahi kızım eczacı. Đşleri de fena değil ama daha ev alamadı. Kirada
oturuyor. Evlendiğinden, Kayseri'ye geldiğinden beri kirada oturuyor. Tapu dairelerinden yazıyorlar,
çiziyorlar, bakıyorlar öyle bir şey yok. Benzinliği peşkeş çekti diyorlar.
Adam bizimle ilgili olmayan bir belediyeden almış benzinliği. Benimle uzaktan yakından alakası yok.
Bütün iddialar yakalanan çocuğun senaryoları."
"KAYSERĐSPOR'UN KAMPINDAKĐ OTEL DAHA LÜKS"
Bugün grup başkanvekilleriyle yapılan değerlendirmelerde yeni bir durum olup olmadığının sorulması
üzerine Özhaseki, "Onlarla bolca muhabbet var. Bugün yeni bir bildiri vermişler. Üç dört şey
söylemişler. Otel parası falan. Faturasını çıkarsınlar. 1 sene sonra Kayserispor kaldı, onun faturasına
eklediler falan demişler. Söyledikleri 3 yıldızlı bir otel. 50 liradır. Onu ödeyemedik, Kayserispor'un
faturasına eklettik. Kayserispor'un kampındaki oteli buradan çok daha lükstür. Manyak mı bunlar. Niye
böyle bir otele gitsin. 3 yıldızlı otelde Kayserisporlular kalır mı? Ben bilmiyor muyum adamları. Her gün
bir şey diyorlar. Yarın bir dedikodu daha bekleyeceğim. Orada ne çıkarsa onu da yalanlayacağız" diye
konuştu.
Özhaseki, Ankara'da ne kadar kalacağının sorulması üzerine ödül törenine katıldıktan sonra
döneceğini, bu arada hemşehrisi olan Enerji Bakanı'na da bir uğrayacağını söyledi. Özhaseki,
'Çankaya'da bir hemşehriniz daha var, ona da uğrayacak mısınız?' sorusuna ise, "Öğleyin uğradım
merak etmeyin. 12.00'de oraya gittim, bir çayını içtim. Ne oluyor falan dedi, gülüştük biraz" karşılığını
verdi.

- KAYSERĐ BELEDĐYE BAŞKANI ÖZHASEKĐ: "BÜTÜN DOSYALARIMI ALIP GĐTMEYE HAZIRIM"
- "HER HALDE KEMAL BEY YANLIŞ YÖNLENDĐRĐLDĐĞĐ ĐÇĐN ÜST ÜSTE YANLIŞLARI
SÖYLEYEREK SUÇLAMASI GARĐP BĐR ŞEYDĐ"
- "EĞER ĐSTERLERSE EKĐBĐMLE BĐRLĐKTE GĐDERĐM. BÜYÜK ĐHTĐMALLE 'HATA ETTĐK,
HAKKINIZI HELAL EDĐN' DĐYECEKLERDĐR"
Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini
çağırması halinde dosyalarını alıp gitmeye hazır olduğunu belirterek, "Bütün dosyalarımızı alıp
gitmeye hazırım. Eğer isterlerse ekibimle birlikte giderim. Büyük ihtimalle 'hata ettik, hakkınızı helal
edin' diyeceklerdir" dedi.
Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Tüm Terör Mağdurları ve Aileleri Güç Birliği Derneği'nin
(TEMADER) ödül törenine katılmak üzere geldiği Dedeman Oteli girişinde basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Özhaseki, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te gündeme getirdiği iddialarla ilgili
olarak, Kayseri'de kendi halinde çalışan bir belediye başkanının bir anda Türkiye gündemine
oturmasının kendisini de şaşırttığını belirterek, "Yıllar önce yaşanmış, adalete intikal etmiş,
yargılamaları sürmüş, bağımsız mahkemeler tarafından kararlar verilmiş, temyiz safhası geçmiş ve
aradan 1,5-2 seneye yakın bir süre geçtikten sonra Meclis gündeminde bir akşam bir dosyayla havada
sallanarak bir anda suçlanmak bize çok garip geldi" dedi.
Mahkeme sürecinde olan biten her şey göz önündeyken, Kayseri CHP Đl Örgütü, diğer partiler bunu
yakından takip etmişken, Kayseri'deki bütün arkadaşlarının olaydan haberi varken böyle bir şeye
malzeme olmanın kendisini üzdüğünü ifade eden Özhaseki, "Đlk ifadeleri genel başkandan dinlediğim
zaman bir sürü yanlışlar vardı, herhalde öyle yönlendirmişlerdir. Her halde yanlış yönlendirdikleri için
üst üste yanlışları söyleyerek suçlaması garip bir şeydi. Masum bir adam gitmiş rüşvet çarkını
anlatmış. Adamın üzerine çullanılmış ve adam yok edilmiş gibi bir ifade var. Baştan sona ifade bu.
Hayır öyle değil" diye konuştu.
Bir duyum üzerine Teftiş Kurulu'nu görevlendirdiğini söyleyen Özhaseki, Teftiş Kurulu daha raporu
tamamlamadan orada bir koku olduğunu hissettiği için 25 Haziran'da savcılığa suç duyurusunda
bulunduğunu söyledi. Đlgili şahsın anında 25 gün kadar ortadan kaybolduğunu belirten Özhaseki,
"Sonra Tekirdağ'da bir inşaatta karışık kuruşuk adamlarla ortaya çıktı, polis buldu. Kayseri'ye
getirdiklerinde 26 sayfalık bir senaryo yazdı. Bu senaryoyu tabii ki emniyet götürdü savcılığa teslim
etti. Đkinci yanlışlık; 'Burada ifadeler eksik, kayboldu, yok' diyorlar. Emniyet 26 sayfa tutanakla teslim
etmiş. Hiçbir şey eksik değil. Bir santim, bir satır eksik değil. Orada daha sonra idari işlerde şöyle bir
şey var. Bunu herkes bilir. Bu suçlar direkt savcılığın soruşturacağı suçlar mı, yoksa memur suçu olup
da valiliğin muhakkik tayini ile ilgili soruşturulacak suçlar mı?" şeklinde konuştu.
Özhaseki, adının geçtiği her yerin, gerek valilik muhakkikleri tarafından, bilirkişiler tarafından gerekse
savcılık tarafından resen soruşturulduğunu ifade ederek, "Kemal Bey yine yanlış bir şey söylüyor.

'Efendim dosya anında kapatıldı' diyor. Dosyanın kapatılması diye bir şey söz konusu olabilir mi?
Savcılık oradaki suçlamalarla ilgili zanlının, yakalanan çocuğun ilk günlerdeki ifadeleriyle ilgili 9 ay
boyunca ne demişse, ne iddia etmişse tek tek hepsini soruşturdu. Bunun neticesinde tek bir somut
delil yok" dedi.
Söz konusu şahsa 8 kişiden para alıp ödemediği için Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl ceza
verildiğini ve bu cezanın kesinleştiğini belirten Özhaseki, "Yeni bir iddiaları, belgeleri varsa, ki bu
iddiaları her gün değiştirerek söylüyorlar. Bunu hemen götürüp Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim
etmeleri gerekiyor. Ben dokunulmazlığı olan bir insan değilim. Herkes bana dava açabilir, savcılık
bunu kontrol eder, takip eder. Birinci gün bunları söyledim, yalanladım. Belgeleri dağıttım. Đkinci gün
'Biz onlardan bahsetmiyoruz ki, bir dosyadan bahsediyoruz' gibi garip bir şey söylediler. Güler misiniz,
ağlar mısınız. Olay tek. Bununla ilgili açılmış dosyalar ve davalar var. Ama aynı olaydan bahsediyoruz"
diye konuştu.
Özhaseki, avukatın otel parasının belediye tarafından ödendiği ve çantalarla paraların gelip gittiği
iddialarının olduğunu kaydederek, "Ne söylüyorlarsa, yarın için ne hazırlık yaptılarsa, ertesi gün ne
yalan hazırladılarsa, ne olur götürüp savcılığa versinler de, savcılık incelesin. Nihayetle iki insan
arasında kavga çıkarsa, denmez mi mahkemeye gidin, mahkeme karar versin. Eski olayda mahkeme
karar vermiş. Bir daha mı yargılayalım? Ellerinde yeni delil varsa, zaten bunu da savcılığa götürmek
onların görevidir. Götürsünler, versinler" dedi.
Kılıçdaroğlu ve Kulkuloğlu'yu mahkemeye vereceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine
Özhaseki, "Kemal Bey beni çağırır, bir çay içelim, konuşalım derse, dosyalarımı alıp gitmeye hazırım.
Bütün dosyalarımızı alıp gitmeye hazırım. Eğer isterlerse ekibimle birlikte giderim. Onlar da
hukukçularını çağırırlar, mühendislerini çağırırlar. Büyük ihtimalle 'hata ettik, hakkınızı helal edin'
diyeceklerdir. Bu denildiği anda dava falan açmayacağım. Veyahut 'Gel senle televizyonda konuşalım'
derse Kemal Bey, 'herkese hodri meydan' diyor, kabul buyururlarsa istediği televizyona gitmeye
hazırım. Bunların hiçbiri olmayacaksa, 70 milyonun izlediği bütçe görüşmelerinde eline dosyayı alıp,
Kayseri Belediye Başkanı hırsızlık, yolsuzluk yaptı gibi suçlamalarla dosya sallayıp da, sonra da bu işi
sönmeye bırakıp, üstünü kapatıp, küllendirip, kaybolacaklarsa, ben dava açacağım. Bu benim doğal
hakkım. Biz onurlu insanlarız. Ben tek gün ceza almadım, hakkımda tek bir dava yok. Böyle
suçlamalardan da utanırız. O zaman hakkımı sonuna kadar arayacağım. Maddi manevi tazminat
davası açacağım. Bunları sonuna kadar takip edeceğim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8626
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Cumhurbaşkanlığı kefalet makamı değil
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı&#8217;na kefil olan Cumhurbaşkanı Gül'e tepki gösterdi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarının ardından Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye destek veren ve "Sonuna kadar kefilim" diyen
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanlığının makamı kefalet makamı değildir” diye konuştu.

