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Okçuluk kupası sona erdi
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Federasyon Kupası Yarışmaları
tamamlandı
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Kayseri'de yapılan ve Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler
Federasyon Kupası Yarışmaları tamamlandı.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, 31 şehirden 500 sporcu katıldı.
Yarışma sonrasında sonuçlar şu şekilde sıralandı:
Makaralı Yay:
Genç Bayanlar: 1-Tuğçe Solakça (Kayseri APEKS Spor), 2-Nurdan Karaoğlu (Kocaeli), 3-Bahar Lağap
(Muğla Gençlik Spor)
Genç Erkekler: 1-Aykan Kurucan (Denizli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü), 2-Aykut Akdağ
(Çanakkale Yarımada Spor), 3-Özgün Can Alıcı (Çanakkale Yarımada Spor)
Büyük Erkekler: 1-Dincer Ekiz (Çanakkale Biga Okçuluk Spor Kulübü), 2-Basri Hancı (Erzurum
Okçuluk Đhtisas Spor Kulübü), 3-Cansın Özgür (Đstanbul Marmara Okçuluk Spor)
Büyük Bayanlar: 1-Melike Atıcı (Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü), 2-Gizem Kocaman
(Isparta-Ferdi), 3-Tuğba Yurtsever (Đstanbul Okçuluk Spor Kulübü)
Klasik Yay
Genç Erkekler: 1-Sermet Çınar (Đzmir Büyükşehir Belediyespor), 2-Kerem Kırsever (Sakaryaspor), 3Yusuf Çorba (Đzmir Büyükşehir Belediyespor)
Genç Bayanlar: 1- Bengühan Ünsal (Isparta), 2-Özge Tözer (Antalya), 3-Ekin Boz (Ankara Hacettepe
Üniversitesi Spor Kulübü)
Büyük Bayanlar: 1-Natalia Nasaridze (Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü), 2-Đlke Beşgen
(Đzmir Büyükşehir Belediyespor), 3-Damla Ergin (Đzmir Büyükşehir Belediyespor)
Büyük Erkekler: 1-Enes Uğurlu (Edirne Okçuluk Đhtisas), 2-Tayfun Kolay (Kars), 3-Cevdet Dinçer
Demiral (Samsun Gençlik ve Spor Kulubü)
Klasik Yay Takım Sıralaması:
Büyük Bayanlar: 1-Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü, 2-Đzmir Büyükşehir Belediyespor, 3- Ankara
Okçuluk Đhtisas Spor Kulübü
Büyük Erkekler: 1-Samsun Gençlik ve Spor Kulubü, 2-Đzmir Büyükşehir Belediyespor, 3-Ankara
Okçuluk Spor Kulübü
Genç Bayanlar: 1-Antalya, 2- Đzmir Büyükşehir Belediyespor, 3-Ankara
Genç Erkekler: 1-Đzmir Büyükşehir Belediyespor, 2- Sakaryaspor, 3-Đstanbul
Makaralı Yay Takım Sıralaması:
Genç Erkekler: 1-Çanakkale Yarımada Spor Kulübü, 2-Đstanbul Okçuluk Spor Kulübü, 3-Denizli
Büyük Erkekler: 1-Erciyes Okçuluk Spor Kulübü, 2-Erzurum Okçuluk Đhtisas Spor Kulübü, 3Kastamonu Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü Spor Kulübü
Büyük Bayanlar: 1-Kayseri, 2-Muğla Gençlik ve Spor Kulübü, 3-Đstanbul
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10707
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Taksiye zam geliyor
Yılbaşından itibaren Kayseri'de de taksi fiyatlarına zam geliyor
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Yılbaşından itibaren Kayseri'de de taksi fiyatlarına zam geliyor. Şoförler ve Otomobilciler Odası
Kayseri Şube Başkanı Ali Ateş, 2 yıldan bu yana değişiklik yapılmayan fiyat tarifesinin 2012 yılının
Ocak ayından itibaren değişeceğini belirtti.
Đstanbul'da taksi fiyatlarına zam yapılmasının ardından, diğer şehirlerde de taksi ücretlerinde zam
uygulanmasına gidildi. Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Ateş, yeni yıldan
itibaren Kayseri'de de taksi ücretlerinin zamlanacağını söyledi.
Ateş, 2 yıldan bu yana, taksici esnafının da ortak görüşüyle zamlanmayan taksi fiyatlarının, yeni yıl ile
birlikte zorunlu olarak artacağını belirtti. Ateş, fiyat artışının zorunluluğunu artan akaryakıt, vergi ve
yedek parça fiyatlarına bağladı. Söz konusu fiyat artışının, Kayseri'ye yakın büyüklükte olan
büyükşehirlerin fiyat politikalarının incelenmesiyle oluşturulacağını kaydeden Ateş, “Kayseri'ye yakın
büyüklükteki Eskişehir, Konya, Gaziantep, Samsun gibi şehirlerdeki taksi fiyatlarına yakın bir artış
olacak. Sonuçta Đstanbul, Ankara, Đzmir ile kıyaslayamayız Kayseri'yi.” dedi.
Öte yandan Ateş, Kayseri'de taksicilik işinin cazip olmadığına da değindi. Ateş, “Benim ilk oda
yöneticiliğini devraldığımda Kayseri'de 1950 ticari taksi vardı. Ama şimdi 781'e düştü. Ve taksici
esnafının yüzde 90'ı da emekli, emekli maaşı olduğu için ayakta durabiliyor esnaf. Burada gidilecek
mesafelerin yakınlığı ve dönüş yolunda müşteri bulunamaması taksici esnafının işini zorlaştırıyor.” diye
konuştu.
Ateş, Erciyes Master Planı'nın uygulamaya geçmesiyle artması beklenen turist sayısı ve yeni kurulan
üniversitelerin taksici esnafının iş potansiyelini artıracağı umudunda olduklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10708
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Eskişehir: 1 Kayseri: 0
Süper Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 51. dakikada Veysel'in attığı tek golle
mağlup etti
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Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor ile Kayserispor Atatürk Stadı'nda karşı karşıya
geldi. Maç ev sahibi takım Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
48. dakikada Alper'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Kamara topu arka
direkteki Dede'ye indirdi. Dede'nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topa az farkla auta çıktı.
51. dakikada Dede'nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Kamara, topu kafayla penaltı
noktası yakınlarındaki Veysel'e indirdi. Veysel yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
61. dakikada Tello'nun yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Diego
topu kafasıyla kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci Navarro, kaleye giden topa son anda parmaklarının
ucuyla dokundu. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra defans topu tehlike
bölgesinden uzaklaştırdı.
