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Türkiye'nin AB üyeliği kaçınılmaz
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse'ye
konuştu.
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Avusturyalı ünlü ekonomist Joseph A.
Schumpeter anısına verilen Schumpeter Ödülü’nün almasının ardından Avusturya’nın önde gelen
gazetelerinden Die Presse’ye konuştu. Sabancı, “Türkiye, Avrupa’nın Kaderi” başlığı ile yayınlanan
röportajda Avrupa Birliği ve Türkiye’de kadınının konumuna ilişkin görüşlerini paylaştı.
Sabancı, röportajda yöneltilen “Fransa ve Avusturya, Türkiye’nin AB üyeliğine çok karşı. Đyimserliğinizi
yitirmiyor musunuz?” sorusuna ilişkin olarak “Önemli olan varılacak yer değil, alınan mesafe. Süreç,
sonuçtan daha önemli. Demokratikleşme ve insan hakları noktasında bu süreç önemli. Ama AB’ye
demokrasi ve rol model olması açısından halen inanıyoruz. Her ülkenin kısa vadeli iç politikaları
olduğunu kabul etmemiz gerekir. Seçimler çok şeyi değiştirebilir. Fransa'da Sarkozy seçildi ve ilişkiler
soğudu. Ama yine seçim olacak. Demokrasilerde, sabır gerekir ve iyimser olmak da hepimizin
görevidir” yanıtını verdi.
Türkiye’nin ekonomik durumu açısından Avrupa Birliği konusunu değerlendiren Sabancı, “Avrupa’ da
halen bir finansal kriz yaşanıyor. Ulusal borç ile ilgili sorunlar bu krizin bir sonucudur. Ancak Türkiye
krizi iyi atlattı. Türkiye’nin gösterdiği büyüme çok cesaret vericidir. Ve demografik gerçekler bizim için
açık. 2050 yılında AB'de 70 milyon daha az işçi olacak. AB’ye girme bizim kendi kaderimiz. Bu da
AB'nin daha fazla entegrasyona, daha fazla çeşitliliğe, daha fazla enerjiye ve taze kana ihtiyacı var
demektir. Aksi takdirde, Avrupa Birliği statik bir müze olur. Türkiye'nin AB üyeliği kaçınılmazdır” dedi.
Avrupa’da Türklere karşı olan bakış açısına ilişkin olarak da Sabancı “Ben, Türkler’in çoğunluğu gibi
kendimi bir Avrupa vatandaşı olarak görüyorum. Bizim Avrupa’da, 700 yıllık bir geçmişimiz var.
Birlikte çalışırsak, hem Avrupa'nın, hem de Türkiye'nin bunun faydalarının yararlanacağı çok
açık. Avrupa şirketleri Türkiye'de yoğun yatırım yapıyor. Bu ilişki örnek bir bağdır” dedi.
Röportajın sonunda ise Güler Sabancı Türkiye’de kadının konumuna ilişkin olarak da görüşlerini şöyle
dile getirdi: “Kadınlar için global iş dünyasında çok büyük zorluklar var. Ama üst düzey yönetici
konumundaki kadınlara ilişkin istatistiklerine bakınca, Türkiye’de bu oran yüzde 26, dünyada ise yüzde
20. Ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu bu oran, Đngiltere, Almanya ve Fransa’dan da yüksek. Ama genel
olarak, bizim kadınlarımızın sadece yüzde 27’si; Avusturya’da, ise kadınların neredeyse yüzde 70’i
çalışıyor. Đstanbul ve Đzmir'de kişi başına düşen gelir yüksek, farklı. Biz ne zamanki Avusturya’daki kişi
başına düşen GSYĐH’ya ulaşırız, kadınların işgücüne katılım oranı da o zaman daha gelişir.”
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9778
Erişim Tarihi:16.05.2011

Kayseri'ye liman yapılabilir !

TMMBP Genel Başkanı Mimar Ekonomist Remzi Kozal, Đstanbul'a göçü engelleyecek projeyi açıkladı.
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Đstanbul için açıklanan Kanalistanbul ve Đstanbul'a iki yeni şehir kurulması projeleri ile Anadolu
insanının Đstanbul'a yoğun bir şekilde göç edeceği konusunda bazı tereddütler bulunduğunu hatırlatan
Tüm Mühendis ve Mimarlar Birliği Platformu (TMMBP) Genel Başkanı Mimar Ekonomist Remzi Kozal,
Đstanbul'a göçü engelleyecek, Anadolu'ya yönelimi artıracak bir projeyi açıkladı.
Đstanbul'a göçü durdurmak ve hatta geri göçü sağlamak için Anadolu'da belli çekim merkezleri
oluşturarak göçü bu bölgelerde dengelemek gerektiğini belirten Remzi Kozal, "Đstanbul için açıklanan
bu iki projeden kazanımları çok daha fazla olacak önemli bir projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor"
dedi.
BÖLGE CAZĐBE MERKEZĐ OLUR
Türkiye'nin devasa potansiyellere sahip bir ülke olduğunu belirten Kozal, şöyle konuştu: "Nehirlerimiz
bu potansiyellerin belki de en önemlilerinden. Bunlardan pek çok alanda; turizm, balıkçılık, spor.
Ancak, özellikle ulaşımda verimli bir şekilde yararlanılabilir. Nehirlerin ulaşım akslarında oluşacak
çekim merkezleri ile Türkiye'nin her bölgesi bir cazibe merkezi olacak, dünyadaki finans önemli ölçüde
yurdumuza akacaktır. Uluslararası çok önemli bir ticaret aksı Türkiye merkezli olarak konuşlanmış
olacaktır. Ankara ve Kayseri'ye liman yapılabilir. Nehirlerimizdeki ulaşımın en önemli noktası ise,
Kızılırmak ile Fırat Nehri'nin Sivas Divriği, Erzincan Kemaliye bölgesinden bir kanalla bağlanarak
Basra'dan Karadeniz'e ulaşımın sağlanması olacaktır. Bu projelerin gerçekleşmesiyle Ankara, Sivas,
Kayseri gibi şehirlerimiz birer liman şehri olacaktır. Kızılırmak Fırat ekseni Türkiye'nin en önemli cazibe
merkezini oluşturup özellikle Đstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizi göç baskısından
kurtaracaktır. Bu önemli projenin gerçekleştirilebilmesi için bir an evvel fizibilite çalışmalarının
yapılması gerekmektedir."
Dünyanın pek çok nehrinde taşımacılık yapıldığını ifade eden Kozal, şunları söyledi: "Ancak, pek az
nehir mühendislik çalışması gerekmeksizin modern anlamda buna müsaittir. 1970'li yıllardan sonra
dünyada nehir taşımacılığı yeniden ön plana çıktı. Çünkü, yakıt tüketimi az, gerekli insan gücü az,
toprak kaybı az, taşıt ve yolu uzun ömürlü ve zararlı çevre etkisi yok. Đngiltere, Fransa, Hollanda,
Almanya gibi çeşitli ülkelerde nehir taşımacılığı yapılmaktadır. 1994 yılında Avrupa iç su yollarında 425
milyon ton yük taşınmıştır. 1995 yılında Avrupa'da yüklerin yüzde 35'i karayolu, yüzde 24'ü iç su yolu,
yüzde 9'u demiryolu ve yüzde 32'si denizyoluyla taşınmıştır."
Her geçen yıl artan su yolu taşımacılığının günümüzde daha da ağırlık ve önem kazandığını anlatan
Kozal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asırlardan beri Tuna'da taşımacılık yapılmaktadır. 1993 yılında Tuna
ile Ren nehirleri birleştirilerek Karadeniz, Kuzey Denizi'ne bağlanmıştır. 1984 yılında Tuna-Karadeniz
Kanalı açılarak Orta Avrupa ülkeleri ile Karadeniz'in güney limanları arasındaki mesafe 400 kilometre
kısalmıştır. Romanya, bu kanalı 1973 yılında projelendirdi, 1975 yılında inşaatına başladı ve 9 yılda
tamamladı. Bu kanalın uzunluğu 64.4 kilometre, genişliği 90 metre ve derinliği 7 metredir."
Kanaldan geçiş ücreti alındığını anlatan Kozal, şunları söyledi: "1992 yılında bu kanalda 9.2 milyon
ton yük taşınmıştır. Bunun 8.0 milyon tonu iç yük, 1.2 milyon tonu dış yüktür. Geçen zaman içerisinde
kapasite daha da artarken elde edilen gelir önemli oranda artmıştır. 1952'de Volga ile Don nehirleri
birleştirilerek Karadeniz, Azak Denizi üzerinden Hazar Denizi'ne bağlanmıştır. Ayrıca, Dinyeper ve
Dinyester nehirlerinde kıta içlerine kadar nehir taşımacılığı yapılmaktadır. Gemilerle Moskova'ya kadar
gidilmektedir. Moskova denizlerden oldukça uzak olmasına rağmen nehirlerden dolayı çok önemli bir
liman şehridir. Bugün Karadeniz limanlarımızda kuzey ülkelerinden gelen nehir gemileri
limanlamaktadır. Nehir taşımacılığı Türkiye için de büyük ufuklar açacak devasa bir projedir."
Remzi Kozal, konuşmasında "Bafra'dan Basra'ya nehir ulaşımı mevcut nehir yollarıyla Karadeniz,

Kuzey Denizi ve Hazar Denizi'ne bağlanmış durumdadır" dedi. Kızılırmak'ın Fırat Nehri'ne
bağlanmasıyla da Basra Körfezinin Karadeniz ve dolayısıyla da Kuzey Denizi ve Hazar Denizi'ne
bağlandığını anlatan Kozal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı şekilde Sakarya Nehri'nin Đzmit Körfezi'ne
bağlanmasıyla Marmara Denizi Karadeniz'e, Sakarya'nın Büyükmenderes Nehri'ne bağlanmasıyla da
Karadeniz ve Marmara Denizi nehir
yoluyla Ege Denizi'ne bağlanmış olacaktır. Kızılırmak'ın Ankara yakınlarında Sakarya Nehri ile
bağlanmasıyla da Ankara, Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi ile irtibatlandırılmış bir nehir
limanı şehri olacaktır. Aynı şekilde Kızılırmak'ın Seyhan Nehri ile irtibatının sağlanması da Akdeniz
bağlantısını kuracaktır. Kızılırmak'tan, Fırat bağlantısıyla da Basra'ya ulaşılacaktır. Artık, Kayseri'ye,
Sivas'a, Tokat'a liman yapmak da hayal olmaktan çıkacak gerçek olacaktır."
Bu projenin ekonomik ve stratejik açıdan Türkiye'yi dünyada bir numaralı ülke konumuna getireceğini
anlatan Kozal, şunları söyledi: "Karadeniz kıyı şeridinde çepeçevre inşa edilecek demiryolu ve
otoyollarla nehirlerden gelen gemilerin limanlardaki yük trafiği gerekli noktalara ulaştırılmak üzere kara
taşımacılığına aktarılabilecektir. Projenin bu bölümü ile de Karadeniz bir ticaret denizi haline
getirebilecektir. Doğal alarak Türkiye, nehir ulaşımı, Karadeniz'in ticaret denizine dönüşmesiyle
fevkalade önem
kazanacak, ekonomik açıdan da büyük imkanlar elde edecektir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9779
Erişim Tarihi:16.05.2011