Kemal Kıılçdaoroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında Kayseri’de yolsuzluk yapıldığına dair
iddialarda bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8627
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Erciyes yolu 2 gündür kapalı
Kar yağışı ve tipi sebebiyle 2 gündür trafiğe kapalı tutulurken, kent merkezindeki kuvvetli rüzgar adeta hayatı felç etti.
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Kayseri-Erciyes karayolu kar yağışı ve tipi sebebiyle 2 gündür trafiğe kapalı tutulurken, kent
merkezindeki kuvvetli rüzgar adeta hayatı felç etti.
Kayseri Erciyes karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle 2 gündür trafiğe kapalı tutuluyor.
Erciyes'e kayak yapmak için şehir dışından gelen bazı vatandaşlar, polis ekiplerinin yolun kapalı
olduğunu söylemesiyle hayal kırıklığına uğradı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin
çalışması tüm hızıyla devam ederken, tipinin aralıksız sürdüğü bildirildi. Đl Özel Đdaresi Genel
Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, kar yağışı ve tipiden dolayı Sarız ilçesinde ulaşıma
kapalı olan 4 köy ve 15 mezra yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.
Öte yandan, kent merkezinde dün akşam başlayan ve hızı saatte 92 kilometreye kadar ulaşan
kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Çöp konteynırları yola savrulurken, bazı çatıların kiremitleri uçtu.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle karbonmonoksitten zehirlenen onlarca kişinin tedavi altına alındığını belirten
yetkililer, "Evinizdeki soba tamamen sönmeden uyumayın" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hafta sonu en düşük hava sıcaklığının -4 derece olacağını,
yüksek kesimlerde kar yağışının süreceğini, kent merkezinde ise yağmurun aralıklarla yağacağını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8628
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Vali Yardımcısı gözaltına alındı
Şeker Fabrikası soruşturması: Kayseri'de görev yapmış Antalya Vali Yardımcısı A.Y.E gözaltına alındı.
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Kayseri Şeker Fabrakisı'nda yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla yapılan soruşturma kapsamında gözaltına
alınan eski Kayseri Vali Yardımcısı A.Y.E.'nin savcılığa sevk edildiği öğrenildi.
Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin'in talimatıyla Kayseri'de görev yapmış Antalya Vali
Yardımcısı A.Y.E gözaltına alındı. A.Y.E ile birlikte gözaltına alınan A.D. ile işadamı M.B.'nin
Ankara'ya götürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8629
Erişim Tarihi: 20.12.2010

123 STK'dan Özhaseki'ye destek
Başkanımız hak etmediği bir çamurun içine çekilmek isteniyor.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaları sonrasında, 123 sivil toplum kuruluşu (STK) ortak açıklama
yaparak Başkan Mehmet Özhaseki'ye destek verdi.
Kayseri Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya; başta Kayseri Ticaret Odası, Kayseri
Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası başkanları olmak üzere açıklamaya destek veren sivil toplum
kuruluşlarının başkanları katıldı.
STK'lar adına konuşan Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye
Başkanı'mız Mehmet Özhaseki, belediye bürokratları ile şehrin tanınmış ve itibarlı şahsiyetlerini zan
altında bırakacak, hiçbir dayanağı olmayan açıklamalarda bulunmuştur. Gesi Belediyesi'nden
Büyükşehir Belediyesi'ne geçici işçi olarak istihdam edilen ve dolandırıcılık eylemi yapan şahıs,
Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklama emriyle
yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Yaptığı başarılı hizmetler ile herkesin haklı takdirini kazanmış,
şehrimizi örnek şehir haline getirmiş başkanımız ve ekibini suçlamak bu kadar kolay olmamalıdır.
Kendi ikballerini düşünenler, yalan açıklamaları ile asıl zararı şehrimize verdiklerini unutmamalıdırlar.
Đddia edilen suçla ilgili her türlü belgenin eksiksiz ve tam olarak belediye web sitesinde yayınlanmış
olması hem olaydaki mağduriyetin, masumiyetin, haklılığın hem de öz güvenin ifadesidir. Bu belgelerin
eksiksiz olarak yayınlanması şehrini seven herkesi mutlu etmiştir. 17 yıldır belediye başkanlığı yapan,
oy rekorları kırarak seçilen başkanımız, asla hak etmediği bir çamurun içine çekilmek
istenmiştir. Şehrimizi her zaman her platformda başarı ile temsil eden başkanımız ve ekibi elbette bu
çamurun hesabını tıpkı bu davada olduğu gibi bağımsız ve tarafsız yüce Türk adaleti eli ile soracaktır,
sormalıdır."
Mehmet Özhaseki'nin CHP Genel Başkanı'na yaptığı davetin de son derece şık ve centilmence
olduğunu söyleyen Mahiroğlu, "Sayın Özhaseki'nin davet edilmesi halinde CHP Genel Merkezi'ne
giderek Genel Başkan'a brifing verme talebi takdire şayandır. Başarıları ile şehircilik, ticaret, sanayi
hamlesi ile hayırseverliği ile gündeme gelen şehrimizi bu kadar ucuzlatmak kimsenin hakkı da haddi
de değildir, olmamalıdır. Özellikle 'valilik, belediye ve adliye şeytan üçgeni' gibi çok çirkin bir yakıştırma
ile namuslu kamu görevlilerini zan altında bırakmak da sayın vekilimize hiç yakışmamıştır. Ayrıca Türk
yargısı tarafından sonuçlandırılmış ve Yargıtay'ca da onanmış ve yıllar önce kapanmış bir dava
dosyasında yanlış arama, bağımsız yargıya gölge düşürmektedir. Bizler STK temsilcileri olarak
şehrimizi de başkanımızı da seviyor ve destekliyoruz. Komik iddialarla ülke gündemine getirilmek
istenmemizi ise esefle kınıyoruz. Bu mesnetsiz iddialar birliğimizi ve dirliğimizi asla bozmayacaktır. Bu

yöntemlerle kendi ikbalini düşünenler, iddianın altında ezilecektir. Đnanıyoruz ki, başkanımız ve
Kayseri'nin adı asla lekelenmeyecektir. Başkan'ımız Mehmet Özhaseki ve ekibine tam destek
olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8631
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Hırsızlık turnesine çıkmışlar !
Đstanbul'dan hırsızlık yaparak Kayseri'ye kadar gelen 6 kişilik şebeke,
polisin 10 günlük takibi sonucunda yakalandı.
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Đstanbul'dan hırsızlık yaparak Kayseri'ye kadar gelen 6 kişilik şebeke, polis ekiplerinin 10 günlük takibi
sonucunda yakalandı. Aralarında üniversite öğrencisinin de bulunduğu şebeke elemanlarının
üzerlerinde ve kullandıkları kiralık otomobillerde 70 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.
Kayseri'nin bazı mahallelerinde 10 gün içinde 12 evin kapı kilitleri kimliği belirsiz kişilerce aynı
yöntemle kırılarak soyuldu. Meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, aldıkları eşkaller üzerine harekete geçti.
Polis, Đstanbul'dan yola çıkan zanlıların Đzmir, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta
hırsızlık yaptıktan sonra Kayseri'ye gelen 6 kişilik şebeke olduğunu tespit etti. Son olarak Kayseri'ye
gelen hırsızlar, dikkat çekmemek için 35 AS 6665 ve 07 VH 300 plakalı iki otomobili kiralayıp şehrin
adeta altını üstüne getirdi.
"KIŞ AYLARININ GELMESĐYLE HIRSIZLIK ĐÇĐN TURNEYE ÇIKTIK"
Pense ile kapı kilitlerini kırıp tornavida ile açtıkları için kendilerine 'göbek patlatan' lakabını takan
zanlılar, 10 gün içinde 12 ayrı evden, 70 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Gündüz
çaldıklarını gece Ürgüp'te barlarda harcayan hırsızların kullandığı otomobili tespit eden polis, önceki
gün operasyon düzenledi. Hürriyet Mahallesi'nde bir evi soyduktan sonra kaçan zanlıların, Serçeönü
Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Park halindeki otomobili
uzaktan takibe alan Hırsızlık Bürosu ekipleri, zanlılardan Rıdvan T. ile Uğur Ç.'yi araçlarına binerken
yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, yapılan sorgularında dikkat çekmemek için otelde kalmadıklarını ve suç
ortaklarının Pınarbaşı'nda saklandığını söyledi. Pınarbaşı'nda düzenlenen operasyonda da Deniz B.,
Mustafa T., Muharrem Ş. ile Süleyman Hami B. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde alınan ifadelerinde zanlıların, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte
hırsızlık için turneye çıktık. Dikkat çekmemek için şehre ayrı ayrı girip kiraladığımız otomobillerle
hırsızlık yapıyorduk" dedikleri öğrenildi.
Zanlıların üzerlerinde ve kullandıkları otomobillerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda altın,
para ve cep telefonları sahiplerine teslim edildi. Sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8632
Erişim Tarihi: 20.12.2010