86. dakikada Dede orta sağda aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına kadar geldi. Ceza
sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşta top kaleci Navarro'da kaldı.
90. dakikada sezgin orta sahadan aldığı topla rahip ceza sahasına kadar geldi. Ceza yayı üzerinden
yaptığı sert vuruşta top kaleci Navarro'da kaldı.
STAT : ATATÜRK
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz xx, Mehmet Metin xx, Samet Çavuş xx
ESKĐŞEHĐRSPOR: Ivesa xx, Sezgin xx, Nadareviç xx, Diego xx, Dede xxx, Bülent xx, Alper xx,
Veysel xxx (Koray dk. 90+1 ?), Tello xxx (Volkan dk. 84 x), Kamara xx (Mehmet dk. 90+3 ?), Serdar x
YEDEKLER: Kayacan, Abdülaziz, Pele, Burhan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Michael Heinz Skibbe
KAYSERĐSPOR: Navarro x, Okan xx (Okay dk. 84 ?), Hasan Ali x, Eren xx, Zurab x, Abdullah x,
Gökhan xx, Amrabat x, Santana x (Troisi dk. 69 x), Riveros x, Pekarik xx
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan, Sefa, Furkan, Nadir
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şhota Arveladze
GOL: Veysel (dk. 51) (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Veysel, Nadareviç (Eskişehirspor)
ESKĐŞEHĐRSPOR-KAYSERĐSPOR MAÇININ ARDINDAN
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 51. dakikada
Veysel'in attığı tek golle mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Michael
Skibbe, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirerek, "Takımın bugün
gösterdiği performanstan çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar gerek ne varsa yaptık.
Rakibe hemen hemen hiç şans tanımadık. 2'nci yarıda bir pozisyon buldular. Onun dışında defansım
gayet iyi oynadı. Đlk yarıda da hücum hattımız iyi oynadı. Özellikle sol taraftan birçok pozisyon bulduk
ve genel olarak baktığımızda da
takımdan memnunum" dedi.
Alman basınında kendisinin devre arasında Almanya'ya gideceği yönünde çıkan haberleri de
değerlendiren Skibbe, "Bu konuda şuan için yorum yapmayı uygun bulmuyorum. Önümüzde Mersin
maçı var. Öncelikle onu kazanmak istiyorum. Mersin maçından sonra bir ara var. O arada yönetimle
bir araya gelerek ne konuşulması gerekiyorsa, onları konuşuruz. Üzerine basa basa söylüyorum.
Burada çok mutluyum. Harika bir hayatım var. Taraftarların bana gösterdiği ilgiden çok çok
memnunum. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem
azdır" diye konuştu.
Eskişehirsporlu oyuncu Tello, Kayserispor maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını
belirterek, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Aynı zamanda Kayserispor puan tablosunda bizi yakından
takip eden bir takım. O yüzden bizim için önemli bir maçtı. Sıkı bir takım olduğumuzu ve oyunumuzu
her geçen gün ne kadar ileri götürebildiğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Eskişehirspor oyuncu Diego'da maçın zor geçeceğini bildiklerini anlatarak şöyle konuştu:
"Kayserispor çok iyi bir kadroya sahip. Đyi bir takım. Fakat biz onları durdurmayı iyi bildik. Her maç en
az bir gol atıyoruz. Bizim maçlarda amacımız gol yememeyi sağlamak. Çünkü bir şekilde atıyoruz.
Buda bize galibiyeti getiriyor. Sonuna kadar galibiyeti hak ettik."
Kayserispor Teknik Direktörü Şhota Arveladze, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını
ifade ederek, "Çok pozisyonlu bir maç olmadı. Đkinci yarıda duran toptan Dede'nin bir pozisyonu vardı.
Başkada çok fazla gol pozisyonu olmadı. Her iki takım içinde önemli bir maçtı. Maalesef buradan
puansız gidiyoruz. Đkinci devrede hamle yapmaya çalıştık ama olmadı. Üzgünüz. Yolumuza devam
edeceğiz. Bir maç kaldı. Đnşallah iyi oynayarak devreyi kapatmak istiyoruz. Biz bundan önceki

maçımızı Pazartesi günü oynadık. Eskişehir ise Cumartesi oynadı. Bahane bulmayı seven bir hoca
değilim. Ama yeni maçtan çıkmış bir takım olarak yorgunduk" şeklinde konuştu.
Kayserisporlu oyuncular Hasan Ali ve Eren maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek,
Ankaragücü maçından 3 puan alarak devreyi galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10709
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Kayseri polisinden büyük başarı
2011 yılı içerisinde 1 ton 121 kilo 770 gram esrar, 21 kilo 261 gram eroin ve 110 bin 153 sentetik hap ele geçirildi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 54
: 19 Aralık 2011 11:57

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
dondurucu soğuğa rağmen çalışmaktan yılmaması, başarıyı da beraberinde getiriyor.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
son yıllardaki başarısı, adeta göğüs kabartıyor. Gecesini gündüzüne katarak hummalı bir emekle
başarılı operasyonlar gerçekleştiren KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son yıllardaki
çalışmalarıyla terör örgütüne de büyük darbe vurdu.
Ekiplerin yaptığı operasyonlar sayesinde 2011 yılı içerisinde 1 ton 121 kilo 770 gram esrar, 21 kilo
261 gram eroin ve 110 bin 153 sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, son 10
yılın toplam yakalanan uyuşturucu oranından da fazla.
Farklı çalışma yöntemleri sayesinde adeta operasyonlara yeni boyut kazandıran ekiplerde özveri
dikkat çekiyor. Gecenin eksi 20 derecesini bulan soğuk hava koşullarında çalışmak zorunda kalan
Kayseri polisi, bu işten nemalanan veya ticaretini yapan terör örgütü PKK'nın emellerine ulaşmasını
engelleme bilinciyle işine adeta dört kolla sarılıyor.
KAÇAK SĐGARA OPERASYONU KAMERALARDA
Öte yandan aldığı istihbaratla kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen KOM
Şube ekipleri, iki yolcu otobüsünü durdurarak yolcuların eşyasında arama yaptı. Narkotik köpek
Sedef'in de katıldığı operasyonda iki otobüste yaklaşık 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ekipler, kaçak sigaraları yakaladıktan sonra, operasyonun en zor kısmını da başarıyla tamamladı ve
sigara ticareti yapan yolcuları da tespit etti.