Türküm diyemeyenler Türkiye'yi yönetiyor
MHP Kayseri adayı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu:Türkiye, Türk olduğunu söyleyemeyen yöneticiler tarafından
yönetiliyor.
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MHP'den Kayseri milletvekili adayı olan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,
"Türkiye, Türk olduğunu söyleyemeyen yöneticiler tarafından yönetiliyor" dedi.
Adana milletvekili adayı Cahit Öztok ile birlikte Đhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret
eden Halaçoğlu, Türkiye'de 'Türk' olduğunu söyleyenlerin psikolojik baskı altına alınarak, ırkçılık ve
kafatasçılıkla suçlandığını ifade ederek, "Türkiye, Türk olduğunu söyleyemeyen yöneticiler tarafından
yönetiliyor" dedi.
Adanalı olmasına rağmen Kayseri'den milletvekili adayı olan Halaçoğlu, "AK Parti'nin kalesini
yıkmaya karar verdiğim için buradan aday oldum" dedi. 12 Haziran'da Türkiye'nin var olma ile bölünme
arasında bir oylama yapacağını söyleyen ve bu seçimin diğer seçimlerden çok farklı olduğunu, bu
yüzden seçmenlere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Halaçoğlu, "Ülke bölündükten sonra
yapılacak bilimin bir anlamı kalmayacağını düşünerek siyasete girdim" diye konuştu.
Halaçoğlu, Kayseri'de 8 milletvekilinden 6'sını AK Parti, 1'ini MHP ve 1'ini CHP'nin çıkardığını
belirterek, "AK Parti'nin kalesini yıkmaya karar verdiğim için Kayseri'den aday oldum. MHP bu seçimde
Kayseri'den en az 4 milletvekili çıkaracaktır. Đktidar yanlıları Kayseri'de çok büyük bir sürprizle
karşılaşacaklar" dedi.
Yusuf Halaçoğlu, binlerce insanın elini sıktığını ve görüştüğünü, insanlarla sevgiye kucaklaştığını,
insanların muhafazakar olmasına rağmen "kaset skandalı" ile ilgili kendisine soru sormadığını
belirterek, şunları söyledi:
"Đnsanlar ne yapılmak istendiğini çok iyi biliyor, farkındalar bu işin. Đkincisi MHP'nin bu tür durumlarda
aldığı tavır zaten daha önce de belliydi. Genel Başkanımız rüşvet ve ahlaki meseleler gibi konularda

ani karar verip konuyu kökünden çözüyor. Dolayısıyla bu bir yerde 'her şerde bir hayır vardır' hesabı,
bir şekilde belki de MHP'nin gelecekte çok daha iyi bir konumda bulunmasının vesilesi olacaktır. "
Halaçoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Tarihi kaynaklara, haritalara baktığımızda Türkiye adı batılılar tarafından verilmiştir. Bununla beraber
maalesef bugün Türkiye etnik etnisite cenneti haline getirilmiştir. Bu bir psikolojik harekattır. Türkiye'de
meydana gelen bir takım olayların temelinde de bunlar yatmaktadır. Çünkü 'manevi liderler' dediğimiz
insanların birer birer yozlaştırılmaya çalışıldığı veya kötülenmeye çalışıldığı bir ortamda tabii ki Türk
toplumunda da bazı anlayışların hakim olması kaçınılmazdır. Nitekim bırakın çeşitli
insanları, Mustafa Kemal Atatürk hakkında da çok sözler sarf edilmektedir. Atatürk'ün Türkçülüğünden
hiç kimsenin şüphe etmemesi gerekir. Maalesef bugün Türk olduğunu söyleyemeyen yöneticiler
tarafından yönetiliyoruz. Türkiye devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk şöyle söylüyor; Hayattaki
yegane varlık, Türklükten başka bir şey değildir."
"TEHLĐKELĐ OYUNLAR OYNANIYOR"
"Kendilerinin söyleyemediğini başkalarına, TÜSĐAD gibi bir takım kuruluşlara söyletenler,
Anayasamızın değişmez 4 maddesinde yer alan 'Türk' kelimesini bile çıkartmaya teşebbüs etmektedir"
diyen Halaçoğlu, "Yine TÜSĐAD'ın kendilerine sorulan soru üzerine 'Türklük de nedir? Türkiye
Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliği o kadar önemli değil. Federasyon şeklinde de Türkiye yönetilebilir'
gibi son derece tehlikeli ve aslında suç teşkil eden bir hususu dile getirmiş olmaları önemli bir oyundur"
şeklinde konuştu.
ABD ve bazı batılı ülkelerde Türklerin genleriyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandığını belirten
Halaçoğlu, "Bu araştırmalarda yapılmak istenen Türkiye'de yaşayan insanların birbirine güven
duymaması, şüpheye düşmesi ve bu şüphe içerisinde birbirleriyle olan dayanışmaların ortadan
kaldırılmasıdır. Çeşitli ülke yöneticilerinden kişiler birdenbire başkanlık sistemini gündeme getirirken,
diğer taraftan da federasyondan bahsedilmeye başlanmıştır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9780
Erişim Tarihi:16.05.2011

Gençlik koştu, halk yürüdü !
19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gençlik koşusu yapılırken binlerce kişinin katılımıyla halk yürüyüşü düzenlendi.
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Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlik koşusu
yapılırken binlerce kişinin katılımıyla halk yürüyüşü düzenlendi.
Kasseria önünde başlayan etkinlik kapsamında öğrenciler, halaylar çekerek eğlendi. Gençlik
koşusunun ardından düzenlenen yürüyüşe; Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata,
Gençlik ve Spor Đl Müdürü Yahya Şahan, partililer ve öğrenciler ile binlerce vatandaş katıldı.
Dev Türk bayrağını açarak 'Her şey vatan için' sloganları atarak yapılan geçişte çevredeki vatandaşlar
yürüyüşe katılanları alkışladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren koşu ve yürüyüşün ardından, Atatürk Anıtı önünde çelenk
sunularak saygı duruşu ve Đstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor Đl Müdürü Yahya Şahan'ın günün
anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasının ardından Vali Mevlüt Bilici, gençlik koşusunda
dereceye giren Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri Emrah Alioğlu, Đrfan Örnek, Sedat Çeliktepe ile

Ahmet Erdem Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri Kezban Avcı, Melike Yıldız ve Saime Tokaç'a
madalyalarını verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9781
Erişim Tarihi:16.05.2011

Sivas- Bünyan yolunda kaza
Viraja girip hızını alamayan otomobil sürücüsü Đ.Đ., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
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Kayseri'de, meydana gelen iki ayrı kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas-Bünyan yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Viraja girip hızını
alamayan otomobil sürücüsü Đ.Đ., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atarak yoldan
çıkan araçta bulunan Y.Đ. (17), E.Đ. (19), Y.Đ. (15) ve çocukların annesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine
gelen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralılar, tedavi
altına alındı. Kazada yarananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Diğer kaza ise Kocasinan ilçesi Yeşil mahallesinde meydana geldi. 38 PF 047 araç sürücüsü A.E.
(20), direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil
içerisinde bulunan A.E ve M.E. (24, direğe çarparak duran araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye
ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldıralarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis her iki olayla
ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9782
Erişim Tarihi:16.05.2011

Cezaevinden kaçtı, cinayet işledi !
E.T Evin önüne gelerek otomobilini park ettikten sonra inmeye çalışan A.A.'yı kurşun yağmuruna tutarak kaçtı.
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Niğde'de bulunan yarı açık cezaevinden rahatsızlandığını söyleyip hastaneye götürülürken firar eden
zanlı, daha önce bıçaklayarak yaraladığı 28 yaşındaki kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.
Yaklaşık 8 yıl önce E.T. (26), laf atma konusundan tartıştığı A.A.'yı (28) bacağından bıçakla yaraladı.
Husumete dönüşen olayda bu kez E.T. 1,5 yıl önce yine, A.A. ile ağabeyi Abdullah A.'yı bacaklarından
bıçakladı. Gözaltına alınarak ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., 5 yıl 4 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Kayseri Cezaevi'nden bir süre sonra Niğde Yarı Açık Cezaevi'ne nakledilen E.T.,
sorumlulara rahatsızlandığını, hastaneye gitmek istediğini söyledi. Hastaneye götürülürken firar eden
E.T.3,5 ay saklandı. Talas Đlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan A.A.'nın evinin bahçesinde pusu
kuran E.T. beklemeye başladı. Evin önüne gelerek otomobilini park ettikten sonra inmeye çalışan
A.A.'yı kurşun yağmuruna tutarak kaçtı. Ağır yaralanan A.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye
kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cezaevinden firar ederek cinayet işleyen
E.T.'nin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9783
Erişim Tarihi:16.05.2011

KPSS'nin şifrelerini çözdük !
Sözcü Gazetesinden Serhat Dersaneleriyle ilgili ilginç haber
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TÜRKĐYE, aylardır üniversite giriş sınavında yaşanan 'şifre-kopya' iddialarını tartışıyor.
Özellikle belli bir cemaate mensup kişilerin bu şifreleri aldığı iddiaları konuşuluyor. YGS'de yaşanan
şifre skandalinin ardından cemaate yakınlığı ile bilinen Kayseri Serhat Dershanesi'nin geçtiğimiz yıl
Ağustos ayında ilginç bir reklam kampanyası yürüttüğü tespit edildi.
Sokakları süsleyen bilbordlarda kullanılan ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı.
Serhat Dershaneleri'nin 2010 yılı Ağustos ayında bastırdığı afişlerde "KPSS'nin şifrelerini çözdük.
Gelenek KPSS'de de devam ediyor", "Kayseri için LYS'yi de çözdük" ifadeleri yer aldı.
Kaynak : Sözcü Gazetesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9785
Erişim Tarihi:18.05.2011

AKP adayları Kayseri'yi geziyor
AKP Kayseri milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında oto galericiler sitesi ve doğu garajını ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında oto galericiler sitesi ve doğu
garajını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve Ahmet Ösüzkaya, milletvekili adayları Dr. Murat Cahit
Cıngı ile Mehmet Adıgüzel, hafta sonunu oto galericilerini ve doğu garajındaki esnaf ile vatandaşları
ziyaret ederek geçirdi. Her kesimin büyük ilgi gösterdiği adaylara esnaf ve vatandaşın ilginç sözleri
ziyaretteki herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Adayların ziyaret ettiği bir esnafın, "Ben Tayyip Erdoğan öl
dese öleceğim ağabey. Bu hükümet bize neler yapmadı ki? Bu memleketin geleceği için AK Parti'den
başka parti olmaz. Her zaman sizin yanınızdayız" demesi herkesi kahkahaya boğdu.
Oto galericiler sitesinde yapılan ziyarette bir vatandaş ise "Beni kimse kandıramaz. Cumhurbaşkanı
bile kandıramaz. Allah'ınızı severseniz 9-0 olsun" sözleri de ziyaretin ilginç görüntülerinden birini
oluşturdu.
Bir yaşlı kadın ise, "Ben Tayyip Erdoğan geldi geleli oyum AK Parti'ye" derken, başka bir vatandaş ise
yurt dışındaki akrabalarının oy vermek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9787
Erişim Tarihi:18.05.2011