'Yılın Belediye Başkanı' seçildi
Başkan Özhaseki ödülünü, Ankara Dedeman Oteli'nde düzenlenen törenle aldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kısa adı TEMADER olan Tüm Terör Mağduru ve
Aileleri Güçbirliği Derneği tarafından 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. Başkan Özhaseki
ödülünü, Ankara Dedeman Oteli'nde düzenlenen törenle aldı.
Siyaset, bürokrasi, sanat, spor, iş dünyası ve basın sektöründen çok sayıda ünlünün katıldığı törende
Başkan Özhaseki ile birlikte AK Parti Tokat Milletvekili Hüseyin Gülsün, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan,
Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ordu Valisi Orhan Düzgün, Basın Đlan Kurumu Genel Müdürü
Mehmet Atalay, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hilmi Bengi, ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav,
Sanatçı Uğur Işılak öne çıkan isimlerdi.
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu'nun 'Yılın Bakanı' ödülüne layık görüldüğü törende hem 'Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı'
ödül alan hem de diğer dallarda ödüle layık görülenlere ödüllerini veren Başkan Özhaseki, belediye
olarak terör mağdurlarının yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Şimdiye kadar 250 civarında
ev yaptırarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize teslim ettik. Bu bizim için bir görevdi. Onların
akıttıkları kanın bir damlası bile sayılmayacak bu davranışla onların yanında olduğumuzu hissettirmek
istedik" şeklinde konuştu.
Törende konuşan TEMADER Genel Sekreteri ve terör gazesi Hacı Kayaer de bu anlanlı gecede
kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Uzaktan yakından buraya gelen tüm
katılımcılara teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, kendisini şehit
yakınlarına ve gazilerimize çok büyük desteği var, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8633
Erişim Tarihi: 20.12.2010

2 kavşak kazası : 4 yaralı !
Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi
yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilk kaza, Zümrüt mahallesi Ihlamur caddesinde ışıklığı kavşağında yaşandı. C.K.
yönetimindeki 38 SN 183 plakalı otomobil ile O.Ö. yönetimindeki 50 HA 693 plakalı kamyonet
kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan her iki sürücüler ile 38 SN 183 plakalı otomobilde bulunan Y.B.
olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Diğer kaza ise, Sivas caddesi Fuzuli kavşağından dönmeye çalışan bisiklet sürücüsü K.B.'ye
sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 VK 135 plakalı otomobil çarptı. Kazada savrulan bisiklet sürücü
K.B. yaralanarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, yaralanan 4 kişinin sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, yaşanan kazalar ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8634
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Erdoğan'dan Özhaseki'ye tam destek
CHPliler illa yolsuzluk görmek istiyorlarsa sağına soluna baksın.
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Konya'da toplu açılış törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili
olarak konuştu.
"YOLSUZLUK YAPIYOR DĐYENLER ÖNCE AYNAYA BAKSINLAR"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili şunları söyledi:
"Yolsuzluğun olduğu yerde 160 bini aşkın derslik olabilir mi? 80 üniversite, okullara gönderilen 750
bin bilgisayar olabilir mi? Yolsuzluğun olduğu yerde 460 bin konut olabilir mi? Bunun 370 bini
sahiplerine teslim edildi. Diyorum ya, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bu ülkede
yolsuzluk kimler zamanında yapıldı belli. Đstanbul halkı maske ile dolaşıyordu. O hortumları kestiğimiz
için Đstanbul'un çehresi değişti 4 yılda Đstanbul'un değişiminden sonra bak sağolsunlar Đstanbul
kimseye iktidar vermiyor, bize veriyor. Aynı şekilde Kocaeli de değişti. Orada da aynı şekilde susuzluk
ortadan kalktı. Kocaeli'ne biz Đstanbul'dan su verdik. Ana muhalefetin vekili ben Đstanbul'a su
veriyorum diyordu. Đspat ortada hiçbir şey yok. Bunların hiç bir kağıdına inanmayın. Dürüstlük bunların
hiç bir semtine uğramamış. Gelsinler Konya'yı gezsinler, gelsinler Kayseri'yi gezsinler belediyecilik
görsünler. Konya'nın nereden nereye geldiğini gelsinler incelesinler. Đftira attıkları Kayseri'nin nereden
nereye geldiğini görsünler. Yolsuzluk bunların şuur altına işlemiş. Bunların hiç bir malzemesi yok. Her
seferinde baltayı taşa vuruyorlar ama illa ki yolsuzluk görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar orada
ĐSKĐ'yi görecekler, orada nasıl trilyon yolsuzluğu yaptılar bunu görecekler. Hazinenin size verdiği 1
trilyonu nerede harcadın ortada, tescilli bu. CHP, önce bunun ispatını yapmalı, illa yolsuzluk görmek
istiyorlarsa sağına soluna baksınlar. Bu iftiralar bumerang gibi döner iftira sahibini gider bulur. 6-7 aylık
kısa bir sürede defalarca 'u' dönüşü yaptı, söylediğini yalanladı. 6-7 ay içinde defalarca baltayı taşa
vurdu ama özür dilemek yok, yüzü kızarmak yok. Özür dilemek yerine her seferine pişkinlik içinde
kenara çekiliyorlar. Kendi tabanları da, kendi seçmenleri de bu pişkinlikten rahatsız oluyorlar. Bunların
çirkin iftiralarına anında gereken cevabı arkadaşlarım veriyorlar. Bunların tutarsızlıklarını, ilkesizliklerini
anında ortaya koyup devam edeceğiz. Hz. Mevlana ne güzel söylemiş, 'Ehil olmayanlara sabretmek
ehil olanları parlatır."
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ise, "Değişen dünya koşulları eğitim ve bilimin
önemini ortaya çıkardı. Başbakanımız göreve geldiği andan itibaren insana ve eğitime yatırımda geç