OTOBÜS FĐRMALARININ AÇIĞINDAN YARARLANIYORLAR
Uyuşturucu, esrar ve kaçak sigara ticareti yapmak isteyen kişiler, Doğu illerindeki otobüs firmalarının
bagaj numarası vermemesinden yararlanıyor. Kayseri KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bu durumun
oluşturduğu zorluğa rağmen kaçak sigara ticareti yapan kişileri tespit edebiliyor.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin bugünlerde oluşturduğu farklı çalışma modeli sayesinde terör
örgütünün ticaretinin gün geçtikte azalacağa benziyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10710
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Erciyes Sakarya'da 3 puan bıraktı
1.Lig'de oynanan karşılaşmada Sakaryaspor kendi evinde Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti
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Bank Asya 1. Lig'de oynanan karşılaşmada Sakaryaspor kendi evinde Kayseri Erciyesspor'u 2-1
mağlup etti. Sakaryaspor taraftarı maç öncesinde Mersin Đdmanyurdu'nda futbol oynarken Đzmir'de
geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve aynı kazada nişanlısını kaybeden eski futbolcusu Mustafa
Aydın'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu.
MAÇTAN DAKĐKALAR
4. dakikada Hanni'nin pasıyla ceza sahasına giren Gökhan Kaba yerden plase vuruşla topu ağlara
gönderdi. 0-1
19. dakikada Salih'in sağ taraftan yaptığı ortaya, ceza sahasında Mesut kafa ile vurdu. Top az farkla
auta gitti
22. dakikada Levent'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atış savunma oyuncularına çarparak
Salih'in önünde kaldı. Salih'in vuruşunda top üst direğe çarptı.
25. dakikada Levent'in sol kanattan kullandığı serbest atışta kaleci Ferhat topu elinden kaçırdı. Salih
önüne düşen topu filelere gönderdi. 1-1
37. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Gökhan Kaba'nın vuruşunu kaleci Cüneyt çıkardı.
43. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Mesut'un ceza sahasına çıkardığı topa vuran Salih'in şutu
filelere gönderdi. 2-1
50. dakikada Mesut'un pası ile ceza sahasına giren Đlkay'ın vuruşunu kaleci kurtardı.
63. dakikada ceza sahasında ki karambolde topa vuran Đlkay'ın şutu az farkla auta gitti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Şenol Ersoy xx, Deniz Turgut xx
SAKARYASPOR: Cüney xx, Berat xx, Gökhan Kök xx, Zafer xx, Salih xxx, Gazanfer xx (Onur dk. 70
x), Mesut xx, Görkem xxx, Đlkay xxx, Levent xxx (Selim dk. 74 x, dk. 82 Yunus x), Muharrem xx
YEDEKLER: Harun, Bünyamin, Kerem, Selçuk
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şaban Yıldırım
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat x, Cemil xx, Serkan x (Alican dk. 78 x) , Emrah x, Cenk x(Metin
dk. 46 x), Kemalx (Mehmet dk. 46 x), Gökhan Açıkgöz x, Davut xx, Wasswa x, Hani x, Gökhan Kaba
xx
YEDEKLER: Ali, Guluzade, Emre, Bilal,
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
GOLLER: Gökhan Kaba (dk. 4) (Kayseri Erciyesspor), Salih (Sakaryaspor) (dk. 25 ve 43)
SARI KARTLAR: Görkem, Berat, Salih (Sakaryaspor), Cemil, Serkan, Wasswa, Emrah, Gökhan
Kaba (Kayseri Erciyesspor)
- SAKARYASPOR-KAYSERĐ ERCĐYESSPOR MAÇININ ARDINDAN
Bank Asya 1.Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup
etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret
Yılmaz, Sakaryaspor'un 3 puanı hak eden taraf olduğunu belirterek, "Maçta iyi oynayan taraf olduk
demek isterdim. Ancak maalesef bugün oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Sakaryaspor iyi mücadele
etti. Biz ise önümüze gelen fırsatları kaçırdık. Futbolda böyle durumlarda olur. Lig devam ediyor.
Devre arasında daha iyi olmamız için gerekenler yapılacak" dedi.
Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ise oyuncularına aldıkları 3 puandan ve verdikleri
mücadeleden ötürü tebrik ettiğini kaydederek şunları söyledi:

"Maçın hemen başında çok erken bir gol yedik. Rakibe kendi tarzının dışına çıkan bir oyun oynatmak
istedik. Ancak yediğimiz erken gol planlarımızı bozdu. Daha sonra oyunda üstünlüğü ele geçirdik.
Özellikle ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledik. Sonuçta 3 puanı alan taraf biz oldu. Kazanmamız
gereken bir maçtı ve galip gelerek mücadeleden kopmadık. Bizim 3 final maçımız vardı. Bunların
ikisini kazandık. Bir diğer final maçını ise 2.devrenin hemen başında oynayacağız. Sakaryaspor ikinci
devrenin en iyi takımlarından biri olacak." Devre arasında belli mevkilere takviyeler yapılmasına
ihtiyaç olduğunu da kaydeden Yıldırım, bu konuda yönetim ile temas halinde olduklarını ve transfer
yasağının kalkması için umut verici gelişmelerin yaşandığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10711
Erişim Tarihi: 21.12.2011

18 Yaşında kansere yenildi
Bursa Işıklar Askeri Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Çiçek, yakalandığı ilik kanserine yenik düştü
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Bursa Işıklar Askeri Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Çiçek, yakalandığı ilik kanserine yenik
düştü.
Yakalandığı ilik kanseri hastalığı sonrasında bir süredir Bursa'da tedavi gördüğü öğrenilen Işıklar
Askeri Lise öğrencisi Mehmet Çiçek, amansız hastalığa yenik düştü. Çiçek'in cenazesi dün gece
saatlerinde Kayseri'ye getirildi.
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde Çiçek'in annesinin güçlükle ayakta durabildiği
gözlenirken cenaze törenine Garnizon Komutanı Ali Demiral, çok sayıda kuvvet subayı ve Çiçek'in
akrabaları katıldı. Hunat Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında
Çiçek'in cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10712
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Kılıçdaroğlu'nun hiç mi utanması yok?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklendi
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AK Parti'nin Talas ilçesi kongresine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Başkan Özhaseki, savcıların verdiği kararları anlatarak,
"Kılıçdaroğlu'nun hiç mi yüzü kızarmıyor, hiç mi utanması yok?" dedi.
"Çok konuşanlar iftira edenler geçmişe doğru bakıp kendi partilerinin adamlarının neler yaptığını
görürlerse, ki görüyorlar da, onları unutturmaya çalışıyorlar" diyen Başkan Özhaseki, "Devasa bir baraj
cepten para çıkmadan yapıldı. Artık ustalık dönemimiz, sayın Başbakanımızın da söylediği gibi,
Kayseri'yi geleceğe taşıyacak dev projeler neyse ona imza atacağız dedik ve onunla uğraşıyoruz.