Şehit haberleri vaka-i adiye oldu !
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu Şube Üyelerinin oturma eylemi bugün sona erdi.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu Şube Üyelerinin, Kastamonu'da Başbakan'ın konvoyuna yapılan
saldırı sonrasında başlattıkları oturma eylemi bugün sona erdi.
Eylem öncesinde meydan da bulunanlara bisküvi ikram edildi. Ülkü Ocağı üyelerinin de katıldığı
eylem, büyük Tük Bayrağı açılması ve Kürşat Marşı'nın okunması ile başladı. Türk Eğitim-Sen 2 No'lu
Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, başlattıkları oturma eyleminin yeterli çoğunluğa ulaştığını ve Türk
milletinin sessiz çığlıklarına ses verdiğini belirterek, "Bu eylemi başlatırken bizler dedik ki, ‘Türkiye
Cumhuriyeti'nin Başbakanı Türk devleti sınırları içerisinde rahat seyahat edemiyorsa, biz
Başbakanımızı, polisimizi, askerimizi korumasını bilir, bu topraklara sahip çıkmasını da biliriz’ demiştik.
‘Türk milleti vatanına milletine sahip çıkacak’ demiştik, ‘Sessiz çığlığımıza Kayseri halkı ve tüm Türkiye
ses verecek’ demiştik. Ve bu eylemimize ses veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Oturma eyleminin son gününde eylemi desteklemek için gelen MHP 1.Sıra milletvekili adayı Prof.Dr.
Yusuf Halaçoğlu ise, şehit haberlerinin artık ‘vaka-i adiye'den sayıldığını söyleyerek, "Artık verdiğimiz
şehitleri ‘vaka-i adiye’ olarak görmeye başladık. Bu insanlar bizim rahat uyumamız için çalışıyorlar.
Herkesin tepki göstermesi lazım. Vurup kırmak değil, sessiz çoğunluğun gücünü göstermeliyiz. Bugün
Başbakana saldırıyorlarsa, bu hepimize, Türk milletine yapılmış bir saldırı demektir. Bizler Türk milleti,
olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Bunu tüm dünyaya ve teröristlere de göstermeliyiz ki ne kadar
güçlü olduğumuz anlaşılsın. Burada bu direnişi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Eylem, Samsun’dan gelen Türk Bayrağının karşılanması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9788
Erişim Tarihi:18.05.2011

''Engelsiz Türkiye için koşuyoruz''
Bayrak Koşusu'na bu yıl ilk kez; bedensel, zihinsel, görme, işitme ve süreğen 20 engelli atlet katılıyor.
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19 MAYIS TÖRENLERĐNDE ĐLK KEZ ENGELLĐ ATLETLERĐMĐZ YER ALIYOR
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Bayrak Koşusu’na bu yıl ilk
kez; bedensel, zihinsel, görme, işitme ve süreğen 20 engelli atlet katılıyor.
Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığı ile Bağcılar Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği “Engelsiz
Türkiye için Koşuyoruz” projesi kapsamında engelli atletlerimiz, Samsun’dan başlayan 71. Bayrak
Koşusu’nda yer alarak, şanlı Türk Bayrağını Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere Ankara’ya
ulaştırıyorlar.
Engelli ve diğer atletlerimizin katılımıyla, Samsun Bandırma Vapuru’ndan yola çıkarılan Türk
Bayrağı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda, iki milli atletimiz ve bir engelli milli atletimizce,
Anıttepe Yüzme Havuzundan tören alanına kadar koşularak Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'e
takdim edilecektir.
Program: Özürlü Sporcuların Bayrak Koşusu
Tarih : 18 Mayıs 2011, Çarşamba
Saat : 13:30 da başlayan programın detayı;
• 13:30’ da Bayrak Kırıkkale Valisinden Ankara Valisine teslim edilecek (Bala- Karakeçili Đl
Sınırı)
• Bayrağın Bala’lı atletlerden Gölbaşı’lı atletlere teslimi
• Gölbaşı’lı atletlerden Ankara Đl Müdürlüğüne Bayrağın teslimi
• 18:30 Bayrağın Anıttepe 100.Yıl Havuzu yetkililerine teslimi
Yer : Ankara Bala, Gölbaşı
Tarih : 19 Mayıs 2011, Perşembe
Saat :08:30
Yer : Anıttepe Yüzme Havuzu
19 Mayıs 2011 Bayrak Teslimi ve 19 Mayıs Törenleri
• Ardından Türk Bayrağı Akdeniz Caddesinden (Anıtkabir kapısı karşısı) 35 Sporcu Ankara + 20
engelli Sporcular ile 19 Mayıs Stadyumuna getirilecek.
• Stadyumda engelli ve diğer atletler yarım tur atacaklar.
• Sonrasında da Bayrağımız ve Flamamız Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e 19 Mayıs
Törenlerinde Saat 10:00’da teslim edilecektir.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9789
Erişim Tarihi:18.05.2011

Dünya 1.oldular !
'Yoğunlaştırılmış Işık Demetleri ile Tünellerin Aydınlatılması' projesi ile Kayserili öğrenciler dünya birincisi oldu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:0
: 63
: 17 Mayıs 2011 18:06

Gürcistan'da 36 ülkenin katıldığı 5. Uluslararası Genç Mucitler Proje Olimpiyatı'nda (IYIPO)
'Yoğunlaştırılmış Işık Demetleri ile Tünellerin Aydınlatılması' projesi ile Kayserili öğrenciler dünya
birincisi oldu.
Gürcüstan'ın başkenti Tiflis'te 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen bilgisayar, fizik, kimya, matematik,
biyoloji, ekoloji alanlarındaki projelerin yarıştığı 5. Ulusalararası Genç Mucitler Proje Olimpiyatı'nda
(IYIPO), Đstikbal Koleji öğrencileri Mehmet Ahi ve Ömer Đçöz dünya birincisi oldu. Fizik dalında
'Tünellerin Güneş Işığı ile Aydınlatılması' adlı çalışmalarıyla zirveye isimlerini yazdıran genç mucitler,
Türkiye'nin gururu oldu.
36 ülkenin bini aşkın projesinden 275'inin finale kaldığı olimpiyatta altın madalyaya uzanan gençlerin
Fen Bilgisi öğretmeni Maruf Büte, "Bu proje aslında bir buluştur. Maden ocakları, karayolları tünelleri
gibi yerler daha tasarruflu olan güneş enerjisiyle aydınlatılarak elektrik maliyeti sıfırlanmıştır. Bu da
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.
Đstikbal Koleji, geçtiğimiz günlerde Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde açtığı '"Akıl Oyunları Sergisi" ile
de göz doldurmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9790
Erişim Tarihi:18.05.2011

Aldatan eş karısına saldırdı !
Kayseri'de aldatıldığı gerekçesiyle boşanma davası açan kadın, adliye çıkışı eşinin saldırısına uğradı.
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Kayseri'de aldatıldığı gerekçesiyle boşanma davası açan kadın, adliye çıkışı eşinin saldırısına uğradı.
Çiftin yakınlarının da karıştığı kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, polis tarafları güçlükle sakinleştirdi.
Kayseri Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik ve aldatma nedeniyle açıldığı iddia edilen davanın
duruşmasının ardından, Hakan G.'nin eşi Hülya G.'ye saldırdığı öne sürüldü. Adliye binasının 100
metre ilerisinde çıkan tartışma, çiftin yakınlarının da araya girmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla birbirine giren gruplara polis müdahale etti. Kavga sırasında başına aldığı
darbeyle hafif yaralanan Hülya G. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına kaldırıldı.
Olayda bir kişinin daha hafif yaralandığı belirtildi. Polis, kavgaya karışan tarafları ifadelerini almak
üzere polis merkezine götürdü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9791
Erişim Tarihi:18.05.2011

Pınarbaşı'nda kaza: 1 ölü
Kazada yaralanan sürücü E.K. kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetti.
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre gece saat: 02.00 sıralarında Pınarbaşı ilçesi Aşağıbeyçayır köyünde 72 DN 900
plakalı kamyon sürücüsü E.K., seyir halindeyken yorgun ve uykusuz araç kullanması nedeniyle dereye
uçtu.
Kazada yaralanan sürücü E.K. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9792
Erişim Tarihi:18.05.2011

Đş makinasının altında can verdi
3 gün önce nişanlandığı öğrenilen genç, arkadaşının kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
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Kayseri'de 3 gün önce nişanlandığı öğrenilen genç, arkadaşının kullandığı iş makinesinin altında
kalarak hayatını kaybetti.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan D.Ü. (28), forklift ile briket
taşırken Yusuf Ziya Yabaş'ı (25) ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yabaş'ı gören arkadaşı sinir

krizleri geçirdi. Đşçinin cesedi yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırılırken, 3 gün önce
nişanlanan Yabaş'ın 1 ay sonra yapılacak düğünü için hazırlıklara başlayan aile, acı haberle yıkılarak
sinir krizleri geçirdi.
Yerel bir TV'de de görev yapmış olan Yusuf Ziya Yabaş için Hunat Cami'inde öğle namazını müteakip
cenaze töreni düzenlendi. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından şehir mezarlığına gözyaşları
arasında defnedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9793
Erişim Tarihi:18.05.2011

Đşte Kayseri zekası !
Đnşa ettikleri pratik zeka ürünü mimari yapılarla dikkat çeken Rizelilere Kayseri'den rakip çıktı.
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Đnşa ettikleri pratik zeka ürünü mimari yapılarla dikkat çeken Rizelilere Kayseri'den rakip çıktı.
Hayırsever tarafından yaptırılan mescidin vatandaşlar tarafından görülmesi için binanın yangın
merdiveni minareye çevrildi.Hayırsever Mehmet Ulutaş, Hastane Caddesi'nin yanında bulunan Ulutaş
Đş Merkezi'nin alt kısmının değerlendirilmesi için mescit yapılmasını istedi. Yapımı üstlenen inşaat
mühendisi Osman Ödev ise, kolları sıvayarak mescit yapımı çalışmalarına başladı. Camiyi
aratmayacak güzelliği ve ihtişamı ile dikkat çeken mescidi hastaneye gelen veya yoldan geçen
vatandaşların görmesini sağlamak için minare yapmaya karar veren Ödev, binanın yangın merdivenini
kaplattırarak minareye çevirdi.Ödev, "Hayırsever Mehmet Ulutaş'ın bize verdiği bu fikirden yola çıkarak
yer tahsisi sağlandı, biz de hayır işlemek ve cemaatin sıkıntı yaşamaması için mescit yapmak istedik.
Çok güzel bir mescit oldu ancak dikkat çekmesi için polikarbon ile yangın merdivenini kapatıp orayı
minareye çevirdik" diye konuştu.Belki de Türkiye'de eşi bulunmayan pratik zeka sayesinde
vatandaşların rahatlıkla mescidin farkına varacağını söyleyerek işadamı Ali Ağağoğlu'nun sözünü
hatırlatan Ödev, "Biz yaptık olduk" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9794
Erişim Tarihi:18.05.2011

MHP'de kaset şoku !
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye istifa etmesi için bugün saat 10.00'na süre veren farklıülkücüler o saati
beklemedi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:1
: 73
: 18 Mayıs 2011 10:39