kalmış olan ülkemizde bu alanlara acilen yatırım yapılması gerektiğini düşündü ve yatırımları bu alana
doğru yöneltti. Bu alana yapılan yatırımlar bizi daha gelişmiş bir gelecek hedefine yaklaştırıyor. En iyi
yatırım eğitime ve insana yapılan yatırımdır düsturuyla başlattığımız çalışmalar kapsamında derslik,
derslik başına düşen öğrenci ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısıyla dünyayla rekabet eder bir
hale geldik" şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, "Bugün Konya'da Şeb-i Arus bereketi yaşıyoruz. Şeb-i Arus
gönüllerin açıldığı ve mana olarak geleceğe hazırlayan bir gündür. Bugün açılışımızı yaptığımız
yatırımlarla ülkemizi de geleceğe hazırlıyoruz. Bugün açtığımız eserler Konya'ya verdiğimiz değerin bir
göstergesidir. Açacağımız eğitim kurumlarıyla Konya'yı geçmişte olduğu gibi gelecekte de ilmin, bilimin
merkezi haline getireceğiz ve burada yetişen insanlar tüm dünyaya Hz. Mevlana'nın saçtığı ışığı,
barışı ve huzuru yayacaklar" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8635
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Kulkuloğlu'nun markete bile borcu var !
Elitaş : Bu şahıs Kayseri'de uçan kuşa borçlu. Markete borçlu, sanayiciye borçlu. Đşçiye alın terinin karşılığı ücretinden dolayı
borçlu.
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KAYSERĐ'DEKĐ YOLSUZLUK ĐDDĐASI
- AK PARTĐ GRUP BAŞKANVEKĐLĐ ELĐTAŞ:
- "KULKULOĞLU'NUN KAYSERĐ'DE UÇAN KUŞA BORCU VAR, MECLĐS'TE KARŞILIKSIZ ÇEK VE
DOLANDIRICILIKTAN 10 TANE FEZLEKESĐ BEKLĐYOR"
- "YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDĐR, SAYIN KILIÇDAROĞLU KURULTAYDAN ÖNCE, BELKĐ
ÖZÜR DĐLEYEMEZ AMA EN AZINDAN ÜZÜNTÜLERĐNĐ ĐFADE ETSĐN"
- "HALKIN KAFASI MI KARIŞMIŞ, KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASI MI KARIŞMIŞ ONA BAKMAK
LAZIM"
- "KULKULOĞLU BĐZĐM MUHATABIMIZ DEĞĐL, KILIÇDAROĞLU YA BELEDĐYE BAŞKANIYLA, YA
DA BĐZĐMLE MUHATAP OLACAKTIR"
- ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANI YILDIZ:
- "YAKUP ERĐKEL MECLĐS'TEKĐ ODAMA GELDĐ AMA BU GEREKÇEYLE DEĞĐL"
ZAFER ÇAKMAK
ANKARA (ĐHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erdemli bir tavır gösterip kurultaydan önce yanlış bilgilerle ortaya
attığı yolsuzluk iddiası için üzüntülerini ifade etmesi gerektiğini söyledi. Elitaş, Şevki Kulkuloğlu'nun
muhatapları olmadığını, Kemal Kılıçdaroğlu ile ise canlı yayında karşı karşıya gelebileceklerini
söyledi.
AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek CHP'nin Kayseri'deki
yolsuzluk iddialarına cevap verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız,
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Elitaş, Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve
Ahmet Öksüzkaya'nın düzenlediği basın toplantısına AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da
katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yolsuzluk iddialarıyla ilgili süreci anlatarak CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumlu bir vatandaş gibi değerlendirdiği Hacı Ali Hamurcu'nun, belediye
başkanlığının şikayeti üzerine yakalanıp bu ifadeleri verdiğini kaydetti. "Filmi yanlış başlatmışlar" diyen
Elitaş, dosyanın 23 Haziran 2007'de başladığını, CHP'nin ise bunu 17 Temmuz 2007'den başlattığını
söyledi. "Kılıçdaroğlu'nun koskoca bir yalanı milletin gözünün içine bakarak ifade ettiğini" belirten
Elitaş, Hacı Ali Hamurcu'nun yargılanma sonucu 6 yıl ceza aldığını, cezası infaz edilirken bir haftalık
izin alarak Đstanbul'a gittiğini, Đstanbul'da izin süresini geçirirken Mart 2009'da Mason Büyük
Üstadlarına suikast düzenlemek üzereyken yakalanması üzerine Silivri'de devam eden bir davayla
ilişkilendirilerek Silivri'de yargılandığını ve şu anda gözaltında olduğunu anlattı. Elitaş,
Kılıçdaroğlu'nun, bir yolsuzluk ihbarı yaptığı için Hamurcu'nun doğrudan Silivri'ye gönderildiği gibi
kamuoyunu
yanıltmaya dönük ifadeler kullandığını söyledi.
Bu konunun Kayseri medyasında tartışılmadığını, Kayseri'deki siyasi partilerin bu konuyu hiç
gündeme getirmediklerini anlatan Elitaş, iddianın gündeme getirildiği 13 Aralık'tan bugüne kadar
CHP'nin Kayseri'deki temsilcilerinin hiçbir şey ifade etmediklerini söyledi. Elitaş, "Çünkü bu konu 2007
yılında başlamış, 2008 yılında Kayseri'de tartışılmış ve bu konunun mesnetsiz bir iddia olduğu ve rafa
kaldırılması gerektiği ifade edilmiş. Çünkü 2008 yılında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Đçişleri
Bakanlığı'na 'bu konuyu soruşturmaya gerek yoktur' şeklinde bir yazı tebliğ ettiğini görüyoruz" diye
konuştu.
"KAYSERĐ'DEKĐ SĐVĐL TOPLUM ÖRGÜTLERĐ RAHATSIZ"
Kayseri'de bugün 100'ün üzerinde sivil toplum örgütünün bu konuyla ilgili bir toplantı yaptıklarını
kaydeden Elitaş, Kayseri'yi rahatsız eden bu konunun temcit pilavı gibi gündeme getirilmesi ve
Kayseri'de 17 yıldır başarılı bir şekilde belediye başkanlığı yapmış bir kişinin aklandığı bir davadan
itham edilmesinden duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini söyledi. Elitaş, yapılan toplantıda özetle, 'Biz
sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak şehrimizi de, başkanımızı da seviyor ve destekliyoruz.
Komik iddialarla ülke gündemine getirilmek istenmemizi esefle kınıyoruz. Başkanımız ve Kayseri'nin
adı asla lekelenemez' ifadelerine yer verildiğini dile getirdi.
"KULKULOĞLU'NUN MARKETE, SANAYĐCĐYE, KENDĐ ĐŞÇĐSĐNE BORCU VAR"
Elitaş, iddiaları gündeme getiren CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu hakkında da suçlamalarda
bulundu. Kulkuloğlu'nun yüzlerce çek davasından, yüzlerce alacak davasından icralık durumda
olduğunu, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kendisiyle ilgili karşılıksız çek ve dolandırıcılıktan 10 tane
fezlekesinin bulunduğunu ifade eden Elitaş şöyle konuştu:
"Bu şahıs Kayseri'de uçan kuşa borçlu. Markete borçlu, sanayiciye borçlu. Đşçiye alın terinin karşılığı
ücretinden dolayı borçlu. Đşçileriyle ilgili 12 tane davası var. 79 tane icralık dosyası var. Kayseri'deki
bütün esnafa, bakkala, herkese borçlu olan bir şahıs Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye
görevlileriyle bir iftira kampanyasını başlatıyor. 6 ay önce, bu şahsın örgütsel bir şekilde ihaleye fesat
karıştırmaktan yakalanan bir temizlik şirketiyle telefon konuşmasına takıldığına dair tutanaklar var.
Kırmızı dosyanın mimarı ihalelerde aracılık yapmış. Bu şahsın o temizlik şirketinin yöneticisine
güneydeki bir ilimizde ihale bağlamak üzere nasıl belediye başkanıyla irtibat içinde bulunduğunu
anlatan ifadeleri tutanaklara düşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şunu istirham ediyoruz. Bu dosyanın
içeriğini araştırmadan, araştırdıysa yalan söyleyerek birilerini töhmet altında bırakıp öncekiler gibi
olacağını zannetti. Ama Başbakan'ın verdiği anlık cevap sayın Kılıçdaroğlu'nu açıkta bıraktı. Yarın
CHP'nin kurultayı var. Parti Meclisi'ni seçecekler. O seçtiği Parti Meclisiyle birlikte Türkiye'de siyasete
aday olacak. Siyaset erdem işidir. Yanlıştan dönmek erdemdir. Sayın Kılıçdaroğlu kurultaydan önce
derhal bu dosyayı tekrar incelettirsin ve objektif bir gözle değerlendirip, belki özür dileyemez ama en
azından üzüntülerini ifade edip, yanlıştan döndüğünü söyleyip hem Kayseri, hem de Türkiye
kamuoyunun gözünde kaybolan itibarını bir nebze olsun düzeltme fırsatını kullansın. Ümit ederim bu
çağrımızı dikkate alacaktır."
Basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Elitaş, avukat Yakup Erikel'in
dosyayı kapatmak üzere Kayseri'ye gönderildiği iddiasının hatırlatılması üzerine o konunun muhatabı
olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Arınç'ı gösterdiğini, Arınç'ın datnda Kayseri Cumhuriyet Başsavc
gerekli cevabı verdiğini söyledi. Elitaş, iddialar ve iftiralarla kamuoyunu yanıltmak yerine CHP'nin
belgelerini mahkemelere sunması gerektiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun, 'Halkın kafasının karışmaması için bazı belgeleri açıklamadık' sözlerinin
hatırlatılması üzerine Elitaş, "Halkın kafası mı karışmış, Kılıçdaroğlu'nun mu kafası karışmış ona
bakmak lazım. Halkın kafasını karıştırmak için demek ki bilerek, isteyerek yalan söylemiştir. Belgeleri
gizlemiştir" dedi.
Elitaş, bilirkişi için tayin edilen iki kişinin Kayseri'deki belediyelerde görevli iki kişi olduğunun
hatırlatılması üzerine Melikgazi ve Kocasinan Belediyesinden tayin edilen bilirkişilerin teknik görevli