Kayseri gelecekte eğer orta Anadolu'nun parlayan bir yıldızı olacaksa bir merkez halinde bu
konumunu devam
ettirecekse, büyüyecekse burada herkese iş aş olacaksa, cazibe merkezi halini devam ettirmesi lazım.
Bu nasıl olur? Đşte bunun içinde yeni projeler var" diye konuştu.
Muhalefetin yapılan bu çalışmalar karşısında canının sıkıldığını ve moralinin bozulduğunu söyleyen
Başkan Özhaseki, "Dün Faruk Çelik Bakanımız Urfa'da bir konuşma yapmış çok hoşuma gitti. Diyor ki
'Bizim muhalefet Ak Parti çatladı diye seviniyor bayram ediyor. Ama emin olun AK Parti çatlamadı biz
bunları çatlattı.' Yapılan bu hizmetler karşısında yapılan bu güzellikler ve iyilikler karşısında doğrusu
biraz böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Başkan Özhaseki, Talas ilçe kongresindeki konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Bakın gün gelecek bu seçimlerde baktılar ki Deniz Baykal'la olmuyor kasetlerle manşetlerle bir sürü
numaralarla bir Gandi buldular. Çakma Gandi. Onu koydular o da atmakta sınır tanımıyor. Atıyor da
atıyor. Dedi ki 'Ben her eve para bağlayacağım, maaş bağlayacağım.' Nasıl oluyor? Kaynağı ne
dediğin zaman 'AK Parti parayı biriktirdi' diyor. Bizim topladığımız hazineye göz dikmiş. O parayı
dağıtacakmış şimdi. Bu kadar basit değil bu işler. Daha önce de Melih Bey ile tartışmasını
hatırlıyorum, Dengi Fırat
tartışmasını hatırlıyorum ikisinde de yolsuzluk yoktu. Çünkü sadece sakin, o sakinliğiyle kazanıyor.
Heyecanlanmıyor. Birde yalan söylerken yüzü kızarmıyor. Böyle olunca insanlar onu bir şey sandılar.
Ve orada sanki galip gelmiş gibi bir hava vererek bir isim yapmıştı. Elinde bir kırmızı dosya sallamaya
başladı. Konuyu Kayseri yolsuzluklarına getirdi. Đşi terse çevirmekten iftira atmakta mahir. Bir gün Uğur
Dündar'ın programına elinde kötü bir resim ne olduğunu da göstermiyor. 'Size şimdi rüşvetin belgesini
açıklayacağım' diyor. Bizde bu rüşvetin belgesi neyse görelim diye bekliyoruz. Karanlık bir resim. Bir
benzinliğin ahşap karanlığında resmini çekmişler. 50 - 100 metre geride bir bina var. O bina
gözüküyor. Karanlık ne olduğu belirsiz bir resim. Rüşvetin belgesi bir belediye diyor. Bir benzinliğe 9
katlı bina ruhsatı verir mi? Vermez. Hakikaten vermez. Đşte verildiğine göre ruhsatın belgesi budur.
Hey güzel Allah'ım neresini doğrultursunuz. O benzinlikte ne 9 katlı bina var. Ne söylediği gibi restoran
var.
Yok oğlu yok. O benzinlikte ruhsatı bizden mahkemeye vererek almış. Biz buna küçük bir olay diye
bakarken yaşananlar sonrasında dosya Ergenekon'a onuncu dosya olarak bağlandı.
Kimler ne numara yapmış hangi rütbeli amcalarla görüşmüşler ömrümüz yeterse bunları tek tek
göreceğiz. Đçeride olanlar bunların hepsini itiraf etmiş. Bunlar bizim bilgimiz dışında olan şeyler.
Başbakan'a göndermiş oldukları rüşvet defteri dedikleri şey 3-4 sayfadan ibaret ve baştan aşağı hep
devlet büyüklerine hakaret içeriyor. Đki müfettiş deyip durma. Yalan söyleme bunu savcılar inceliyor 3
tane savcı inceliyor. Savcılık en sonunda yaptığı inceleme sonrasında bunların iddia ettiği gibi
herhangi bir ize emareye rastlanmadığı yönünde karar veriyor. Savcılık 2 defa bu şekilde karar veriyor.
Ama bize 'arkadaş bize bir dosya geldi. Bu şekilde iddialarda bulunduk. Aslı yokmuş. Kusura
bakmayın.
Özür dileriz' demiş olsalardı bu acı lafların hiçbirini etmezdik. Tazminat davalarını da geri çekerdim hiç
önemli değil. Ama şimdi de hakimlere laf atmaya başladı. Bir dönem Đstanbul il başkanlığına atadığı
insan içinde bazı iddialarda bulunmuştu. Gazeteciler sorduğunda ise olayın yargıya intikal ettiğini
söyleyerek açıklama yapmamıştı. Đnsafsız adam bu savcılıklar savcı değil mi? Bu kararlar karar değil
mi hiç mi, vicdanın yok senin?
Elitaş şeref ve haysiyetten bahseden Kamer Genç için, 'Şeref ve haysiyet bazılarının ağzına hiç
yakışmıyor' diyordu. Gerçekten de doğru bir laf. Başbakan'a yiğit adamsan çık karşıma diyip duruyor.
Vallahi yakışmıyor billahi yakışmıyor ağzına. Her adamın ağzına bunlar yakışmaz. Đnsan önce kendine
bakacak. Allah bu iftirayı atanların belasını verecek."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10713
Erişim Tarihi: 21.12.2011

3 yılda 53 milyon 877 bin kişi taşındı
Kayseray 3 yıl içinde 53 milyon 877 bin kişinin tercih ettiği toplu taşıma aracı oldu
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Kayseri'de, toplu taşımacılık alanına yeni bir soluk getiren Kayseray 3 yıl içinde 53 milyon 877 bin
kişinin tercih ettiği toplu taşıma aracı oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseray'ın 2009 yılında 7 milyon
514 bin 758, 2010 yılında 22 milyon 977 bin 682, 2011 yılında ise 23 milyon 385 bin 511 yolcu taşıdığı
öğrenildi.
Kayseray, Kayseri'deki en çok yolcu taşıma rekorunu Ekim 2011'de kırdı. Bu ayda tam 2 milyon 243
bin 46 yolcu uçak konforunda seyahat imkanı sağlayan Kayseray'ı tercih etti. Kayseray 224 bin 115
kilometre ile 2011 Mart ayında en uzun yolunu kat etti. Kayseray, 2009 yılından buyana ise 4 milyon
741 bin 335 kilometre yol kat etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10714
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Đlk kıvılcım gazinado atıldı
ERÜ öğretim görevlisi Okt. Haşim Erdoğan, Kayseri'de Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının bir gazinoda atıldığını
söyledi
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ERÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Okt. Haşim Erdoğan, Kayseri'de Milli
Mücadele'nin ilk kıvılcımının bir gazinoda atıldığını söyledi. Erdoğan, Milli Mücadele'de rol oynamış
isimlere yeterli değerin verilmediğine dikkat çekti.