'Farklıülkücüler' o saati beklemedi
MHP lideri Devlet Bahçeli ve ekibini hedef alan internet sitesi daha önce 4 ismi görüntüleriyle birlikte
yayınlamıştı. Aynı site Bölükbaşı ve Paçacı'nın da olduğu 6 isim daha yayınladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 18 Mayıs saat 10.00'da istifa etmezsen elimizdeki bilgileri
açıklayacağız diyen farklıülkücüler o saati beklemedi.
Mektup şeklinde kaleme alınan yazıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok yakın 6 isim daha
yayınlandı.
Siteden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu ismi geçenler, eğer kendi iradeleri ile hem partimizden, hem milletvekilliği adaylığından istifa
ederlerse onlarla ilgili görüntüleri yayınlamamaya söz veriyoruz. Ama istifa etmemeleri durumunda,
herbiri ile ilgili görüntüleri, sırasıyla yayınlayacağımızı kendilerine ve kamuoyuna duyururuz."
Sitede yeralan ifade ve tehditler şöyle:
PĐSLĐK 5 " -MEHMET EKĐCĐ- BAHÇELĐ'NĐN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (KEÇĐÖREN'DE
ÖĞRETMEN TUTKUSU) "
PĐSLĐK 6 " -OSMAN ÇAKIR- BAHÇELĐ'NĐN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (YENĐMAHALLE'DE
SEKRETERĐ ĐLE YAŞANAN ZAHMETLĐ FANTEZĐLER) "
PĐSLĐK 7 " -MUSTAFA CĐHAN PAÇACI- BAHÇELĐ'NĐN GENEL SEKRETERĐ (ORAN VE
KÖROĞLU'NDA EVLĐ VE ÇOCUKLU SEKRETERLERLE ÇOK ÖZEL ĐLĐŞKĐLER) "
PĐSLĐK 8 " -MEHMET TAYTAK- BAHÇELĐ'NĐN BAŞKANLIK DĐVANI ÜYESĐ (SĐARM'DA PARTĐ
STRATEJĐSĐ GÖRÜŞMELERĐ VE KADINLARLA ÇOK RENKLĐ DAKĐKALAR) "
PĐSLĐK 9 " -ÜMĐT ŞAFAK- BAHÇELĐ'NĐN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (SĐARM'DA PARTĐ
STRATEJĐSĐ GÖRÜŞMELERĐ VE KADINLARLA ÇOK RENKLĐ DAKĐKALAR) VE BOMBA FĐNAL "
PĐSLĐK 10 " -AHMET DENĐZ BÖLÜKBAŞI- BAHÇELĐ'NĐN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ( – YILDIZI
PARLAYAN BAYAN DANIŞMANA VE BAHÇELĐ'YE HAKARETLER - A TAKIMI ĐLE BĐRLĐKTE
OLDUĞU ORTAMDA MĐLLĐ VE MANEVĐ DEĞERLERE ÇOK AĞIR HAKARETLER VE KÜFÜRLER ESKĐ BĐR BAKAN EŞĐ ĐLE ÇOK ÖZEL FANTEZĐLER)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9795
Erişim Tarihi:18.05.2011

Emniyet müdürüne Kayseri soruşturması
Kayseri'deki "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin soruşturmada, 78 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
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Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin
tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu kişilerin, ''Đhaleye fesat karıştırmak'', ''Suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' ile ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' gibi
suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesi halinde, Özdemir'in de
aralarında bulunduğu 78 kişinin yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9796
Erişim Tarihi:18.05.2011

Grup38'den davet
Bu sezon yüzümüzü ağartan bu genç kardeşlerimiz 21 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00 de ALANYA ilçe
stadında final maçı oynayacaklardır.
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Bu sezon ilimizi temsil eden profesyonel takımlarımızdan taraftarlar olarak beklediğimiz neticeleri
alamamış olmanın üzüntüsünü yaşamaktayız. Maalesef bu yıl Kayseri için kayıp bir yıl olmuştur.
Ancak ERCĐYESSPOR A 2 takımı grubunu birinci olarak bitirerek diğer grubun birincisi
GALATASARAY A 2 takımı ĐLE Türkiye şampiyonluğu için final maçı oynama hakkını kazanmış ve
Kayseri kamuoyuna bu yeterince anlatılmamıştır. Bu sezon yüzümüzü ağartan bu genç kardeşlerimiz
21 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00 de ALANYA ilçe stadında final maçı oynayacaklardır. Herbiri
memleketimizin öz evladı olan bu futbolcularımızı Alanya'da yalnız bırakmayacağız. Bizim gibi bu
sezon umduğunu bulamayan GALATASARAY kulübü topyekün bu maçta teselli bulmak adına
seferber olmuş ve tüm GALATASARAY derneklerine otobüsler tahsis edilerek bu maça gelmeleri
özellikle yeni başkan tarafından istenmiştir.
Rakibimiz en az 5 bin kişilik taraftar grubuyla bu maça verdiği önemi göstermektedir. Biz de GRUP 38
TARAFTARLAR DERNEĞĐ olarak ERCĐYESSPORUMUZU Alanya'daki final maçında yalnız bırakmak
istemedik. Yaptığımız başvuru üzerine ,kendisi de yıllarca amatör kulüplerde futbol oynayan turizm
şirketi sahibi, işadamı sayın RAHMĐ HAMURCU büyük bir memnuniyetle dernek üyelerimiz için 2 adet
otobüs tahsis etmiştir. Sayın RAHMĐ HAMURCU' ya teşekkür ediyor ve diğer işadamlarımızı da
şehrimiz adına duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Hasan YALDIZLI
Başkan
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9798
Erişim Tarihi:25.05.2011

Bayramınız Kutlu Olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ggençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız.
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MUSTAFA KEMAL PAŞA SAMSUN'DA
Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da
Samsun'a geldi. Bir süre çalıştıktan sonra
kentin postanesine gitti. Görevli bulunan PTT memuru o günü söyle anlatıyor :

Hava yağmurlu ve elektrikliydi. O zamanlar paratoner sistemi olmadığı için telleri toprağa
vermiştim. Saat gece yarısına yaklaştığı bir anda kapıdaki nöbetçi koşa koşa geldi, bir haber verdi.
Mustafa Kemal Paşa geliyor. O sırada, Mustafa Kemal Paşa tek odadan ibaret telgrafhaneye girdi.
Ayağa kalktım.
— Buyurun Paşam.
— Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor dedi.
— Hava elektrikli, telleri toprağa verdik, sizi görüştüremem!
— Bu, vatanın kurtuluşu ile ilgilidir. Muhakkak görüşeceğim, ya ölürüz, ya vatan kurtulur, dedi.
Ceketin cebinden ipek mendilini çıkarıp maniplenin üzerine koydu. Benim için telleri devreye
sokmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı.
— «Sen ölürsen ben de ölürüm» dedi.
Elimi bırakması için söylediğim ısrarlı sözlere aldırmadı, elimi uzun süre bırakmadı. Önce
Havza'yı aradım. Derhal cevap geldi. Nöbetçi memur, Kemal Paşa'nın adamlarının emir beklediklerini
söyledi. Paşa şifreli bir not verdi, yazdım. Gelen şifreli cevaba elimi bırakmadan baktı. Bir kağıda çabucak şifreli bir şeyler yazdı. Havza'ya iletmemi söyledi. Amasya ile de istediği konuşmayı yaptı, sonra;
«Oh çok şükür, şimdi vatan kurtuldu.» Dedi ve maiyetiyle gitti. Birden aptallaşmıştım.
Oturduğum yerden kalkamadım. Mustafa Kemal Paşa hayatını ortaya koyan bir kişiydi. Fes kapmaya,
mevki elde etmeye gelmiş biri olamazdı. O bir gerçek vatanseverdi, Atatürk'e hayranlığım yağmurlu bir
gecede böyle başladı işte...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Ggençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız…
KAYSERĐ NET TR…
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9799
Erişim Tarihi:25.05.2011

Hükümet gülünç durumda
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker Kayseri'de konuştu.
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Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, seçim çalışmaları için geldiği Kayseri'de hükümeti
eleştirerek, "2005 yılında CHP'yle birlikte bugünkü birçok gazetecinin, yazarın tutuklu olmasına neden
olan mahkemelerle özel yetkili savcılık kaldırıldı" şeklinde konuştu.
Kayseri'nin ilçelerinde halka seslenecek olan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker,
parti binasında basın mensuplarıyla buluştu. Burada Türkiye gündemi ve parti çalışmaları hakkında
açıklamalarda bulunan Türker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile hükümeti eleştirdi.
12 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini belirten Türker,

seçimden sonra Anayasa'nın değiştirilmesi üzerinde durdu. Türker, "Türkiye'nin geleceğini belirleyecek
olan bu seçimde en önemli konulardan bir tanesi de seçim sonrası değiştirilecek olan Anayasa'dır.
Anayasa değişikliğinde Türkiye'nin tamamının temsil edilmesi gerekir. Dolayısıyla temsilde adaletin
aranması gerekir. Biz parlamento dışındaki partiler, bu temsil için baraj meselesini gündeme getirdik.
MHP'nin
kasetler dolayısıyla dışarıda kalmasının izahını yaparken temsilde adaletin önemli olduğunu bu
anayasa dolayısıyla söylüyorlar. Peki, MHP girdiği halde dışarıda kalacak olan diğer partilerin oyları ne
olacak? Şu anda Türkiye'de iki türlü baskı uygulanıyor. Birisi baraj dolayısıyla, 'Aman oyum
kaybolmasın' diye insanların ideolojik duruşları, refleksleri kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Đkincisi de
getirilme maliyetidir" dedi.
DSP'nin seçim çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Türker, üç temel noktaları olduğunu,
özellikle hayvancılık ve ekonominin üzerinde duracaklarını kaydederek, "Demokratik Sol Parti bu
seçime girerken hedeflerini, duruşunu üç temel nokta üzerinde yapılandırmıştır. Birincisi 2000 yılında
parlamentodan geçen ve 27 Haziran 2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 2023 stratejisini
hedef ve vizyona uygun olarak olması gereken öncelik arasına koyduk. Bizim çalışmamıza göre
Demokratik Sol Parti'nin
halkçı rekabet ekonomisinin yürütüleceği bir ekonomide, milli gelir 2 trilyon, ihracat 800 milyar dolar
civarında olacak. Hayvan ithalatıyla öldürülen hayvancılık sektörüne her türlü destek verilecektir. 2 gün
önce hükümetin, 'Hayvan ithalatını kısmak için vergileri artırmak istiyoruz' demesi, Türkiye'de bu
hükümetin ne kadar gülünç olduğunu açıkça ortaya koydu. Projelerimiz çılgın değildir, adam gibi
projelerdir. Amacımız kuzeyden güneye demiryolu götürmek, böylelikle ulaşımı kuzeyden güneye
daha yoğun bir
hale getirerek Akdeniz ile Karadeniz'i hem ulaşım hem yük taşıma olarak birleştirmektir" diye konuştu.
Hükümete de yüklenen Türker, "Olağanüstü hal, iktidara geldikleri zaman 57. hükümet tarafından
kaldırılmıştı. Yine 57. hükümet döneminde Devlet Güvenlik Mahkemelerinde askeri hakim çıkarılmış,
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasıyla ilgili Anayasal değişim yapılmış ve bu konuda DGM
kadroları başka mahkeme kadrolarına aktarılmaya başlanmıştı. 'Bunu biz yaptık' diye milleti
kandıracaklarına şunun hesabını versinler: 2005 yılında CHP'yle birlikte bugünkü birçok gazetecinin,
yazarın tutuklu olmasına neden olan mahkemelerle özel yetkili savcılık kaldırıldı" şeklinde konuştu.
Masum Türker, gazetecilerin Diyarbakır'daki 'kepenk kapatma' olaylarıyla ilgili sorusunu ise, "Orada
CHP ya da başka parti adaylarının katıldığı şeklinde bir suçlama getirmek istemiyorum. Çünkü bugün
gazetelerin hepsinde yer alan Maliye Bakanı ile Tarım Bakanı'nın şikayetinde güvenliğin olmamasıdır.
Herkes güvenlik nedeniyle orada çalışmayabilir. Şu anda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da
olanların müsebbibi hükümettir. 'Demokratik açılım' diye başlarken oradan ayrılmayan Başbakan,
şimdi sorumlu olarak bu konuyu dile getirmemekte, bilakis gerilim malzemesi olarak kullanmaktadır"
şeklinde yanıtladı.
Gazetecilerin Diyarbakır'da seçim bürolarının bulunup bulunmadığını sorması üzerine ise Türker,
"Bizim orada açılmış hiçbir seçim büromuz yok. Biz hep kendi ilimizde, kendi ilçelerimizde faaliyetleri
sürdürüyoruz. Çünkü o seçim bürolarıyla bir sonuç alınamadığını, genelde o seçim bürolarının çok da
işlemediğini, işleyenin il ve ilçelerde olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9800
Erişim Tarihi:25.05.2011