olduklarını, birinin Çevre Mühendisi, diğerinin Harita Mühendisi olarak görev yaptığını söyledi. Elitaş,
26 sayfalık ifadenin 16 sayfaya inmesiyle ilgili olarak ise, 10 sayfalık kısmın belediye görevlileriyle ilgili
ihbar niteliği taşıdığı ve memur suçlarına girdiği için ayrıldığını anlattı.
"KILIÇDAROĞLU ĐSTERSE CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELĐRĐZ"
Elitaş, 'Şevki Kulkuloğlu ile bir televizyon programında karşı karşıya gelmeyi kabul eder misiniz?'
sorusuna şu karşılığı verdi:
"Bu iddiayı gündeme taşıyan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Belediye Başkanı iddianın karşı tarafıdır. Sayın
Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili ya Büyükşehir Belediye Başkanıyla muhatap olacaktır, arzu ediyorsa
bizlerle de muhatap olabilir. Đftira belgelerini çantasında taşıyıp, bazı belgeleri karartarak Genel
Başkanına yalan söylettiren Sayın Kulkuloğlu bizim muhatabımız değildir. Đddianın sahibi Kılıçdaroğlu.
Sayın Kılıçdaroğlu herkese 'buyurun hodri meydan televizyona' diyor ya. Sayın Kılıçdaroğlu'na biz de
belediye başkanımız adına diyoruz ki 'Hodri meydan hangi televizyona isterseniz. Biz de
dosyalarımızla gelelim, siz de dosyalarınızla gelin. Kulkuloğlu bizim muhatabımız değil."
"Bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına nasıl bakarsınız?" sorusu üzerine Elitaş,
"Đftirayla ilgili araştırma komisyonu kurulur mu? Ellerinde bilgiler ve belgeler varsa gitsinler savcılığa.
Bunları işleme alın desinler. Araştırma komisyonları somut şeylerle ilgili olabilir. Somutsa belgeleri
çıksınlar versinler savcılığa" diye konuştu.
Elitaş, Kayseri Valiliği'nin yaptırdığı ön araştırma raporunun gizlendiği iddiasının hatırlatılması üzerine
en büyük yalanın bu olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da bunun peşinden gittiğini söyledi. Elitaş, kaybolduğu
iddia edilen 16 Ağustos 2007 tarihli yazı üzerine gönderilen dosya ekinin, bir rapor değil bir yazı
olduğunu söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Vali Vekili Đbrahim Yurdakul'un Đçişleri Bakanlığı'na
yazdığı yazının altında eklerde dosya bulunduğunu belirterek, Đbrahim Yurdakul'un bu dosya dışında
bir rapor tanzim etmediğini belirtti. Yurdakul'un, 'Ben Đçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği yazıyı ve o
yazının ekindeki dosyayı inceledim, benim kanaatim bu' dediğini anlatan Bozdağ, olmayan bir raporun
saklanamayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Özhaseki'ye kefilim' sözlerinin hatırlatılması üzerine Elitaş,
Kılıçdarodatnda Kayseri Cumhuriyet Başsavcğlu'nun önceki açıklamalarından çark ederek
Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması üzerine 'Cumhurbaşkanlığı kefalet makamı değildir' dediğini anlattı.
Elitaş, "Önceden haftada bir çark ediyorlardı, şimdi günde bir çark ediyorlar. Herhalde bundan sonra
saatte bir çark edecekler" dedi.
"22 YILLIK ARKADAŞIMIZA DESTEK VERĐYORUZ"
Đddialar arasında Hacı Ali Hamurcu'nun avukatının bürosunda o dönem Başbakan'ın danışmanı, bu
dönem bakan olan bir kişinin görüldüğünün de yer aldığının hatırlatılması üzerine Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız şunları söyledi:
"Ben burada Kayseri milletvekili olarak bulunuyorum ve hep beraber 22 yıllık arkadaşımıza destek
veriyoruz. Beraber belediye meclis üyeliği yaptık, beraber çalıştık. Merkezi ve yerel yönetimlerin bu 8
yıl içinde yaptıkları bir çok faaliyet varken, yapmadıkları işleri savunma ihtiyacı hissettirmeleri bir kasta
mahsustur. Biz bırakın işlerimizi yapalım."
Yıldız, Meclis'te görev yaparken günde 118 telefonla, 80 ziyaretçiyle karşılaştıkları anlar olduğunu,
birçok kimseyle görüştüklerini ifade etti. Bunlar içinde Yakup Erikel'in de olabileceğini kaydeden Yıldız,
"Bizim tasvip etmediğimiz insanlar da olabilir, tasvip ettiğimiz insanlar da olabilir. Bunu farklı mecralara
taşıma ihtiyacını ben farklı bir kasta mahsus olarak görüyorum. Meclis'teki odaya gelmiştir. Bir başka
gerekçeyle gelmiştir, bu gerekçeyle değil" şeklinde konuştu.
Avukat Yakup Erikel'le ilgili bir soru üzerine Elitaş, Yakup Erikel'in AK Parti'nin avukatı olmadığını
söyledi. Yakup Erikel'i Hamurcu'ya avukat tayin edenin devlet olmadığını kaydeden Elitaş, Yakup
Erikel'in Arınç'ın avukatı olmasının, Taner Yıldız'ı ziyaret etmesinin bu davayla nasıl
bağlantılandırıldığını anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Yakup Erikel'i şahsen tanımadığını
belirten Elitaş, Erikel'in AK Parti'den aday adayı olduğunu ve bu çerçevede verdiği bilgiler kadar
tanıdığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8636
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Gül'e 'kefalet' tepkisi '
Özyürek: Öyle anlaşılıyor ki yolsuzlukla suçlanan bu kişiyi Sayın Cumhurbaşkanı himayesine almıştır.
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CHP Đstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Cumhurbaşkanı'nın yolsuzlukla suçlanan bir belediye
başkanına kefil olduğunu açıklamasının, kamu görevlilerinin görev yapmasını engelleyeceğini
belirterek, "Öyle anlaşılıyor ki yolsuzlukla suçlanan bu kişiyi sayın Cumhurbaşkanı himayesine
almıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ile ilgili sözlerini de değerlendiren Özyürek, bir gazetenin haberinde Cumhurbaşkanı'nın 'Ben
Özhaseki'ye kefilim' sözlerine yer verildiğini hatırlattı. Bu davranışın bir Cumhurbaşkanı'ndan
beklenmeyecek bir davranış olduğunu dile getiren Özyürek, ana muhalefet partisi bir Büyükşehir
Belediye Başkanı hakkında yolsuzluk belgeleri açıklarken, bu konu kamuoyunda yoğun bir şekilde
tartışılırken, Cumhurbaşkanı'nın bu konudataraf olması ve yolsuzlukla suçlanan bir belediye
başkanına kefil olduğunu açıklamasının, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez tanık olduğu bir olay
olduğunu vurguladı. Özyürek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanları Anayasamıza göre tarafsızdır,
sorumsuzdur ve Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü temsil eden kişidir. Burada bir parti Genel
Başkanı'nın ağzından bir belediye başkanıyla ilgili yolsuzluk suçlamaları yapılırken, Sayın
Cumhurbaşkanı'nın orada taraf olması, belediye başkanına kefil olması kabul edilebilir bir durum
değildir ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığına yakışmamıştır. Cumhurbaşkanları tartışılmamalı ki
ülkenin birliğini, bütünlüğünü temsil edebilsin. Cumhurbaşkanlarının kendi kişisel yakınlıklarına göre
yolsuzluk tartışmalarında taraf olması öncelikle müfettişlerin olayların üstüne kararlılıkla gitmesini
engeller, sonra savcıların bu konuda görev yapmasını engeller, hakimlerin bu konuda tarafsız, adil bir
şekilde karar vermesinin önüne geçer. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı yolsuzlukla suçlanan kişiye kefil
oluyorsa kamu görevlileri nasıl görev yapacak. Bu talihsiz açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı'na
üzüntülerimi ifade etmek istiyorum." Yolsuzlukla suçlanan belediye başkanının dün
Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiği haberlerine de gazetelerde yer verildiğini kaydeden Özyürek, "Öyle
anlaşılıyor ki yolsuzlukla suçlanan bu kişiyi Sayın Cumhurbaşkanı himayesine almıştır. Ama yolsuzluk
yapanlar, çeşitli olaylara karışanlar kimin himayesinde olursa olsun Türkiye'de er geç onlardan hesap
sorulacaktır. Bugünler de geçecek ve yargının yansız çalıştığı bir döneme ulaşılacaktır" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8637
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Çocuğumu tehdit ediyorlar dedi, ağladı
Kayseri'de rüşvet iddiasını gündeme getiren CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'undan dikkat çekici açıklamalar.
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Kayseri’deki iddiaları gündeme getiren CHP milletvekili Kulkuloğlu Meclis’te düzenlediği basın
toplantısında önce masaya yumruğunu vurdu, “Cumhurbaşkanı ortak mı ki yaptığı işe kefilim diyor.
Şıracının şahidi bozacı mı?” dedi. Sonra “Bu iktidar beni batırdı. 15 yaşındaki çocuğuma tehdit
telefonları geldi” diyerek ağladı.