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 92. yıl dönümü münasebetiyle ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde
düzenlenen panelin konuşmacısı ERÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Okt. Haşim
Erdoğan oldu. CHP Đl Başkanı Ayhan Gülsoy'un da katıldığı konferansta, Kayseri'de Milli Mücadele'nin
ilk kıvılcımlarının Kiçikapı'da bulunan Aynalı Gazino'daki toplantıda atıldığını söyleyen Erdoğan, Milli
Mücadele'de Kayseri'de diğer şehirlerde olduğu gibi miting yapılmamasını, Kayseri'nin mücadeleye
destek vermesine rağmen işgal görmemiş bir kent olmasına bağladı.

Mustafa Kemal'in Havza'dan Amasya'ya geçip Milli Mücadele'nin reçetesi niteliğindeki Amasya
Tamimi'ni hazırladığında, her ilden 3 delegenin Sivas Kongresi'nde yer almasını kararlaştırıldığını
ifade eden Erdoğan, söz konusu delegelerin Kayseri'nin ileri gelenlerinden Aşçızade Mehmet
Efendi'nin evinde yapılan toplantıda belirlendiğini dile getirdi. Erdoğan, Kayseri'den seçilen delegelerin
Katipzade Nuh Naci (Yazgan), Đmamzade Ömer Bey ve Ahmet Hilmi Kalaç olduğunu söyledi.
Üç delegenin Sivas Kongresi'nde alınan kararları Kayseri'de ahaliye aktarma görevini ifa ettiğini
belirten Erdoğan, delegelerin Kayseri'de ilk olarak Ahmet Paşa Đlköğretim Okulu'nda halkla
buluştuğunu kaydetti. Erdoğan, Sivas Kongresi'nde alınan karara binaen her ilde Anadolu ve Rumeli
Müdafa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyetleri'nin şubelerinin kurulması kararı üzerine, Kayseri'de şu anda Saat
Kulesi'nin yanındaki küçük odanın, Cemiyet merkezi olarak kullanıldığını söyledi. Erdoğan, Cemiyet'in
önderliğine Nuh Naci Yazgan'ın getirildiğini, Ahmet Hilmi Kalaç, Mazhar Karakaya, Ahmet Remzi Bey,
Mustafa Ağırnaslı, Uşşaki Osman Bey ve Binbaşı Faik Bey'in o dönemde Kayseri'de Milli Mücadele'nin
öncüsü olduklarını dile getirdi.
Erdoğan, söz konusu kişilerin isimlerinin günümüzde bazı binalarda görüldüğünü, ancak kamuoyunun
bir çoğundan haberdar olmadığını vurguladı ve “Kayseri'de bu isimlere gereken önemin verilmesi, bazı
caddelere isimlerinin verilmesi gerektiğinin düşünüyorum. Bu konuda Kayseri'nin gerekli hassasiyeti
göstermesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10715
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Kayserispor'da transfer
Kayserispor Genel Menejeri Süleyman Hurma:Hollanda'nın Nac Breda takımından Ömer Bayram ile anlaştık
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Kayserispor Genel Menejeri Süleyman Hurma, Hollanda'nın Nac Breda takımında oynayan gurbetçi
oyuncu Ömer Bayram ile anlaşma sağladıklarını söyledi.
Kayserispor Genel Menejeri Süleyman Hurma, ĐHA muhabirine Kayserispor Genel Menejeri
Süleyman Hurma, Hollanda'nın Nac Breda takımında oynayan gurbetçi oyuncu Ömer Bayram ile
anlaşma sağladıklarını söyledi. Hurma, 20 yaşındaki genç oyuncu Ömer Bayram ile prensipte
anlaştıklarını kulübüyle de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Hollanda'nın Nac Breda takımında forma
giyen Ömer Bayram'ın sol açık oyuncusu olduğunu belirten Hurma, ''Aslen Kayserili olan Ömer
Bayram ile ikili görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Kulübüyle bonservis pazarlığı sürüyor. Anlaşma sağlandığı takdirde oyuncu Ömer Bayram devre
arasında Kayserispor forması giyecek'' dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10716
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Devre arasında çok iyi çalışacağız!
Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü kendi sahasında ağırlayacak olan Kayserispor, hazırlıklarını
sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü kendi sahasında ağırlayacak olan
Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerde hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılılarda
rahatsızlığı sebebiyle Nordin Amrabat idmana çıkmadı. Teknik Direktör Şota Arveladze, çalışma
öncesi takımı toplayarak son maçta bireysel hataların yapılmaması gerektiğini söyledi, 3 puan yolunda
iyi mücadele göstermelerini istedi. Şota, ĐHA muhabirine yaptığı konuşmasında, ligin ilk devresinde
geride kalan maçların genel değerlendirmesini yaparak, "Hedef yolunda ilerlerken zor günler geçirdik.
Sezonun ortalarında takım olarak biraz kendimize geldik ancak bu yeterli değil. Sıkıntıları aşma
yolunda devre arasında çok iyi çalışacağız" dedi. MKE Ankaragücü maçının önemine değinen Şota,
"Son maçı kendi sahamızda oynamamız bizim için büyük bir avantaj. Bu kadar soruna karşın rakip
oyuncular ve teknik heyet çok iyi karakter gösteriyor. Bizde ilk devrenin son maçında elimizden geleni
yapacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10717
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Sarız'da kaza: 10 yaralı
Minibüs kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve şarampole uçtuğu öğrenildi
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Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Dokuzdolanbaç mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 27 YU 318 plakalı
minibüsün kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve şarampole uçtuğu
öğrenildi.Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte H.K., S. K.,A.D.,M. M. K, P.K.,Z.K., P.P., G.U. N.K.’nın
yaralandığı kaydedildi.Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10718
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Kümeste ölü bulundu
Güneşli'de bir tavuk çiftliğinde çalışan A.G. diğer çalışanlar tarafından kümesin içinde ölü halde bulundu
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Kayseri'de tavuk çiftliğinde çalışan bir kişi kümeste ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Güneşli Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir tavuk çiftliğinde çalışan A.G.'nin
diğer çalışanlar tarafından kümesin içinde ölü halde bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopside, A.G.'nin kalp krizi sonucu
hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10719
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Kemer takmadı araçtan fırladı
Kayseri'de kentin dört bir yanına kurulan MOBESE kameralarına, birbirinden ilginç kazalar yansıdı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri kullanmayan bir kişi, çarpışmanın etkisiyle
otomobilden fırladı.