Doğalgaz kontratları özel sektöre
Enerji Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz kontratlarının bir kısmını özel sektöre devredeceklerini açıkladı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz ile alakalı kontratların 6 milyar metreküplük
kısmını özel sektöre devredeceklerini açıkladı.
Organize Sanayi Bölgesi'nin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, siyasi istikrara paralel olarak ülkenin büyüme oranları hakkında bilgi aktardı.
Doğalgaz konusuna değinen Yıldız, "Doğalgazla alakalı kontratlarımızın 6 milyar metreküplük bir
kısmını özel sektöre devredeceğiz. Đçinde bulunduğumuz ay deklare edilecek, haziran ayında da kısmi
uygulamaya geçilecek" diye konuştu.
Sağlanan istikrar sayesinde enerji politikalarının da serbest piyasada her zaman alınır satılır bir halde
olacağını kaydeden Yıldız, ''Elektrik fiyatlarının kısa vadede biraz yükseliyor gibi olsa da orta ve uzun
vadede kesiklikle düşeceğini belirtmiştim. Bakın son 4 yıl içerisinde serbest piyasada satılan elektrik
ortalama 17 kuruşla başladı, 15 kuruşa indi. Önceki yıl 13.5 kuruşlardan satıldı ve içinde
bulunduğumuz yılda neredeyse 9-10 kuruşa satılır hale geldi" ifadelerini kullandı.
KAYSERĐ OSB'NĐN ELEKTRĐK FĐYATLARI KONUSUNDA PAZARLIK
Bir firma ile elektrik fiyatları hususunda Kayseri OSB için pazarlık yaptığını kaydeden Yıldız, "OSB'de
yıllık neredeyse 1 milyar dolar kilovat saatlik üretim olacak. Türkiye'de çok ciddi oranda yatırım yapan
enerji üretim santrali olan bir yatırımcımızı çağırdık. Dedim ki, 'Ben Kayseri milletvekiliyim ve Kayseri
ile alakalı istisnai bir durum istiyorum.' OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü'ye sorduğumda elektriği 13
kuruştan aldığını söyledi. Ben kendileri ile bir masada oturmak şartıyla 1 milyar kilovat saat
üzerine 11 kuruş üzerinden bir pazarlık yaptım. Bu pazarlık inşallah bir sonuca ulaşır, şartlar yerine
getirilir. Bu aradaki fark, yine sanayicimize yol, su, köprünün yanında mutlaka bir artı güç verecek bir
rakamdır diye düşünüyorum" dedi.
Güç artırımı ile alakalı düzenlemelerin de yapılacağını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, "1 ve 2 No'lu elektrik tarifeleriyle ilgili yeni düzenleme de yapılacak. Biraz daha ihtiyatlı
konuşmalıyım. Biz burada tavanda mı, tabanda mı buluşacağız? Zam yaparak mı bu eşitliği
sağlamamız lazım, yoksa fiyat düşürerek mi? Fiyat düşürerek yaptığımızda bir kısım dengeleri
bozuyoruz. Fiyat yükseltirsek zam anlamına geliyor. Her ikisini balans edecek bir çalışma içerisinde
arkadaşlarımızın
gayretli olmasını istedim'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9801
Erişim Tarihi:25.05.2011

MHP adayları pazarda
MHP Kayseri 9.sıra milletvekili adayı Faruk Çolak ve diğer adaylar Talas ilçesinde bulunan pazarcı esnafını
ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
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MHP Kayseri 9.sıra milletvekili adayı Faruk Çolak ve diğer adaylar Talas ilçesinde bulunan pazarcı
esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
Pazarcı esnafını ziyaret eden MHP milletvekili adayları alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlarla sohbet
etti. MHP 9. sıra milletvekili adayı Faruk Çolak, pazarcı esnafının ve halkın şikayetleri ile yakından
ilgilenirken birçok konuyu danışmanları vasıtası ile not altı.
Sohbet sırasında bir esnafın, “Siyaset içerisinde bulunan insanlar milletvekili olmaları halinde 5 yılda

emekli oluyorlar. Bizler neden olamıyoruz” sorusu üzerine açıklamada bulunan Çolak, “ Az kaldı. Kısa
süre içerisine Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olacak ve biz bu ve buna benzer sorunların tamamı ile
yakından ilgileneceğiz” dedi.
Hacı Bektaş-ı Veli Derneği’ni de ziyaret eden MHP milletvekilleri, burada dernek başkanı Kenan
Akpınar ile bir süre görüştü. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren dernek başkanı Akpınar
tek dil ve tek devlet inancında olduklarının altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9802
Erişim Tarihi:25.05.2011

Katil zanlısı tutuklandı
Cezaevinden kaçarak daha önce bıçaklayarak yaraladığı 28 yaşındaki kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldüren
katil zanlısı tutuklandı.
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Niğde'de bulunan yarı açık cezaevinden kaçarak daha önce bıçaklayarak yaraladığı 28 yaşındaki kişiyi
kurşun yağmuruna tutarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.
Yaklaşık 8 yıl önce laf atma konusundan tartıştığı A.A.'yı (28) bacağından bıçakla yaralayan E.T. (26),
husumete dönüştürdüğü olayın ardından 1,5 yıl önce yine, A.A. ile ağabeyi Abdullah A.'yı
bacaklarından bıçakladı. 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak Niğde Yarı Açık Cezaevi'ne nakledilen
E.T. burada rahatsızlandığını, hastaneye gitmek istediğini söyleyerek firar etmişti. 3,5 ay saklandıktan
sonra Talas Đlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde A.A.'ya pusu kurup tabancayla kurşun yağmuruna tutarak
öldüren E.T. polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.
Đfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9803
Erişim Tarihi:25.05.2011

19 Mayıs'ı kutluyoruz !
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla
başladı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki 19 Mayıs Atatürkü'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ilk töreni, Atatürk
anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Ali
Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ve kamu
kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının
ardından, kurumlar anıta çelenklerini bıraktı. Çelenk sunumun ardından, Kadir Has Stadyumu’ndaki
bayram kutlamasına geçildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9804
Erişim Tarihi:25.05.2011

Yahyalı'ya Demokrat çıkarma !
Demokrat Parti yarın saat:10:30'da Yahyalı Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek.
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Demokrat Parti (DP) Kayseri'de seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Milletvekili adayları kenti ilçe ilçe, köy köy dolaşarak projelerini anlatıyor, vatandaşlardan destek
istiyor.
Demokrat Parti milletvekilleri Yahyalı'da da miting düzenleyecek.
Yahyalı Cumhuriyet Meydanında Cuma günü saat:10:30'da yapılacak mitinge Demokrat Parti
milletvekili adayları katılacak.
ĐŞTE DP KAYSERĐ ADAYLARI
1- OSMAN ÇĐLSAL
2- MUSTAFA TEKĐN
3- RÜŞTÜ KARATAŞ
4- ĐBRAHĐM YUSUFOĞLU
5- GÜLAY TEKE
6- AHMET REFĐK ÖZÇOBAN
7- HAMZA DĐNÇER
8- OKAN ÖZGÜR ÖZTURAN
9- NACĐ DEMĐR
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9805
Erişim Tarihi:25.05.2011

Coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 92. yıl dönümü Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen
törenle kutlandı.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 92. yıl dönümü Kadir Has Stadyumu'nda
düzenlenen törenle kutlandı. Aileler, kutlamalarda görev alan çocuklarını cep telefonlarına kaydetti.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni sonrasında kutlamalar Kadir Has
Stadyumu'nda devam etti. Kutlamalara Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Fon Grubu
öğrencilerinin desteklediği gösterilerde Apaçi müziği eşliğinde dans eden öğrencilerin finali Türk
Bayrağı ile süslemeleri stadyumu dolduran vatandaşlar tarafından coşku ile alkışlandı.
Kutlamalar sonrasında açıklama yapan Vali Mevlit Bilici, Türk Devleti'nin ilk adımlarının 19 Mayıs
tarihinde atıldığının altını çizerek, “Büyük Atatürk 'Benim doğum tarihim 19 Mayıs'tır' demiştir. Đyi
düşündüğümüzde bu sözün altında büyük bir anlam yatmaktadır. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti için
anlamlı bir gündür. 19 Mayıs ile yeni bir düzen kuruldu. Atatürk 19 Mayıs'ta geleceğimiz olan gençlere
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni emanet etmiştir” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Ayaklarında ayakkabısı olmayan, üstünde
giyecek elbisesi olmayan babalarımız, dedelerimiz, bu vatanın kurtulması için her türlü fedakarlığı
yapmışlar. Bu gün ki geldiğimiz noktaya baktığımızda içimiz sevinç ve coşkuyla doluyor. Çocukların
kıyafetleri, tribündeki insanlar, şu stadyum bize 80 yılda nereden nereye geldiğimiz anlatıyor.
Birliğimize, düzenimize uzanan ellere fırsat vermeyelim” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9806
Erişim Tarihi:25.05.2011

Kayseri MHP mitingine hazırlanıyor
Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan mitingte 35 bin bayrak dağıtılacak.
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MHP Kayseri Đl Başkanlığı tarafından yapılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı
Kayseri Mitingi için hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi. MHP Đl Başkanlığı mitingde 35 bin bayrak
dağıtacak.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, seçim heyeti ve miting heyeti ile toplantılar gerçekleştirdiklerini ve
Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan miting için hazırlıkların tamamlandığını
bildirdi. Đl ve ilçe teşkilatları olarak, miting için tüm Kayseri'de çalışmalar yaptıklarının altını çizen
Başkan Eke, “Anadolu'nun kalbi olan Kayseri'de yapacağımız mitinge büyük bir katılım olmasını
bekliyoruz. Kayseri'de gerçekleşecek olan katılım da tüm illere örnek olacaktır” dedi.
Miting için yapılan hazırlıkların tamamlandığını ve MHP Genel Başkanı'nın Nevşehir'den sonra
Kayseri'ye geleceğini hatırlatan Başkan Eke, “Miting için vatandaşlara dağıtılmak üzere 250 bin el ilanı
bastırdık. Bunların yanında 35 bin adet de bayrak yaptırıldı ve miting sırasında çeşitli sosyal
etkinliklerin düzenlenmesi planlandı” diye konuştu.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Kayseri'de çok önemli açıklamalarda
bulunacağını belirterek, “Tüm Kayseri halkını Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge
davet ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9808
Erişim Tarihi:25.05.2011

Bahçeli ağız üstü oturacak !
Elitaş:O daha Kayseri tokadının ne olduğunu bilmiyor.12 Haziran'da milletten öyle bir tokat yiyecek ki, ağız üstü
oturup bir daha kalkamayacak.
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MHP Lideri Bahçeli'nin, "Al paketi, vur tokadı" sözüne
gönderme yaparak, "O daha Kayseri tokadının ne olduğunu bilmiyor. 12 Haziran'da milletten öyle bir
tokat yiyecek ki, ağız üstü oturup bir daha kalkamayacak" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekili adayları ve partililer, Kayseri'nin Talas
ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi'nde bir toplantıya katıldı. Toplantıda konuşma yapan AK Parti Grup
Başkan Vekili Mustafa Elitaş, muhalefete eleştirilerde bulundu. Muhalefetin kendilerine karşı iftira
kapmayansı yürüttüğünü ifade eden Elitaş, "Milletin AK Parti'ye teveccühünü, Başbakan'ımızın AK
kadrolara inancını bildiklerinden dolayı, milletin kafasını bulandırmak için iftira kampanyasını alıp
götürüyorlar. 'Hırsızlık, yolsuzluk' diyor. 2002 yılında biz iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin
kasası tam takır kuru bakırdı. Önüne gelen etrafına peşkeş çekip kasayı tırtıklamış. 21 banka batmış,
Halk, Emlak ve Ziraat Bankalarının görev zararı 20 milyar doları aşmış. O paranın bugünkü değeri 258
milyar dolar. Yani bu 400 katrilyon liradır. Bu para ülkemizin bu seneki bütçesinden fazla. Siz o kadar
büyük zararı nasıl verdiniz? Duble yol mu yaptınız, demir yolu mu, havaalanı mı, köylere
kilitli parke mi döşediniz? Yolsuz köy kalmasın diye yol mu yaptınız? Susuz köy kalmasın diye su mu
götürdünüz? Fakir fukaraya yardım mı ettiniz?" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de göndermede bulunan Elitaş, iktidara geldiklerinde dar
gelirliler için yaptıkları 500 bin TOKĐ konutunun hesabını soracaklarını söyleyerek, "Bu millet 12
Haziran'da onlardan hesabın en güzelini soracaktır. Hani genel başkanları, 'Al paketi vur tokadı' diyor
ya, o daha Kayseri tokadının ne olduğunun farkında değil. 12 Haziran'da Kayseri tokadını öyle bir

yiyecek ki, ağız üstü oturup bir daha kalkamayacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9809
Erişim Tarihi:25.05.2011