TBMM’de “Kayseri” iddiaları dün birbirini izleyen basın toplantıları ile devam etti. AKP’lilerin ardından
basın toplantısı düzenleyen CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, gözyaşlarını tutamadığı
konuşmasında 15 yaşındaki oğlunun telefonla tehdit edildiğini ve savcılığa suç duyurusunda
bulunduklarını söyledi. Halen Ankara’da Özel savcılıkta süren Kayseri ile ilgili dosyanın açıklanmasını
isteyen Kulkuloğlu ilginç iddialarla bulundu:
* GÜL’E TEPKĐ: Birileri kalkıyor “Ben kefilim” diyor. Yahu kardeşim bozacının şahidi şıracı mı? Ortak
mısın ki, yaptığı işlere kefilim diyorsun?
* DAHA KĐMLER VAR: Sayın Başbakana sesleniyorum: Kayseri’yle, benimle, Özhaseki’yle ilgili olan
ve gizlilik kararı bulunan Ankara’daki özel yetkili savcılardaki tüm dosyalardaki gizlilik kararını savcılar
kaldırsın. Dur bakalım içinden kimler çıkacak?
* ĐMAM ĐDDĐASI: Ben belge, onlar dedikodu sunuyor. Gizlilik kararını kaldırsınlar içinden neler çıkacak
göreceğiz. Sorguda bir imam avukatının telefonunu alıp 4 siyasetçiyi arıyor, ‘Beni burdan alın yoksa
ben de sizi yanıma alırım’ diyor. O imamın avukatının telefonuyla aranan siyasetçiler kim? 10
fezlekenin özeti: 10 taneden 7 tanesini ödemişim, 3 tanesi kalmış. Diğerlerinden biri teminat olarak
bankaya versin diye milletvekili olmadan verdiğim hatır çeki. Adam iktidarlarında batmış ödeyememiş,
ben de battığım için ödeyememişim.
* ADAM SANDIM: Borcum olduğu doğru ama 200 değil. Milletvekili olmadan önce Mustafa Elitaş’ı
adam bilip, binasını kiraladığım için batırıldıktan sonra borçlu hale geldim. Sayın Kılıçraroğlu şahididir.
Grup Başkanvekilliği döneminde aramızı bulmak için iki kere makam odasına gittik, ama vicdan
etmedi. Borcu 140 milyara çıkardı. Senin faizler dahil alacağın 140 milyar. Ama ben 250 milyar masraf
ettim. Doğalgaz, bekçi kulübesi...200 milyar vereyim, 120’yi sil” dedim. “Hayır” dedi.
* 2.5 TRĐLYONU ÇALDI: Bir ay sonra Emrullah Tellioğlu anahtarı sadece bizde olan, 34 hangarın
kilidini kırıp, geceleri taşıyarak 2.5 trilyon liralık malımı haraç mezat sattı.
* BAŞBAKAN’A DOSYA: Bu dosya, eski Đl Başkanı, AKP’li Mahmut Cabas tarafından avukatımdan
alındı, Sayın Başbakan’ın önüne, ‘Al senin hırsız grupbaşkan vekilin” diyerek verildi.
* ÇOCUĞUMA TEHDĐT: Çocuğuma tehdit telefonları geliyor. ‘Kalk bilmem neyin çocuğu nasıl
yatıyorsun’ diye. Neymiş belediye başkanını dosyasını çıkarıyormuşum. 15 yaşındaki çocuğu gece
aratıyorlar. Karımla birlikte ifade vermeye savcılığa gittiler.
* ĐŞADAMININ MESAJI: Cumhurbaşkanığı seçimindeki çirkinliği anlatacağım. Kitap yazıyorum.
Bunların iktidarında milyar dolarlarına milyar katan, Türkiye’nin en zengin aileden arasına giren, bir
cemaatin üyesi bir işadamı, Çin’de fuar gezerken, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turunda sabah
06.00’da bana mesaj attı. Ben bir Kayserilinin cumhurbaşkanı olmasına engel olmak istemedim yoksa
ne yapacağım bilirdim. Ama sapla samanı ayırdım. Ahlaksızca beni batırmaya yönelik eylemler
yapacaklarını hiç akıl etmedim. 20 Ağustos 2007...Bu olaydan Cumhurbaşkanı’nın, Deniz Beyin haberi
var.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Meclis’e geldiğinde 3 sayfalık mal beyanını verdiğini bugün ise hepsinin satıldığını belirten Kulkuloğlu,
“800 yıllık seceresi belli, Kayseri’nin en asil ailesinden geliyorum. Mal varlığı siyasete girince azalmış
tek bir siyasetçi gösterin” derken gözyaşlarını tutamadı.
KAYSERĐ XX LARGE BĐR BELEDĐYE MĐ?
Kulkuloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki’ye Hacı Ali Hamurcu’nun cebinde 2 yıl
boyunca belediye mührünü nasıl taşıyıp evrak imzaladığını sorarak, “Bunlar olurken belediye başkanı
nerede? Burası XX large bir belediye mi?” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8638
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Kayseri'den şok detaylar
Radikal Gazetesi rüşvet iddiasıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yayınladı.
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Đhbarcı'nın babası: Avukat Yakup Erikel davayı kapatmaya çalıştı. Belediyeden para alıp davacılara
dağıttı. Erikel: Parayı ailesinden aldım.
Kayseri’deki yolsuzluk iddialarının sahibi, eski belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu’nun ‘savunma
öyküsü’ CHP’nin önemli şaibe iddialarından. Hamurcu’nun polise ihbarlarda bulunduğu zamandaki ilk
avukatı Yusuf Erikel, ulusalcı kimliği ile tanınıyor ve şu an Ergenekon’un tutuklu sanığı. Đkinci avukatı
ise Yusuf Erikel’in taban tabana zıt görüşlere sahip olduğu ağabeyi Yakup Erikel. Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın avukatı olan ve AKP’nin eski Mamak Belediye Başkan adayı Yakup Erikel
avukatlığını aldıktan sonra Ali Hamurcu iddialarının büyük çoğunluğundan vazgeçiyor ve olmayan
durağın taksi hatlarını satarak dolandırdığı kişiler şikâyetlerini tek tek geri çekiyor. Davacılara
şikâyetlerinden vazgeçmeleri için para dağıtıyor. Erikel parayı Hamurcu’nun ailesinden aldığını
söylese de Hamurcu’nun babası bunu kabul etmiyor.
‘Belediyenin misafiriydi’
Belediyede bilgi işlem memuru olarak çalışan Ali Hamurcu, havalimanındaki taksi durak hatlarını,
belediye makbuzu vererek satmış, ancak bu durak açılmayınca yolsuzluk ortaya çıkmıştı. Bu konuda
hakkında dava açılan Hamurcu Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de içinde bulunduğu bir rüşvet
çetesinin olduğunu öne sürmüştü. Yargılama sürecinde avukatı Ergenekon sanığı Yusuf Erikel
olmuştu. Ancak daha sonra davayı Yusuf Erikel’in AKP’li ağabeyi Yakup Erikel almıştı. AKP’li Kayseri
Belediyesi’ne karşı olan davayı Arınç’ın avukatının alması CHP’ye göre şaibenin önemli
göstergelerinden biriydi. CHP Yakup Erikel’in Kayseri’deki otel masraflarını belediyenin ödediğini ve
Erikel’in davayı örtbas etmek için aslında belediyeye çalıştığını öne sürmüştü. Radikal’in konuştuğu
ihbarı yapan Ali Hamurcu’nun babası, eski istihbarat başkomiseri Fahrettin Hamurcu, CHP’nin
iddialarını destekliyor:
“Oğlumu ifade değiştirmeye ikna eden Yakup Erikel’di. Hamurcu Yakup Erikel avukatı olduktan sonra
bir belediye yetkilisi dışındaki bütün iddiaları geri çekmişti. Kayseri’ye gelerek bir otelde belediyenin
misafiri olarak kaldı. Geliş gidişlerinde belediyenin Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın Ford Focus
marka gri makam arabasını kullanıyordu. Oğlumun yargılandığı davanın ilk duruşmasından sonra
Yakup Erikel ‘Belediye taksi hattı için ödenen paraları geri ödeyecek’ dedi. Bizim evde oturduk. ‘Ben
Arınç’ın özel avukatıyım. Bu işi kapatacağım. Ankara’dan görevlendirildim’ dedi. Belediyedekileri
kurtarırken oğlumu da kurtaracağını düşündüm ve güvendim. Sonra belediyeden telefon geldi ve
telefonda kardeşim bu parayı ödemek zorundasınız. Yoksa bakan beye söyleyeceğim’ dedi.
Belediyeden parayı ödeyeceklerini söylediler.”
Oğlunun ifadesini değiştirmesinin ardından Yakup Erikel’in kendisine “150 milyar verdi belediye sana
vereyim dağıt” dediğini söyleyen Hamurcu, “Kabul etmedim. Bunun üzerine birlikte Avukat Yusuf
Dalmaz’ın bürosuna gitti. Orada mağdurların bir kısmına paralarını dağıtarak davacı olmamalarını
sağladı” dedi. Mağdurların avukatı Yusuf Dalmaz da kendisine ait internet sitesinde “Parayı Yakup
Erikel dağıttı ve mağduriyetleri giderilen müvekkillerim normal olarak şikâyetlerinden vazgeçmiştir”
dedi.

‘Belediye ile düşman değiliz’ Erikel ise mağdurlara verilen parayla ilgili, “Mağduriyeti giderildiği takdirde
ceza indirimi öngörülür. Aileyle konuştum. Parayı aileden alarak topluca Yusuf Dalmaz’a verdim” dedi.
Erikel, baba Hamurcu’nun ‘Belediye ile ilişkileri’ konusundaki iddialarına ise, “Biz belediye yetkilileri ile
düşman değiliz. Çözüm için karşı tarafla konuşmamız normal. Hamurcu 80 yıl ceza alması gerekirken
6 yıl aldırdım ” dedi.
Kaynak : Radikal Gazetesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8639
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Ak boya, Kefil boya !
Yeniçağ Gazetesinden 'Kayseri'de rüşvet' iddiasıyla ilgili ilginç karikatür.
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Yeniçağ Gazetesi CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesinde rüşvet iddiasını, başta Başbakan
erdoğan olmak üzere AKPlilerin savunmasını ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Özhaseki'ye
sonuna kadar kefilim' sözlerini karikatürle anlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8640
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Hamile hastaya kalp ameliyatı yapıldı
Kayseri'de kalp kapağı aniden tıkanan 3.5 aylık hamile bir hastaya kalp ameliyatı yapıldı.
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Kayseri'de özel bir hastanede, kalp kapağı aniden tıkanan 3.5 aylık hamile bir hastaya kalp ameliyatı
yapıldı. Böyle bir operasyonun dünyada ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi.
7 yıl önce kalp romatizması nedeniyle gelişen kalp kapağı rahatsızlığı sonrasında mitral kapağı
değiştirilen 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Melek Kaya'ya mekanik kalp kapağı takıldı. Ancak 3.5 ay

önce hamile kaldığını öğrenen Kaya'nın kalp kapağında, mekanik kapak takılmış hastaların kullanmak
zorunda olduğu Comadin isimli ilacı bebeğe zarar verebileceğini düşünerek son 1.5 aydan beri
kullanmadığı için dev pıhtı oluştu. Ardından Kaya, pıhtıdan atan parça sebebiyle felç geçirdi. Acil
ameliyat için özel bir hastanede giden Kaya'nın ve bebeğinin ciddi risk altında olduğu tespit edildi. 3
saat süren ameliyatla pıhtı nedeniyle çalışmaz halde bulunan kapak çıkarılıp yerine yeni kapak takıldı.
Ameliyat esnasında kalbi bir saat boyunca durdurulan hastada kullanılan özel tekniklerle bebeğin de
hayatını devam ettirmesi sağlandı.
Ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mesut Özcan, kalp kapağının ani
tıkanması sebebiyle 3.5 aylık hamile olan bir hastaya dünyada bir ilki gerçekleştirilerek kalp ameliyatı
yaptıklarını söyledi. Bu tür bir ameliyatın dünya literatüründe bir ilk olduğunu ifade eden Özcan, "Hasta
nefes darlığı, göğüs ağrısı, kısmi felç nedeniyle bir sağlık kurumuna başvurmuş ve hasta tedavi altına
alınmış. Bu durumda iken hasta hakkında merkezimize bilgi verildi ve acil ameliyat için hemen
hazırlıklara başlandı. Bir saat içinde gerekli tetkikler ve durum değerlendirilmesi yapıldıktan sonra
hasta acilen ameliyata alındı. Annenin de bebeğinin de hayati riski olduğunu tespit ettik. 3 saat süren
ameliyatla pıhtı nedeniyle çalışmaz halde bulunan kapağı çıkararak yerine yeni kapak taktık. Ameliyat
esnasında kalbi bir saat boyunca durdurduk. Annede kullanılan özel tekniklerle bebeğin de hayatını
devam ettirmesini sağladık. Ameliyat sonrasında yapılan kontrollerde, bebeğin son derece sağlıklı
olduğu gözlendi. Ameliyattan 24 saat sonra hasta ayağa kaldırılıp yürütüldü. Anne ve bebeğin sağlığı
şu anda son derece mükemmel durumda. Kalp kapakçığının bu şekilde aniden tıkanması durumunda
gelişen tablo ölümcüldür. Hastaların çoğu hastaneye ulaşamadan hayatlarını kaybeder. Kalp
kapağının ani tıkanması sebebiyle aynı zamanda hamile olan hastaya yapılan acil kalp ameliyatı
dünya literatüründe bir ilktir" şeklinde konuştu.
Hasta Melek Kaya ise ameliyatı yapan Mesut Özcan ve ekibine çok teşekkür ettiğini söyleyerek 4.
çocuğu olan 3.5 aylık bebeğine doktorun ismini vereceğini söyledi. Kaya, hayati risk taşımadığı ve
bebeğinin sağlığı yerinde olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8641
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Adam başı 24 oy istedi !
MHP Kayseri Đl Başkanlığı, ilçelere yönelik parti içi istişare toplantısına Akkışla ilçesinde devam etti.
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MHP Kayseri Đl Başkanlığı, ilçelere yönelik parti içi istişare toplantısına Akkışla ilçesinde devam etti.
MHP Kayseri Đl Başkanlığı, istişare toplantılarının yeni durağını da Akkışla ilçesinde gerçekleştirdi.
Gerek yerel gerekse Türkiye konularından bahsedilen toplantıya, Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Đl
Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, il genel meclisi
ile belediye meclisi üyeleri katıldı
Yapılan istişare toplantısında konuşan Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, 2011 yılı Haziran ayında
yapılacak olan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına Đktidara gelmesinin şart
olduğunu, ancak bu şekilde kurtulabileceğini ifade etti.
Korkmaz toplantıda, "8 yıllık iktidar süresinde vatandaşımıza tek bir şey kazandırmayan aksine gün
geçtikçe vatandaşımızı yoksulluk sınırına çeken ve onların sıkıntılarından uzak bir politika izleyen bu
zihniyet, vatandaşlarımızı kaderlerine terk ediyor. Bizler için gerekli olan birlik ve beraberliktir. Girilen
bu zorlu süreçte ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen MHP olarak, üzerimize düşen görevi en iyi