Kayseri'de kentin dört bir yanına kurulan MOBESE kameralarına, birbirinden ilginç kazalar yansıdı.
Melikgazi ilçesi Kızılırmak Caddesi Kayseripark kavşağında meydana gelen kaza, MOBESE
tarafından saniye saniye kaydedildi. Đki otomobilin çarpışmasıyla emniyet kemerini kullanmayan bir
kişi, otomobilin camından fırlayarak metrelerce sürüklendi.
Kocasinan bulvarı Sümer üst geçit kavşağında meydana gelen ve kameralar tarafından görüntülenen
olayda da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil alev alev yandı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin
edilen yangın otomobili kısa sürede sardı. Kameralar itfaiye ekiplerinin müdahalesini de görüntüledi.
Şehrin dört bir yanına güvenlik amaçlı konulan MOBESE kameraları hem sürücülerin hem de
yayaların trafik kurallarına uymaması sonucu meydana gelen kazaları kaçırmadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10720
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Đsrail'e Hakaretten Yargılanıyorlar
Kayseri'de oynanan bir basketbol maçında Đsrail aleyhine slogan atan 30 genç 'Đsrail'e hakaretten' yargılanıyor
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Kayseri'de oynanan bir basketbol maçında Đsrail aleyhine slogan atan 30 genç 'Đsrail'e hakaretten'
yargılanıyor.
Đddianamade para cezasını öngören 14-1 yerine, hapis cezasını öngören ağırlaştırılmış 14-2'den
cezalandırılmaları isteniyor.
"Kahrolsun Đsrail" sloganı atarak "din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek"
Đsrail'e hakaretten 30 genç; eski "şike" kanununa göre iki yıla kadar, yeni haliyle bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılmak üzere yargılanacak.
Đddia makamına göre, gençlerin suçu sadece Đsrail aleyhinde slogan atmak ve Filistin bayrakları
açmak...
Konu ile ilgili iddianamede şöyle deniliyor, "Yukarıda açık kimliği yazılı şüphelilerin şuç tarihinde
Kayseri Kadirhas Kongre ve Spor Merkezi'inde oynanan Kayseri Kaski Spor ile, Đsrail Ülkesinin
Maccabi Bnot takımları arasında oynanan Euro CUP kadınlar basketbol müsabakası sırasında açık
kimliği yazılı şüphelilerin maçı izledikleri sırada toplu olarak Filistin bayrakları açtığı ve yine hep birlikte
"Kahrolsun Đsrail" şeklinde slogan atmak suretiyle şüphelilerin üzerlerine atılı Din, Dil, Irk, Etnik Köken,
Cinsiyet Veya Mezhep Farkı Gözeterek Hakaret suçlarını işledikleri anlaşıldığından..."
Đsrail'e hakaret etmekten yargılanan 30 kişi, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından, sporda şiddetin
önlenmesine daire yasanın 14. maddesinin 2. fıkrası ve Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 maddesine göre
yargılanıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10721
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Alabaş köyü Alparslan köyü oldu
Felahiye ilçesine bağlı Alabaş köyünün ismi üç dönemdir köy muhtarlığı yapan Nihat Karakoç&#8217;un
girişimleri sonucu değiştirildi
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Kayseri’nin Felahiye ilçesine bağlı Alabaş köyünün ismi üç dönemdir köy muhtarlığı yapan Nihat
Karakoç’un girişimleri sonucu değiştirildi. Yaklaşık 85 yıldır Alabaş köyü ile anılan köyün ismi Đçişleri
Bakanlığı'nın onayıyla Alparslan olarak değiştirildi.
Felahiye Kaymakamlığı, Valilik ve ĐGM üyelerinin desteği ve Köy muhtarı Nihat Karakoç’un girişimleri
ile Alabaş olan köyün ismi Alparslan olarak değiştirildi. Đçişleri bakanlığının resmi internet sitesinde de
yayınlanan isim değişikliği köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Yeni ismiyle Alparslan olan köyün muhtarı Nihat Karakoç, "300 hanelik olan köyümüzün geçtiğimiz
hafta itibariyle ismi değiştirildi. Bize bu konuda yardımlarını esirgemeyen ve her türlü sorunumuzda
yanımızda olan başta Felahiye Kaymakamımız Murat Öztürk, Felahiye ĐGM üyeleri Recep Duran ve
Hasan Dumrul’a teşekkür ediyorum" dedi.
Köy muhtarı Nihat Karakoç, Köylerine yapılan hizmetlerden de bahsederek,”Biz göreve geldiğimizde
köyün su şebekesi yoktu. Biz su sorununu ivedilikle ortadan kaldırdık. Kısa sürede köyümüzü suya
kavuşturduk. Ayrıca Köyde hali hazırda bulunan ilköğretim okulunu köy konağına dönüştürdük.
Köylülerimiz tüm sosyal faaliyetlerini burada yapabiliyor. Öte yandan köyün mezarlık alanında
düzenlemeler yapıldı. 2 bin 500 metre kilitli parke taşı döşedi. Elektrik ring hattını Boğazlıyan’dan
alarak Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’ye geçirildi. Köyde kısmi olarak yol çalışması da tamamlandı.
Yollarımızın büyük bir bölümü kumlandı. Köy çamurdan arındırıldı. Köyümüzün Aladaylı bölgesi resmi
olarak mahalleye dönüştürüldü. Bizim öncelikli hedefimiz ise ilk olarak köyümüze bir cami ve yeni
mezarlık alanı oluşturmak. Bu yönde çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni cami ve mezarlık alanı için yer
arayışımız sürüyor. Đnşallah bu sorunumuzu da bu yaz gidereceğiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10723
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Minibüs tramvay direğine çarptı
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kullandığı minibüs tramvay direğine çarptı
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Kayseri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kullandığı minibüs tramvay direğine
çarptı. Yaralılar araç içerisinden kurtarılırken tramvay seferleri bir süre aksadı.
Edinilen bilgilere göre, D.T. yönetimindeki 42 DY 220 plakalı minibüs Sivas istikametinden Cumhuriyet
Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay direğine çarptı. Kazada
minibüs sürücüsü D.T. ile minibüste yolcu olarak bulunan eşi F.T. yaralandı. Olay yerine gelen
ambulansla D.T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılırken, eşi F.T.'de Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksadı. Minibüsün tramvay
yolu üzerinden kaldırılmasının ardından tramvay seferleri devam etti.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10724
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Kayseri Valiliğinde şok gözaltı
Bir süredir devam eden Fak-Fuk-Fon soruşturması kapsamında Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürü K.Ş' de
gözaltına alındı
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Kayseri'de bir süredir devam eden Fak-Fuk-Fon soruşturması kapsamında Kayseri Valiliği Özel Kalem
Müdürü K.Ş' de gözaltına alındı.