3. kattan atladı, burnu bile kanamadı
3. kattan atlayan Y.Y. hiçbir şey olmamış gibi ailesinin yanına çıkarak 112 ambulansını bekledi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 139
: 20 Mayıs 2011 11:12

Kayseri'de oturduğu evin 3. katından atlayarak intihar etmek isteyen 25 yaşındaki Y.Y.'nin burnunun
bile kanamaması herkesi şaşırttı. 3. kattan atlayan Y.Y. hiçbir şey olmamış gibi ailesinin yanına
çıkarak 112 ambulansını bekledi.
Edinilen bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi Gökyüzü Sitesi Elif Apartmanında oturan şizofreni hastası
olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Y. Y.'nin oturduğu evin 3.katından atlayarak intihar etmek istediği
öğrenildi.
Olay yerindeki vatandaşların ve polisin engellemeye çalışmasına rağmen oturdukları evin 3.katının
oturma odasının penceresinden herkesin şaşkın bakışları arasında atlayan Y.Y. burnu bile
kanamadan kurtuldu.
3. kattan atladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ailesinin yanına çıkan Y.Y., olay yerine gelen 112
Acil servis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9810
Erişim Tarihi:25.05.2011

AKP'den CHP'ye ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP 2. sıra milletvekili adayı Çetin Arık'ın seçim bürosunu ziyaret
etti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP 2. sıra milletvekili adayı Çetin Arık'ın seçim
bürosunu ziyaret etti.
Bakan Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret edeceği Kayseri Gazeteciler Cemiyeti öncesi alt
katta bulunan CHP'li milletvekili adayı Çetin Arık'ın seçim bürosuna geldi. Çetin Arık, kapıda
karşıladığı Bakan Yıldız'ı içeri davet ederek bir süre görüştü. Bakan Yıldız'ın seçim çalışmalarının nasıl
gittiği yönündeki sorusuna milletvekili adayı Arık, "Biraz önde gibiyiz" yanıtını verdi.
Centilmence bir seçim süreci yaşanmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yıldız, "Muhakkak seçimde
kazanan ve kaybeden taraf olacak. Hayat da aslında öyle. Sonucun Kayseri için hayırlı olmasını
temenni ediyorum" dedi.
Milletvekili Çetin Arık ise, seçimin Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunarak Bakan Yıldız'ı
kapıya kadar uğurladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9811
Erişim Tarihi:25.05.2011

Adliyeye silahla girmek isteyince..!
Kayseri adliyesine tabanca ve av tüfeği ile gelen iki kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanarak
gözaltına alındı.
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Kayseri adliyesine tabanca ve av tüfeği ile gelen iki kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında
yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre adliyeye sabah saatlerinde 38 LV 482 plakalı otomobilin içinde silah bulunduğu
ihbarını alan polis ekipleri, otomobilin bulunduğu otoparkta arama yaptı. Yapılan çalışmalarda,
otomobilden indikleri öğrenilen iki kişi yakalandı. Polis ekiplerinin 38 LV 482 plakalı otomobilin içinde
yaptıkları aramalarda bir tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.
Yakalanan iki kişinin ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9812
Erişim Tarihi:25.05.2011

Yıpranma payımızı geri verin !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan,
gazetecilerin yıpranma payının geri verilmesi istendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekili
Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya ile milletvekili adayları ve AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, seçim
gezileri kapsamında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
başladığı konuşmasında, hükümetin yaptığı yenilikler sayesinde bazı düzenlemelerin faydalı olduğunu
kaydetti. Bunun yanında gazetecilerin problemlerini de aktaran Başkan Altınkaya, "Sektörümüzdeki en
büyük problem şu: 2008 yılında yapılan düzenlemeyle genç meslektaşlarımızın yıpranma hakları geri
alındı. Yıpranmayla birlikte bizde emeklilik 20 yıldı. Arzumuz yeni parlamento ve hükümetin tekrar
hakkı elde etmesine yardımcı olmasıdır. Umarım yardımcı olurlar" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız ise, aktarılan sıkıntıların farkında olduklarını ifade ederek gazetecilerin yıpranma
payı ile ilgili konuyu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a ileteceğini ifade etti.
"Kayseri'de Gazeteciler Cemiyeti ile mensupların yaptığı hizmetler gözler önünde. Seçim sürecinde
yaşananları şeffaf bir şekilde kamuoyunun hizmetine sunuyorlar. Dostlarımız, Almanya'dan,
Hollanda'dan telefon açıp Kayseri'deki haberleri izlediklerini söylüyor. Bir bakımdan ulusal konumuna
getirilmesinde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz" diyerek seçimin centilmence geçmesi
temennisinde bulunan Yıldız, "Bu dönemi inşallah Kayseri'ye yakışır bir şekilde tamamlarız" ifadelerini
kullandı.
Öte yandan ziyareti takip eden gazetecilerin çoğunun genç olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, "Genç arkadaşlarımızın 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Yıldız kendisine
ikram edilen simit ve peyniri yedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9813
Erişim Tarihi:25.05.2011

30 yıl cezaya isyan !
2 kişiyi öldürmek suçundan 30'ar yıl cezaya çarptırılanların yakınları Kayseri Adliyesi önünde karara tepki
gösterdi.
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Kayseri'de "2 kişiyi öldürmek" suçundan 30'ar yıl cezaya çarptırılan aynı aileden 3 kişinin yakınları,
Kayseri Adliyesi önünde karara isyan ederek sinir krizi geçirdi.
Kayseri'nin Đncesu ilçesinde 3 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen
zanlılar H.Ş (70), O.Ş (31) ile M.Ş (29), bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından son kez yargılandı.
Karar duruşmasında, zanlılara mahkeme heyeti tarafından 30'ar yıl hapis cezası verildi.
Duruşma sonrası sanık yakınları Kayseri Adliyesi önünde mahkemenin verdiği karara isyan etti. H.Ş.,
O.Ş. ve M.Ş.'nin cinayet işlemediğini ve suçsuz olduğunu iddia eden yakınları, kendilerini yerlere
atarak sinir krizi geçirdi.
M.Ş.'nin amcasının oğlu Fahrettin Ş., "Adalete güvenmiyoruz. Bizim yakınlarımızın bir suçu yok"
derken, yakınları çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri aileye müdahale etti.
14 Şubat 2010 tarihinde Kayseri'nin Đncesu ilçesi Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir evde, anne Ş.S.
(70), baba S.S. (76) ve oğulları Đ.S. (45), kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilmişti.
Olayda Đ.S. ve Ş.S. hayatını kaybederken, baba S.S. ise ağır yaralanmıştı.

Oğlunun ölümünden sonra ifade veren S.S., saldırıyı gerçekleştiren kişilerin oğlu Đ.S.'nin kızı E.S.'yi
(22) 8 ay önce istemeye gelen aile olduğu yönünde ifade vermişti. Olaydan sonra baba H.Ş. (70) ve
oğulları O.Ş. (31) ile M.Ş. (29) tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9814
Erişim Tarihi:25.05.2011

Kızılören'de sosyal tesis açılışı
Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da
katıldı.
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Kayseri'nin Đncesu Đlçesi Kızılören mahallesinde bulunan sosyal tesisin açılışında konuşan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, muhalefet partilerin seçim sürecinde yaptığı uygulamalar
hakkında konuşarak, "Biz aşevleri kurararken, 'siz insanları hazıra alıştırıyorsunuz' diyenlerin lideri
şimdi ekranlara çıkarak herkese 600 lira maaş bağlayacağını söylüyor. Bu seçim nelere kadirmiş"
dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın, her ailenin 600 lira almayacağını belirtir
açıklamasına ilişkin konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "CHP 'Her eve 600
lira değil, 125 liradan yardımları başlatacağız' diyor. Hesabı tutturmaya çalışıyorlar, milletle dalga
geçiyorlar" diye konuştu.
Đncesu Đlçesi Kızılören mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesisin açılış törenine
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đncesu
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, daire müdürleri ile çok sayıda mahalle halkı katıldı. Mehteran
takımının gösteri ile başlayan törende saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, tesisin mahalle halkına hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Belediyeler olarak yaz ayının gelmesiyle çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Özhaseki, "Kayseri'de de
17 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum o günden bu tarafa çok şeyler değişti. Đlk başladığımız
dönemde gecekondu evler vardı, kanal, su, oyun alanları yoktu. Bu mahallelerin dönüşümü alt yapılar
senelerimizi aldı. Sonra üst yapıları elden geçirmeye başladık. Đlk başladığımızda parmakla sayılacak
kadar park vardı şimdi 650 den fazla parkımız var. Đktidar olunca eskiden izin verilmeyen projelerimiz
hayata girmeye başladı. Kayseri daha da büyüdü" dedi.
Bir yandan kentin gelişmesi ve modernleşmesi için çalışmalar yürütürken diğer yandan fakiri hiç
unutmadıklarının altını çizen Özhaseki, "Onlar için 16 aşevi açtık. Evinde aş kaynamayanlar için
yemek vermeye çalıştık. Bunları yaparken de 'siz insanları hazıra,tembelliğe alıştırıyorsunuz. Balık
tutmayı öğretin, balık yedirme kolay' dediler. Günlerdir bunu TV programlarında söyleyenlerin liderleri
şimdi çıkıyor herkese 600 lira maaş bağlayacağını söylüyor. Bu seçim nelere kadirmiş. Seçim olmasa
fakirin yanına varmayacaklar, diz kırmayacaklar onların sofralarına oturmayacaklar çünkü
pantolonların ütüleri bozulur. Tüm bunlara rağmen biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.
"BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ OLARAK ERCĐYES'E YAPTIĞIMIZ HARCAMA 100 MĐLYON DOLARI
GEÇECEK"
Kentte yapılan dev yatırımlardan söz eden Özhaseki, "Bu şehiri nasıl büyütürüz diye düşünürken, yeni
projeler yaptık.Dünyada dağlardan çok para kazanılıyor. Biz bunları bilmiyorduk. Bu sene sonuna
kadar büyükşehir belediyesi olarak harcadığımız para 100 milyon doları geçecek. Đşletmeciler otellerini
yapmaya başlayacaklar. 3 binden fazla istihdam sağlanacak, oradaki bacasız sanayiden
faydalanacağız. Bu kadar güzel bir sistemi 22 araçlı 17,5 kilometre alanı ben 99,5 milyon avroya

yaptırdım. Türkiye'yi bırakın dünyada varsa hodri meydan diyorum. 30 milyon avroya 33 bin kişilik
Kadir Has Stadı'nı yaptırdık Dünyanın neresinde yaptırırlarsa o fiyata o kalitede bir stat yine hodri
meydan. Allah'a şükür hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken tek başıma yapmıyoruz. Đlçe
belediyelerimiz var ayrımız gayrımız yok. Milletvekillerini sıkıştığımızda ararız. Hiç yüzünü ekşiten
olmadı. Onlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın her aileye
600 lira maaş verilmeyeceğini taban fiyatının 125 liradan başlayacağını belirtir açıklamasına ilişkin
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Biz inancımız, eğitimimiz gereği fakirin sofrasında bulunurken, diğerleri seçim zamanında diz bile
kırmıyorlar. Genel Başkan Yardımcılarından biri 'her eve 600 değil 125 liradan yapacağız' diyorlar.
Hesabı tutturmaya çalışıyorlar. Zaten AK parti veriyordu 'bu bu kadar ilave edeceğiz' diyorlar. Milletle
dalga geçiyorlar. Vatandaşımız onlara dersini 12 Haziran'da vereceğinden kuşkum yok" ifadelerini
kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılışı yapılırken, Özhaseki ile Elitaş vatandaşlara aşure dağıttı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9815
Erişim Tarihi:25.05.2011