şekilde yerine getirelim. Davamızdan asla vazgeçmeyerek bize yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik
içinde çalışalım. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizden beklediği yirmi dört oyu bulalım ve
partimizi tek başına iktidara taşıyalım. Göreceksiniz ki ülkemiz üzerinde gezen bu kara bulutları aşıp
zirveye tırmanacağız. Bu azim ve istikrarla 2011 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak
ülkemizi zapt eden AK Parti zihniyetini, sandık başında ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8642
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Gazi kasabasında sel
Develi Gazi kasabasında aniden başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış sele dönüşerek hasara yol açtı.
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Develi ilçesi Gazi kasabasında Cuma günü öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık bir saat
süren yağış sele dönüşerek hasara yol açtı.
Develi ilçesi Gazi kasabasının kuzeyinde bulunan Sırtlan Boğazı'nda ve Emicek Kumu bölgesinde
biriken yağışlar kasaba yollarında ve bazı yerleşim birimlerinde hasara yol açtı.
Kayseri Valiliği Đl Afet Tespit Komisyonu öğleden sonra kasabaya gelerek yerinde incelemelerde
bulundu.
Bahçesi ve evinin bazı kısımları hasar gören Ali Kahraman (80), 1965 yılı Nisan ayında benzeri bir sel
geldiğini ve o günlerde de iki evin yıkıldığını söyleyerek, "Yaklaşık 40-50 yıldan beri böyle sel
gelmemişti" dedi.
Kasabada, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki parke yol ve 1 kilometre uzunluğunda asfalt tamamen
kullanılamaz hale gelirken, bazı evler ve besi ahırları da sular altında kaldı.
Hiçbir can kaybının olmadığı sel sonrası vatandaşlar ve Belediye ekipleri yolları temizleme
çalışması başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8643
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Otostop çektiğine pişman oldu
Kayseri'de otostop çekerek bindiği otomobildeki kişiler tarafından darp edilen şahıs hastanelik oldu.
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Kayseri'de otostop çekerek bindiği otomobildeki kişiler tarafından darp edilen şahıs hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, cebinde parası olmadığı için otostop çeken 24 yaşındaki Hakan Ö., bir otomobile
bindi. Sivas bulvarı Beyazşehir semti girişinden şehir merkezi istikametine giden otomobile binen
Hakan Ö., sürücüye parası olmadığı için otostop çektiğini söyledi. Đsmi henüz belirlenemeyen sürücü
ile içerisindeki şahsın "paran yoksa cep telefonunu ver" demesiyle Hakan Ö. inmek istedi.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hakan Ö. otomobil sürücüsü ile arkadaşı tarafından darp
edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan Hakan Ö.'yü gören çevredeki
vatandaşlar ise ambulans çağırdı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Hakan Ö.'nün sağlık
durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis kimliği belirsiz şahıslar için arama çalışması başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8644
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Hala aranıyor !
Tomarza'da Yasin S. 35 gün önce dayısını traktör pulluğuyla ezdi, yengesinin boğazını kesti.
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Dayısını traktörün arkasındaki pullukla ezerek öldürdükten sonra evde yemek pişiren yengesinin
başını bıçakla gövdesinden ayıran katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor. Tomarza ilçesine bağlı
Köprübaşı köyünde oturan dayısı Đsmail Tekdemir'i (76) traktörün arkasındaki pullukla üzerinden
geçerek, evde yemek pişiren yengesi Saniye Tekdemir'i (73) ise bıçakla başını gövdesinden ayırarak
öldüren katil zanlısı Yasin S.'yi arama çalışmaları sürüyor. 35 gün önce yaşanan olayın ardından
jandarma ve polis, zanlının gidebileceği yerlerin takibini sürdürürken, henüz herhangi bir ize
rastlanmadığı bildirildi. Yasin S.'nin yurt dışına kaçma ihtimaline karşı önlemlerini artıran polis ve
jandarma, zanlının sakal ve saçlarını uzatması veya peruk takarak kendini kamufle etmesi ihtimalini de
göz önünde bulunduruyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8645
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Beradayi beradayi konuşmasınlar !
Başbakan Erdoğan Özhaseki savunmasına Muş'ta devam etti.
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“BERADAYĐ BERADAYĐ KONUŞMASINLAR”
Muş'un, 12 Eylül tarihinde yapılan halkoylamasında, bütün tehditlere rağmen yüzde 54,1 oranında
sandık başına gittiğini ve yüzde 92,2 gibi çok yüksek bir oranda “evet” dediğini belirten Başbakan
Erdoğan, bu nedenle Muşlulara teşekkür etti.Bu yüksek oranın, esasında Muş'un değişime ne kadar
susadığını, milli birliği, kardeşliği ne kadar hasret kaldığını gösterdiğini, demokrasiye ne kadar özlem
duyduğunu ve demokratik bir anayasanın hasretini nasıl içinde taşıdığını açık açık gösterdiğini anlatan
Erdoğan, şunları kaydetti:
“Biz, sizin bize yüklediğiniz bu emanetin takipçisi olacak, onu şerefimiz, onurumuz bilecek ve her şart
altında muhafaza edeceğiz. Nasıl ki bugüne kadar çetelere karşı durduysak, nasıl ki bugüne kadar
milli iradeyi gaspetmek isteyenlerin karşısında durduysak, aynı şekilde sizin emanetinizi korumaya
devam edeceğiz.
Bizim gelemediğimiz yerde, eserlerimiz geliyor, hizmetlerimiz geliyor, yatırımlarımız geliyor. Bu
başbakan sizi ihmal eden bir başbakan değil. Sadece seçimden seçime değil, şu an olduğu gibi bu
yatırımların açılışına geliyoruz. Bu meydan bundan önce de sizlerle kucaklaşmamıza şahit oldu.
Ankara'da, kurultaya gitmekten fırsat bulup da halkın içine giremeyenler var. Siz onları Muş'a çağırın.
Ellerine geçirdikleri aslı astarı olmayan kağıt parçalarını sallamak suretiyle benim Kayseri Belediye
Başkanımı zan altında tutmak isteyenler önce kılavuzlarını değiştirsinler, kılavuzlarını. Yabancı
diplomatlardan duydukları dedikodularla siyaset yapanları Muş'a çağırın. Hani, Muşlular'ın dediği gibi,
'beradayi beradayi konuşmasınlar'. Bunlar hep beradayi beradayi konuşuyorlar. Gelsinler, Muş'un
nasıl değiştiğini görsünler, nereden nereye geldiğini görsünler, Muş'taki umudu, Muş'taki heyecanı
hissetsinler.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8646
Erişim Tarihi: 20.12.2010

O sanatçı Kayserili çıktı
Sarp Öztürk, Mersin'de Kürtçe Türkü okumadığı için vurularak öldürüldü.
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Mersin'de kendisinden istenilen 'Kürtçe' parçayı seslendirmediği için uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybeden sanatçı Sarp Öztürk, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Sahne aldığı Jasmin Türkü Bar'da önceki gece mekana alkollü olarak gelen M.B. (Metin Bayındır)
adlı bir müşteri tarafından kendisinden istenen; 'Kürtçe' parçayı söylemediği için tabancayla vurularak
öldürülen Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk (38) için bugün Mersin Cemevi'nde cenaze töreni
düzenlendi. Öztürk'ün eşi Songül Öztürk, yakınlarına sarılıp uzun süre gözyaşı dökerken, aynı
saldırıda yaralı olarak kurtulan Göktay Okçu (37) ise acılı eşe sarılarak onu teselli etmeye çalıştı.
Sanatçının kardeşi Sibel Öztürk ise, "Ağabey beni de götür. Ben şimdi sensiz ne yapacağım?" diyerek
gözyaşlarına boğuldu. Baba Đhsan Öztürk, metanetini koruyup cenazeye katılanlarla yakından
ilgilenirken, Sarp Öztürk, Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından merkez ilçe Mezitli'de
gözyaşları arasında toprağa verildi. Cemevi'ndeki cenaze töreninde, sanatçının bazı yakınları fenalık
geçirdi.