Kayseri'de 2009 yılından bu yana sürdürülen idari soruşturma sonrasında aralarında banka
memurlarının da bulunduğu toplam 13 kişi Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile bir süre önce
gözaltına alınmışlardı. Yürütülen soruşturma sonrasında ifadeleri alınan 13 kişiden 3 zanlı tutuklanmış,
10 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Kayseri
Valiliği Özel Kalem Müdürü K.Ş. gece gözaltına alındı. K.Ş'nin avukatı, bir önceki soruşturmada bir
zanlının verdiği
ifadede K.Ş'nin adının geçmesi üzerine gözaltına alındığını ve ifadesine başvurulduğunu söyledi. K.Ş.,
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adliye'ye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10725
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Yetki belgesi olmayana iş yok!
Kayseri Ticaret Odası'ndan yapı müteahhitlerine yetki belgesi şartı
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Kayseri Ticaret Odası'nda yapılan bilgilendirme toplantısında 2012 yılının başından itibaren yapı
müteahhitlerinin yetki belgesi, inşaatlarda çalışan ustaların ise ustalık ve sertifikaları olmadan
çalışamayacakları duyuruldu.
Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Kayseri Ticaret Odası
Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, çıkarılan yönetmelikler sonrasında müteahhitler ve işçiler için çeşitli
kriterlerin arandığını söyledi. Adıyaman, “Đnşaatların sağlamlığı, çalışan elemanlara bağlı” diyerek,
yapılan düzenlemelerle 2012 yılından itibaren müteahhitlerin yetki belgesi almalarının zorunlu
olduğunu duyurdu. Yetki belgesi almayan müteahhitlerin iş yapamayacağını duyuran Adıyaman,
“Yönetmelikte resmi veya serbest diye bir ayrım yok. Bu düzenleme tüm yapı müteahhitlerini kapsıyor.
Yetki belgesi, ustalık ve sertifika uluslar arası kriterlere uygun ve geçerli olacak” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Đl Müdürü Fethi Şahinoğlu ise müteahhitlerin yetki belgesi numarası
almalarının gerekli olduğunun altını çizdi. Şahinoğlu, “Bu numara tüm Türkiye genelinde geçerli
olacak. Numara ile müteahhidin ne iş yaptığı tek tek belirlenecek. Bu numara ile Türkiye'deki
müteahhitlerin envanteri çıkarılacak” dedi.
Đnşaatlarda çalışanların da ustalık belgesi ve sertifika almaları gerektiğini söyleyen Şahinoğlu, “2012
yılından itibaren inşaatlarda çalışan ustaların, ustalık belgesi ve sertifika almaları zorunlu olacak.
Belgesi ve sertifikası olmayanlar çalışamayacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10726
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Perde kapanmadı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nun perdesi 2011 yılında hiç kapanmadı. 48 bin 634 kişi tiyatroyla
buluştu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nun perdesi 2011 yılında hiç kapanmadı. 48 bin 634 kişi
tiyatroyla buluştu.
2011 yılında Kayserililerin tiyatroya olan ilgisi yüksekti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın
sahneye koyduğu oyunları izleyen tiyatroseverler dramlarla hüzünlenirken komedilerle neşeli saatler
geçirdi. Ayrıca her Pazar sergilenen çocuk oyunları da minik kitlenin beğenisini ayakta tuttu.
Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bir hayatın, gerek senaryo gerekse de
kostümle dönemine uygun bir biçimde tiyatro eseri olarak canlandırılması ise bölgenin tanıtımına
büyük katkı sağladı.
Bunun yanı sıra gençlere tiyatro sevgisini aşılamayı amaçlayan Uluslararası Tiyatro Festivali'ne de
Kayseri'deki okulların yanı sıra yurt dışından Almanya yurt içinden ise Sakarya, Bolu, Muğla, Sivas ve
Şanlıurfa'dan gelen okullar katıldı. Uluslararası 6. Liselerarası Tiyatro Festivali'nde 500'den fazla
oyuncu sahne alırken sergilenen oyunları binlerce kişi izledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10727
Erişim Tarihi: 21.12.2011

4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Melikgazi'de aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Kayseri'de aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Cennet mahallesinde ikamet eden H.A., B.A., F.A., ile H.A.,
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulans.a Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan 4 kişi, tedavi altına alındı. Oksijen
tedavisi uygulanan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10728
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Tuvalet için girdiler hırsızlık yaptılar
"Tuvaleti kullanabilir miyiz?" diyerek eve giren hırsızlar, 500 TL para ve bir laptop bilgisayarı alarak kayıplara
karıştı
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Kayseri'de meydana gelen olayda, 'Tuvaleti kullanabilir miyiz?” diyerek eve giren hırsızlar, 500 TL para
ve bir laptop bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Hilal Mahallesi Kardeş Şehirler Caddesi'ndeki evinin bahçesinde oturan A.K.'ya
yaklaşan iki kişinin, “Evin tuvaletini kullanabilir miyiz?” diyerek eve girdikleri öğrenildi. Hırsızlardan
birinin tuvalete, diğerinin de oturma odasında A.K. ile kaldığı bildirildi. Tuvalet bahanesiyle eve giren
hırsızların 500 TL para ve laptop bilgisayarı alarak kayıplara karıştığı kaydedildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak çalışma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10729
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Valilik özel kalem müdürü tutuklandı
Fak-Fuk-Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürü K.Ş.
tutuklandı
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Kayseri'de yürütülen Fak-Fuk-Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kayseri Valiliği Özel
Kalem Müdürü K.Ş., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kayseri'de 2009
yılından bu yana sürdürülen idari soruşturma sonrasında aralarında banka memurlarının da bulunduğu
toplam 13 kişi Kayseri Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile bir süre önce gözaltına alınmıştı. Yürütülen
soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanmış, 10 zanlı da tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında, Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürü K.Ş.
gece gözaltına alındı. Kayseri Adliyesi'nde savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemede
tutuklanarak cezaevine gönderilen K.Ş.'nin avukatının bir üst mahkemeye itiraz dilekçesi verdiği
öğrenildi.