MHP'de 6 kaset istifası daha !
MHP Genel Başkan Yardımcıları Çakır, Ekici, Paçacı, Şafak, Taytak ve Bölükbaşı partideki görevlerinden, parti
üyeliğinden ve milletvekili adaylıklarından istifa etti.
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MHP'yi sarsan kaset skandalında ikinci bir istifa dalgası yaşanıyor. Farklıülkücülük adlı site MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 18 Mayıs'a kadar süre vermiş, istifa etmediği takdirde yeni kasetlerin
yayınlanacağını duyurmuştu.
18 Mayıs'ta ise aralarında Osman Çakır'ın da bulunduğu 6 ismin kasetleri olduğunu belirtmiş ve istifa
etmezlerse yayınlama tehdidinde bulunmuştu. Bu sabah ilk kayıt yayınlandı.
Daha önce gizli bir çekimlerinin yayınlanmasının ardından istifa eden 4 MHP'li istifa etmişti. Bu sabah
Osman Çakır, Mehmet Ekici, Cihan Paçacı, Ümit Şafak, ve Mehmet Taytak da bu kervana katıldı.
Gizli çekimlerin internette yayınlanmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Recai Yıldırım, Bülent
Didinmez, Đhsan Barutçu ve Metin Çobanoğlu partiden ayrılmıştı.
Bu sabah ilk istifa MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çakır'dan geldi. Çakır, yaptığı
yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerinden ve Parti üyeliğinden, Samsun Milletvekili Adaylığından istifa ettim" ifadelerini
kullandı.
ĐKĐNCĐ ĐSTĐFA EKĐCĐ'DEN
Đkinci istifa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'den geldi. Ekici, partideki görevlerinden, parti
üyeliğinden ve Yozgat milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.
Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, ''Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerinden ve Parti üyeliğinden, Yozgat Milletvekili Adaylığından istifa ediyorum.
Milletimden özür diliyorum. Savaşım şimdi başladı'' ifadelerini kullandı.
Üçüncü istifa eden ise MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı oldu. Paçacı, partideki görevlerinden, parti
üyeliğinden ve Ankara milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.
Paçacı, yaptığı yazılı açıklamada, ''Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği, Merkez Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerinden ve Parti üyeliğinden, Ankara Milletvekili adaylığından istifa ediyorum'' ifadelerini
kullandı.

6 KASET 6 ĐSTĐFA
Son istifa da MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı'ndan geldi. Bölükbaşı partideki
görevlerinden ve Ankara milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.
MHP'nin siyasi varlığına kastetmeyi amaçlayan bir internet sitesinde şahsını da hedef alan iddiaların
yeraldığını bildiren Bölükbaşı, ''Bu iftira ve tehditlerle ilgili olarak adli makamlar soruşturma
başlatmıştır. 12 Haziran 2011 seçimlerine gidilen süreçte bu tezgah ve sahte suçlamalar vesilesiyle
MHP'ye zarar verecek tartışmalara hiçbir şekilde yer bırakmamak düşüncesiyle Milliyetçi Hareket
Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerimden ve milletvekili
adaylığından istifa etmiş bulunuyorum. Bu çirkin siyasi tezgahın arkasındaki yurtiçi ve yurtdışı karanlık
yüzler sürmekte olan adli soruşturmada ortaya çıkacaktır." dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9816
Erişim Tarihi:25.05.2011

Suçluyu kendi içlerinde arasınlar !
AKP Kayseri milletvekili ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MHP'de yaşanan kaset skandallarını değerlendirdi.
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Seçim çalışmalarını Kayseri'de sürdüren AK Parti Kayseri milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş, MHP'de yaşanan kaset skandalları ile ilgili olarak, "Suçluyu kendi içlerinde arasınlar"
dedi.
"Bir kere bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Başkanlık Divanı üyesi olan 10 küsur arkadaşın bu şekilde
anılması üzücü bir olay" diyen Mustafa Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak milletvekilleri gibi kamuoyunun gözü önünde olan insanların toplumsal ahlak erozyonuna
sebep olmayacak şekilde dikkatli olmaları gerekir, milletin toplumsal ahlaka verdiği değer çerçevesinde
yaşam tarzlarını şekillendirmeleri gerekir. Benim üzüldüğüm taraf şu, özellikle ana muhalefet partisinin
genel başkanı bir kaset ürünü olarak bu konuyla ilgili kendi partilerini araştırmazken, araştırma ile ilgili
herhangi bir girişimde bulunmazken, kendisinin Sayın Deniz Baykal'a yapılan komplo ile ilgili AK Parti
iktidarına çamur atması, çamur içinden çıkmış bir siyasetçinin en basit bir iftirasıdır. MHP Genel
Başkanı'na şunu tavsiye ediyoruz: 550 milletvekili adayı var. 550 milletvekili arasında 70 milletvekili
var. Bunlardan 50 tanesi tekrar parlamentoya girebilecek yerde. Onlarla ilgili herhangi bir kaset ortaya
çıkmazken, başkanlık divanı ile ilgili 10 milletvekilinin kasetinin çıkmasının düşündürücü olması
gerekir. Açık ve net bir şekilde kendi içlerinde arasınlar. Niye diğer milletvekilleri ile ilgili
bir şey çıkmıyor da Bahçeli'nin etrafındaki kurmayları ile ilgili operasyon başlatılıyor? Bahçeli'nin genel
başkan adaylığı döneminde birçok kişi ile mücadele ettiği biliniyor. Bir kısmı şu anda milletvekili adayı.
Bu şahıslarla ilgili biraz düşünmeli. Sayın Bahçeli hedefi başka yerde göstermek yerine, kendi içinde
aramalı. Kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için AK Parti'ye iftira atıyor. Bu, Bahçeli'ye yakışmıyor
çünkü 12 Haziran seçimleri sonrasında bu iftiraların altında kalacaklar."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9817
Erişim Tarihi:25.05.2011

Bucaspor: 3 - Kayserispor : 3
Kayserispor Spor Toto Süper Ligi 51 puanla 6. sırada bitirdi.
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Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında ligden düşmesi kesinleşen Bucaspor, Yeni Buca
Stadı'nda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Đlker Meral xxx Cemal Bingül xxx Süleyman Özay xxx
BUCASPOR: Ömer Kahveci xx, Zafer xx, Onur xx, Leko xx, Kamil xx (Samet dk. 64 xx), Ali xx (Civar
dk. 70 xx), Mehmet Đncebacak xxx, Jebrin xxxx, Mendy xxx, Musa xx, Abdulkadir xxx
YEDEKLER: Londak, Ediz, Mustafa, Salih, Mert
TEKNĐK DĐREKTÖR: Sait Karafırtınalar
KAYSERĐSPOR: Gökhan xx, Önder xx, Serdar xx, Hamza xx (Tolga dk. 81 x), Hasan Ali xx, Mehmet
Eren xx, Troisi xx, Abdullah xx, Santana xxx, Ömer Şişmanoğlu xx (Moritz dk. 60 xx), Semih xx (Burak
dk. 78 x)
YEDEKLER: Yusuf, Selim, Savaş, Mehmet Tahir
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
SARI KARTLAR: Mehmet Đncebacak, Onur, Civar, Jebrin (Bucaspor), Ömer Şişmanoğlu, Abdullah
(Kayserispor)
GOLLER: Mehmet Eren (dk. 9), Santana (dk. 12), Moritz (dk. 80) (Kayserispor), Mendy (dk. 15),
Abdulkadir (dk. 50), Mehmet Đncebacak (dk. 58) (Bucaspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9818
Erişim Tarihi:25.05.2011

Bahçeli Kayseri'de konuştu !
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Parti'nin dağıttığı paketleri aldıktan sonra tokadı vurun" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Parti'nin dağıttığı paketleri aldıktan sonra tokadı vurun" dedi.
Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan Bahçeli, Türkiye'nin en büyük sorununun
işsizlik ve yolsuzluk olduğunu savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu nedenle göçlerin
yaşandığını ve yaşanan göçlerin tehlikelerle dolu olduğunu söyledi. Türkiye'de iktidar değişikliğinin
gerekli olduğunu iddia eden Bahçeli, "Đktidar değişikliği toplumu rahatlatır. Bir iktidar değişikliğinde
zaruret vardır. Bu karar sizindir. Karar anı 12 Haziran'dır. Đktidarı önlemek için birçok yönden
istismarlar var.
135 ülke içerisinde Türkiye insani yönden 40. sırada. Türkiye'nin yüzde 18'i yoksul. Her 6 kişiden birisi
yoksul. Hayat şartları giderek zorlaşıyor. Nüfusun yüzde 46'sı geliri ile geçinemiyor. Türkiye'de
yoksullaşma artıyor ama siyaseten yoksullaşanlar sömürülüyor, istismar ediliyor. Bu böyle devam
edemez. Đaşe paketleri dağıtılıyor. Bu paketler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paketleri değil. Sizlerin
helaliniz olan paketlerdir. Alın paketleri çocuğunuzla yiyin için, keyfinize bakın. O sizin hakkınızdır. O
sizin helalinizdir. Bu paketler helaldir. Al paketi aziz Kayserililer, vur tokadı gitsin. MHP olarak buna
son vermek istiyoruz. Yoksulluk ve yolsuzlukla ilgili 9 yıllık tahribatı toparlayacak bir iktidarı yüklenmek
istiyoruz. Üç sac yağı var. Kültürümüzden gelen yaşa ve yaşat ilkesi, dokuz ışık doktirini ilkesi ve
anayasamızda sosyal adalet anlayışını yerleştireceğiz. Bunun için hilal kartımız var. Bu kartımız her
şeyin çözümü olacak. Bu hilal kart, bir tüketici kartı değildir. Bu hilal kartın geri ödemesi,
faizi yok. Bu kart bir banka kredisi değildir. Đcra gibi bir kurumun kapınızı çalması yok. Bu hilal kart,
helal bir karttır. Bu hilal kart, bir harcama kartıdır. Yoksul kardeşimin alnı açık bir şekilde kimseye el
açmadan bu kart geçerli bir karttır. Bu kart yoksullara verilen bir arttır. Bu kart verilen vatandaşımız
mutlu ve huzurlu olacak. Öğrencilere 50 TL cep harçlığı verilecek, yakacak 500, kira yardımı 200 ve
beslenme harçlığı 45 TL verilecek. Bütün bunların hepsi dokuz yıllık tahribatı toparlamak için
MHP'nin verdiği namus sözüdür. Bunun bütün kaynakları 73 milyar TL'dir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9819
Erişim Tarihi:25.05.2011

Çoban ölü bulundu !
Pınarbaşı, Pazarören beldesinde çobanlık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki Bayram Ak'ın öldürülmüş olarak
bulundu.
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Kayseri'de bir çoban öldürülmüş olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören beldesinde çobanlık yaptığı
öğrenilen 56 yaşındaki Bayram Ak'ın öldürülmüş olarak bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında cesedin morga kaldırıldığı olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9820
Erişim Tarihi:25.05.2011