"YAŞANANLAR BĐR VAHŞET ĐNSAN ĐŞĐ ASLA OLAMAZ"
Cenazede gazetecilerin kendisine yöneltmiş olduğu sorulara da yanıt veren baba Đhsan Öztürk,
oğlunun ölüm haberini alır almaz Kayseri'den Mersin'e geldiğini anlattı. Kendisi gibi oğlunun da Kürtçe
bilmediğini ifade eden Öztürk, "Ben Kayseriliyim. Kürt kökenli bir insan değilim ama olabilirdim de.
Eğer bu niyetle yaptılarsa herkes cezasını çekecek. Ben yaşananları bir 'vahşet' olarak
değerlendiriyorum, insan işi değil bu. Her şey diyalogla çözülür. Diyalogun olmadığı yerde yaşananları
işte görüyorsunuz.
Đnsanlar her dili bilebilir, konuşabilir ama oturup meseleleri konuşarak halletmeli" dedi.
"NE BEN, NE DE SARP KÜRTÇE BĐLMĐYORUZ"
Yaşadığı olayın hala şokunu üzerinden atlatamayan ve cenaze törenine yaralı olduğu için koltuk
değneği ile gelen gitarist Göktay Okçu da, "Bara gelen 3 kişi, görevli garsona bizden 'Kürtçe' parça
söylememizi istiyor. Ama bu talepten bizim hiç haberimiz olmadı. Sonrasında bu insanlar hak
etmediğimiz davranışlarda bulunup olay çıkartarak mekanı terk ettiler. Sonra yeniden mekana gelip
bastılar. Yaşanılan o anı hiç hatırlamıyorum. Program sonrasında barda oturuyorduk ve bir anda silah
seslerini duyduk" diye konuştu. Ne kendisinin, ne de Sarp Öztük'ün Kürtçe bilmediğinin altını çizen
Okçu, Öztürk'ün mükemmel bir insan olmasının yanında çok iyi bir sanatçı olduğunu, kimseyi
kırmadığı gibi herkesin istediğini de yerine getirdiğini vurguladı.
"ĐNSANLAR 'KÜRTÇE' ŞARKI SÖYLEMEDĐĞĐ ĐÇĐN ÖLDÜRÜLMEMELĐ"
Göktay Okçu; "Eğer onlar, isteklerini insanca dile getirmiş olsaydılar biz de dilimizin döndüğünce
Kürtçe parça seslendirirdik. Bu yapılmayacak bir şey değildi ama dediğim gibi bundan hiç haberimiz
olmadı. Bugün insanlar 'Kürtçe' parça söylemediği için öldürülüyor. Meclis'te o milletvekili bastonunu
gösterip; 'Kürtçe konuşmak istiyorum' diyor. Biz de Kürtçe söylemediğimiz için öldürülüyoruz. Bunun iyi
bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Đnsanlar Kürtçe konuşuyor, şarkı söylüyor her şeyi yapıyorlar. Ama
yine insanlar Kürtçe şarkı söylemedikleri için öldürülmemeli. Sorunun çözümü asla ama asla şiddet
olmamalı" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8647
Erişim Tarihi: 20.12.2010

Kayseri nihayet kazandı !
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Bucaspor'u 2-0 mağlup etti.
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Bucaspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
52. dakikada sol kanattan Mateus ceza sahasına girer girmez yaptığı şutta top kaleci
Souleymanou'un ellerinin arasından yan direkten auta çıktı.
62. dakikada Selim Teber'in kullandığı köşe atışında Abdulkadir'in kafa vuruşunda top kaleciyi geçti.
Kale çizgisi önünde bekleyen Mulemo meşin yuvarlığın filelerle buluşmasını engelleyerek topu kafası
ile uzaklaştırdı.

64. dakikada Moritz'in kullandığı serbest vuruşta Amisulashvili kafa vuruşunda top yandan dışarı
çıktı.
65. dakikada ceza yayının önünde topu süren Moritz pasını Furkan'a attı. Furkan'ın Abdullah'a pası
sonrasında topla tekrar buluşan Moritzt'in şutu sonuç getirmedi. Top üstten auta çıktı.
70. dakikada kendi sürdüğü topa Mateus sert vurdu. Mateus'un bu vuruşunda kaleci
Souleymanou'dan dönen topa Sercan'un şutu da sonuç getirmedi. Top üstten farkla auta çıktı.
73. dakikada Đbrahim'in derinlemesine pası ile topla ceza sahasının içerisinde buluşan Mateus kaleci
ile kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yetişen defans oyuncuları Mateus'un pozisyonu kaybetmesine neden
olurken çizgiye yakın yerden vuruşu da Kayserispor defansına çarparak kornere çıktı.
79. dakikada Moritz ceza sahasının içerisine doğru sürdüğü topa sert vurdu. Kaleciden dönen topu
Ömer Şişmanoğlu tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
82. dakikada Moritz'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içerisinde Ömer'in kafa
vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Süleyman Abay x, Süleyman Özay xx, Mustafa Đspiroğlu xx
KAYSERĐSPOR: Souleymano xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Amisulashvili xx, Ufuk xx, Abdullah xx,
Mehmet Eren xx (Ömer dk. 56 xxx), Hamza Çakır xx, Ali Bilgin xx (Furkan dk. 60 xx) , Abdulkadir xx
(Semih dk 76. x), Moritz xx
YEDEKLER: Gökhan, Savaş, Mehmet, Burak
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
BUCASPOR: Fernandez xx, Ediz x, Koray x, Mulemo xx, Musa x, Mateus xx, Sercan x (Zafer dk. 82
x) Erkan x (Mendy dk. 82 x), Leko xx, Kamil xx, Ragıp x (Đbrahim dk. 69 x),
YEDEKLER: Atilla, Civar, Veli, Serkan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Samet Aybaba
GOLLER: Ömer Şişmanoğlu (dk.79 ve dk. 82) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Kamil, Mulemo, Mateus, Leko (Bucaspor), Mehmet Eren (Kayserispor)
- KAYSERĐSPOR TEKNĐK DĐREKTÖRÜ ŞOTA ARVELADZE: "SAKATLARA RAĞMEN
KAZANDIK"
Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını kendi evinde oynadığı Bucaspor maçı galibiyetiyle
kapadı. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze transfer için 2-3 isim ile görüşme halinde
olduklarını söyledi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik
Direktörü Şota Arveladze beklendiği gibi zor bir maç olduğunu belirterek, "Son maçlar zor geçiyor.
Takımımı tekrar tebrik ediyorum. Bu kadar sakat oyuncumuzun bulunmasına rağmen iyi oyun
oynayarak takım olduğumuzu gösterdik. Sonuç ta güzel oldu. Üç puanı aldık" dedi.
Transfer konusunda birkaç isimle görüştüklerini belirten teknik direktör Şota Arvaladze, "Benim
isteğim kampa girmeden önce görüşülen isimlerin netleştirilerek takıma kazandırılmaları. Motivasyon
için bu çok önemli. Ayrıca Takımdan ise kimseyi göndermek istemiyoruz. Birkaç takviye yapılacak"
dedi. Kayserispor oyuncularından Hasan Ali ise yaptığı açıklamasında, sürekli ıslıklandıklarına bir
anlam veremediğini belirterek, "Top bizim ayağıma gelince bizim taraftarlarımız tarafından ıslıklandık.
Buna bir anlam veremiyorum. Oyun içerisinde zaman zaman topla oynama da olacak geri paslarda
olacak. Umarım kendi evimizde bir daha bunu yaşamayız" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı başarılı oyuncu Furkan Öçal da kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek,
"Önümüzde bir kamp dönemi var. Önce dinlenip daha sonra daha iyi hazırlanacağız ikinci yarı için.
Buna inanıyorum" şeklinde konuştu. Bucaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba puan için Kayseri
deplasmanına geldiklerini ancak kaçırılan pozisyonlardan sonra yenilen gollerle takımın dengesinin
bozulduğunu söyledi. Aybaba, "Çok kez gol pozisyonuna girdik ve çok gol kaçırdık. Gol atıp rakibin
dengesini bozamadık. 80. dakikadan sonra bir gol yedik "dedi. Takım ile ilgili olarak çok ciddi kararlar
alınması gerektiğini belirten Aybaba " şehrin ileri gelenleri ile bir araya geleceğiz. Takım ile ilgili olarak
çok ciddi kararlar almak gerek. Bu kararlarla birlikte yeni transferler de gerekli. Tabii yollarımızı
ayıracağız arkadaşlarımızda var. Onlarla yollarımızı ayıracağız. Alınacak bu ciddi kararlar ile birlikte
ikinci yarı daha da kenetlenerek süratle ligin üstüne doğru çıkarız" dişe konuştu.
Bucaspor oyuncularından Koray ise gol yollarında sıkıntı olduğunu diye getirerek, "Bir türlü kaleye
atamıyoruz. Top kaleye girmiyor. Bakıldığında Kayserispor' un pozisyonu da yok. Kaliteli bir takım ile
oynadık.Biz puanı hak ediyorduk. Ancak gol yollarımızı çözmemiz gerek. Takviye istiyoruz. Đzmir gibi
büyük bir şehirden gereken desteği alamadık. 3-4 takviye ile iyi yere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8648
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