Erciyes'te temel atma töreni
Kayseri Erciyes Dağı Master Planı çerçevesinde, bugün Erciyes Dağı'nda 20 tesisin temeli atıldı.
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Kayseri Erciyes Dağı Master Planı çerçevesinde, bugün Erciyes Dağı’nda 20 tesisin temeli atıldı.
Temel atma töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, tapusu
büyükşehir belediyesine ait 26 kilometre karelik arazide bu projeleri tamamlayacaklarını söyledi.
Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi çerçevesinde bugün 2.etap olan 20 tesisin temeli atıldı.
Erciyes Dağı Serçel Yaylası’nda yapılan temel atma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Otobüslerle
ve özel otomobillerle Serçel Yaylası’na akın eden vatandaşlara, burada sucuk-ekmek ikram edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreni, müzik dinletisi ve kolbastı
gösteriyle renklendirildi.Törene, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Partili üyeler katıldı.
Tören, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy’un
konuşmasıyla başladı. Tekinsoy, 2.etap çerçevesinde 20 tesisin temel atma törenini
gerçekleştirieceklerini belirterek, yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tekinsoy, “50 kilometre
uzunluğunda kayak pstlerinin yapımını başlatıyoruz. Böylece Erciyes’teki 9 kilomtre olan kayak pisti
uzunluğu 59 kilomereye çıkmış olacak. Bu noktadan kayamaya başlayan bir kayakçı tekir göletine
kadar kayarak ulaşabilecek. Bugün temelini atacağımız 4 tesis ile telefirik sayısı 15’e uzunluğu ise
uzunluğu ise 24,5 kilometreye ulaşacaktır. 235 bin metreküplük bir suni gölet karlama ünitelerinin
suyunu temin etmek maksadıyla, yaz kızak kampı, yürüş yolları, dağ bisiklet yolları, şişme botla kızak
tesisi, otopartk ve çevre düzenlemeleri ve sınavboard tesislerinin yapına start veriyoruz. Bu tesislerin
bir kısmı 2011 sonuna kadar, bir kısmı da 2012 ortalarına kadar tamamlanmış olacak. Tüm bu tesilerin
tamamlanmasıyla birlikte de Büyükşehir Belediyemizin Erciyes’e harcadığı toplam mebla 100 milyon
doları bulacaktır” dedi.Ardından büyük alkışlarla kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki ise, bugün yapacakalrı açılışın daha önceki açılışlardan farklı olduğunu, büyük
heyecan duyduğunu ve proje bittiği zaman Kayseri’ye büyük fırsatlar doğacağını söyledi. Ekonomik
yönden Kayseri’ye bambaşka bir kapı açılmış olacağını belirten Özhaseki, projenin yapım sürecinden
bahsederek, “2005 yılıyla birlikte bu projeye başladık. Çünkü bu bölgelerde bizim herhgangi bir
yetkimiz yoktu. 2005 yılında çıkan bir kanunla hareket etmeye başladık. Đşte o zaman Erciyes Projesi
için ciddi ciddi projeler hazırlamaya başladık. Gittim baktım, devlette problemler uzuyor, 26 milyon
karelik bu proje yaptığımız arazinin tapusunu satın aldım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bu
arazilerde iş yapmaya başladık. Geçen sene 16 yerde temel attık, bu sene de 20 yerde temel atıyoruz.
Çok kolay değil buralarda çalışmak, şimdi oralarda mühendisler, tekniklerle iş yapıyor. Gelecek
seneye çok ufak bir kısmı kalıyor. Onların da temelini atıp bitirdiğimizde, hurada tam 170 kilometre
kayak pisti çıkıyor. Günde 30 binden fazla kişi buralarda kayak yapacak.Yaz sonuna doğru da
otelcilere otelleri vereceğiz. Kocaman, devasal 274 milyon avroluk bir proje 3 sene içerisinde
tamamlanmış oluyor ve hizmete girmiş oluyor. Bu proje şehre yön veren bir projedir” şeklinde konuştu.
Özhaksei, “Erciyes Dağı’na yaptığımız bu proje bizim için, arkadaşlarımız için, ekibimiz için, Kayseri
için bir geklecektir, bir umuttur, bir heyecandır. Hepimiz için 5 yıldır gece gündüz demeden bu dağları
delmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.Özhaseki’nin konuşmasının ardından 20 tesisin
temel atımı için butona basıldı. Tören, vatandaşlar için düzenenlenen gösterilerle son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9821
Erişim Tarihi:25.05.2011

Elitaş'tan ilginç kaset yorumu !
Bahçeli'yi tasfiye edip, AK Parti'ye karşı ülkücülerin oyunu CHP'ye yöneltmek istiyorlar.
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, derin güçlerin MHP'deki kaset skandallarıyla Devlet
Bahçeli'yi tasfiye edip, AK Parti'ye karşı ülkücülerin oyunu CHP'ye yöneltmek amacında olduğunu
söyledi. Elitaş, "Derin güçlerin Silivri ile Ankara arasındaki açtıkları tüneli hızlı şekilde kazmak
amacıyla yapılan derin bir operasyondur bu" dedi.
Mustafa Elitaş ve milletvekili adayı Op. Dr. Đsmail Tamer, güne Kocasinan ilçesi Yemliha beldesindeki
miting gibi toplantıyla başladı. Belde girişinde vatandaşlar tarafından onlarca araçlık konvoyla
karşılanan adaylara gösterilen ilgi, belde içinde de devam etti. Burada konuşan AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Op. Dr. Đsmail Tamer, muhalefet parti milletvekili adaylarından birinin yeşil kartlıları
üniversite hastanelerine götürecekleri vaadini eleştirerek bunun zaten var olduğunu hatırlattı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Yemliha'da önceki seçimlerde bir vatandaşın 2 bin 500
oy çıkarmak için imza attığını, seçim sonuçları için aradığında ise üzülerek, "Kusura bakmayın AK
Parti'ye 2 bin 487 oy çıktı" dediğini kaydetti. Elitaş, alkışların ardından belde halkından 3 bin oy için
söz istedi, vatandaş da alkışlayarak cevap verdi. Millete Manisa patlıcanının Yamula patlıcanı olarak
yutturulmaya çalışıldığını belirten Elitaş, Yemlihalılara patent sözü verdi.
Mustafa Elitaş ve Đsmail Tamer akşam ise Hacılar ilçesinde düzenlenen yemekli mahalle toplantısına
katıldı. Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem'in de katıldığı toplantıda konuşan adaylardan Đsmail
Tamer, AK Parti'nin çıkardığı genel sağlık projesinin önemine değinerek, "Bunu her babayiğit
çıkaramazdı" dedi.
Daha sonra konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, son günlerde kaset skandalları
yaşanan MHP'yi derin güçlerin ele geçirerek, Silivri ile Ankara yolunu hızlandırmayı amaçladığını
kaydetti. Elitaş, derin güçlerin bunu yaparken, ülkücülerin oyunu CHP'ye çekip, AK Parti'yi hedef
göstermeye çalıştıklarını söyledi. Elitaş şöyle konuştu:
"Kaset skandallarının amacı Devlet Bahçeli'yi tasfiye edip, kendi mizaçlarına uygun, Silivri ile Ankara
arasındaki açtıkları tüneli hızlı şekilde kazmak için derin bir operasyon yapmak. MHP genel başkan
yardımcılarının yaptığı edep dışı, milletin değerlerine aykırı davranışın suçunu ve sebebini AK Parti'ye,
(bunlar yapmıştır) diye pisliği üzerimize yapıştırmaya çalıştıkları sürece üzülüyorum. Yapılan iş çirkin,
internet sitelerine vermek daha da çirkin. Ama kendi pisliklerinden kurtulmak için çırpınırken
bize bulaştırmaya çalışmaları bizi rahatsız ediyor.
MHP'ye yapılan bu tasfiye operasyonu CHP'ye yaraması için yapılmıştır. Đnşallah olmaz ama, bu
operasyonun ucu, Devlet Bahçeli'yi partiden tasfiye noktasına doğru götürmektir. Bahçeli'yi tasfiye
edip MHP tabanında bir duygusallık oluşturarak, suçu AK Parti'ye yıkmaya çalışarak, belli bir oy
tabanını harekete geçirmek istiyorlar. Bununla beraber diğer bölgelerle bizimle ilgili bu iftira ve yalan
kampanyası sonucunda Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bazı yerlerde MHP barajın altında kalacaksa,
AK Parti düşmanlığını ortaya çıkarıp, insanların duygularıyla hareket ettirerek, oylarını CHP'ye transfer
etmek istiyorlar. Gençlerin miting öncesi AK Parti binası önüne gelip 'ülkücü hareket engellenemez'
diye duygusal davranışta bulunup, o yapılan edepsiz işi, edepsiz şekilde internet sitelerinde yayınlama
sorumluluğunu bizim üzerimize yıkmaya çalışmaları, bu siyaset mühendisliğinin ürünüdür diye
görüyorum. Zor olan bu hadiseyi ülkücü kardeşlerim kabul etmez. Hiçbir ülkücü o yapılan işleri içine
sindiremez. Onların bu yürek yangınlarını hafifletebilmek için AK Parti'yi suçlu olarak göstermeye
çalışıyorlar.
Bu kaset hadisesi milli iradeye vurulan bir darbedir. Milli iradenin sandıktan çıkacak sonuçlarını

hafifletebilmek için bu itibar yoksunluğunu ortaya çıkarmaya çalışan gizli güçler bu operasyonu
yönetiyor. Đnşallah bundan sonra bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Çünkü biz her türlü işin normal
seyrinde olmasını arzu ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9822
Erişim Tarihi: 25.05.2011

TÜMKAYDER turnuvası başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve kaleci Rüştü Reçber, TÜMKAYDER'in düzenlediği futbol turnuvasına
katıldı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve Siyah-beyazlıların tecrübeli file bekçisi Rüştü Reçber,
Tüm Kayserililer Derneği'nin (TÜMKAYDER) düzenlediği futbol turnuvasına katıldılar.
Đstanbul'da bulunan tüm Kayseri derneklerini aynı çatı altında buluşturan Tüm Kayserililer Derneği'nin
(TÜMKAYDER) şehirde yaşayan Kayserililere yönelik sosyal ilişkileri arttırmak için düzenlediği futbol
turnuvası, şöhretler maçıyla başladı. Bakırköy Belediye Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış
törenine Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile Siyah-beyazlıların tecrübeli kalecisi Rüştü
Reçber de katıldı. TÜMKAYDER Genel Başkanı ve Sabah Gazetesi Spor Yazarı Fatih Doğan ve
Başkan Yardımcısıaynı zamanda Đhlas Haber Ajansı Đstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven'in
organizatörlüğünde gerçekleştirilen turnuvaya davetlilerin yanı sıra çok sayıda Kayserili vatandaş da
katıldı. Etkinlik öncesi bir konuşma yapan TÜMKAYDER Genel Başkanı Fatih Doğan, "Đstanbul'da
birleşmeyi bütünleşmeyi ve kaynaşmayı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bayrağı devraldığımız
eski başkanımız Muzaffer Oflaz'a da teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu ve şu anda
teknik direktörü Tayfur Havutçu ve Beşiktaşlı, Fenerbahçe ve Galatasaraylıların sevgilisi, Türk
futbolunda efsane olmuş bir isim olan Rüştü Reçber'e de hoş geldiniz diyorum ve katılımları için
teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinliğe katılan ünlüler, şöhretler maçının başlama vuruşunu hep birlikte gerçekleştirdiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9823
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