KAYSERĐ VALĐSĐ MEVLÜT BĐLĐCĐ: "ZANNEDERSEM ĐFADESĐNE BAŞVURULMAK ÜZERE
ALINDI"
Kayseri'de bir süredir devam eden Fak-Fuk-Fon soruşturmasında gözaltına alınan Kayseri Valiliği
Özel Kalem Müdürü K.Ş. hakkında sorulan soruya Vali Mevlüt Bilici, "Zannedersem ifadesine
başvurulmak üzere alındı" yanıtını verdi. Kayseri Valiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Vali Bilici, "Soruşturma galiba vakıfla ilgili bir soruşturma. Đfadesine başvurulmak üzere alındığını
zannediyorum. Onun haricinde önemli bir şey olup olmadığını bilmiyorum" diye konuştu.
Bir basın mensubunun, "Bugün için dönme ihtimali var mı?" diye sorması üzerine Vali Bilici,
"Bilemiyorum" cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10730
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yaya yolunda yürüyen 2 üniversite öğrencisine çarptı
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Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yaya yolunda yürüyen 2 üniversite öğrencisine
çarptı. Köprüden fırlayan öğrencilerden biri hayatını kaybederken, diğer öğrenci ile sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Köprüsü'nde meydana geldi. 17
yaşındaki A.A.'nın kullandığı 38 HP 660 plakalı otomobil, Eğitim Fakültesi istikametinden Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi yönüne gittiği sırada köprüde yürüyen Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi H.C.
(19) ile Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi T.D.'ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle
H.C. ve T.D. yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan H.C. kurtarılamazken, T.D. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, H.C.'nin
cansız bedeni otopsi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
"ONDA BĐR ŞEY OLMASA GELĐRDĐ"
T.D kendisine yapılan tedavi sırasında hep H.C.'yi sordu. Ailesi ve hastane çalışanlarının H.C.'nin
sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek teselli etmeye çalıştığı T.D., "Onda bir şey olmasa gelirdi.
Arkadaşıma ne oldu?" dedi. Kazanın ardından gözaltına alınan A.A.'nın yaşının 17 olduğu ve
ehliyetinin de olmadığı öğrenilirken, gencin üniversite kampüsüne başkasının kartıyla girdiği tespit
edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10731
Erişim Tarihi: 21.12.2011

Bakan Yıldız Kayseri'de
Enerji sektörü savaşların gerekçesi değil, barışın gerekçesi olmalı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rumların doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya verme
düşüncesine, "Enerji sektörü savaşların gerekçesi değil, barışın gerekçesi olmalı. Bu, barış
görüşmelerinden ayrı düşünülecek bir kalem değildir" dedi.
Forum Kayseri'nin açılışını yapmak üzere Kayseri'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Rumların doğalgaz çıkarması durumunda Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlama düşüncesini
değerlendirerek, "Enerji sektörü, barışa katkı koyması gereken bir konu. Yani enerji sektörü,
savaşların gerekçesi değil, barışın gerekçesi olmalı. Rum Kesimi Başkanının yaptığı açıklamalar, eğer
Kıbrıs halkının kuzey-güney ayırımı yapılmaksızın hepsini kapsayacak biçimdeyse bu zaten
Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın başından beri söylediği şartlardan bir tanesiydi. Tabii ki, o zaman proje geliştirme
imkanımız olur. Ama bu barış görüşmelerinden ayrı düşünülecek bir kalem değildir. Aklın yolu bir. Aynı
noktaya gelmeyi ben de temenni ederim" diye konuştu.
Elektik faturalarından TRT'ye pay aktarılması hususundaki soruya yanıt veren Bakan Yıldız, "Bu konu
kanunda var. Yüzde 3,5'tan yüzde 2'ye düşürülmesinde hükümetin aldığı kararların etkisi oldu. TRT,
ülkemizde birçok sektörde yayın yapan ve birçok alanda faydalı olan bir kanalımız. Ona herhangi bir
ödenek tahsisi yapılmadan bizim bunu kaldırmamız şu anda doğru olmaz. TRT Kanunu ile de bu zaten
hüküm altına alınmış durumda. Öncelikle oradaki hizmetler kesintiye uğramamalı. Elektrik
faturalarından şu ana
kadar meydana gelen yıllık miktar 550 milyon lira civarında. Herhangi bir ödenek bulunması halinde
ancak bu konuyu değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10732
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Forum Kayseri açıldı
Đnşasına 2008 yılında başlanan ve 1200 günde tamamlanan Forum Kayseri, düzenlenen törenle açıldı.
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Multi Development ile Union Investment iş birliğiyle Türkiye'de hayata geçirilen ikinci proje olan Forum
Kayseri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla açıldı.
Đnşasına 2008 yılında başlanan ve 1200 günde tamamlanan Forum Kayseri, düzenlenen törenle açıldı.
250 milyon avroluk yatırım değeri, 65 bin metrekare kiralanabilir alan, 2 bin araç kapasiteli otopark ve
200'den fazla marka ile Kayserililerle buluşan Forum Kayseri'nin açılış törenine; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Multi Development Türkiye CEO'su Hulusi Belgü ve Union Investment Varlık Yönetimi ve
Alışveriş Merkezlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Richert ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Multi Development Türkiye Ceosu Hulusi Belgü, burada yaptığı açıklamada, "Forum Kayseri, 200'den
fazla mağazası, 26 kafe ve restoranı ile ev sahipliği yapacağı renkli etkinlikleriyle Kayserililer için yeni
bir buluşma noktası olacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, bu tür projelerin gerçekleşebilmesi için merkezi
yönetimlerin bir sinerji oluşturabilmesinin önemine değinerek, "Bunu Kayseri başardı. O açıdan başta
büyükşehir belediye başkanları olmak üzere diğer yerel yönetimlere çok teşekkür ediyorum. Yerel
yönetimlerin kendilerini bulmaları ve göstermelerinin en büyük etkeni siyasi istikrardır. Türkiye her
yönüyle büyüyen bir ülke. Bugün Çin'den sonra yüzde 9.8'lik büyümesiyle dünyada ikinci sıradayız.
Sürdürülebilir istikrarla birlikte Türkiye'nin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Kayseri'nin büyüme hızı,
Türkiye'nin ortalama büyüme hızından daha büyük. Bunu hep beraber başardık. Başarı çıtasını
artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.
Türkiye'de 2002 yılında 60 büyük alışveriş merkezinin bulunduğunu, bugün bu sayının 300'e ulaştığını
söyleyen Yıldız, "300 alışveriş merkezinin üçte ikisini Anadolu şehirleri oluşturuyor. Bu çok önemli.
Ayrıca Anadolu'daki projeler sayesinde esnafımız da bu vesileyle kendini yeniliyor olacak. Türkiye,
büyümesini istikrarla birlikte sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kurdele kesmek yerine farklı bir uygulama yapıldı. Bir Türkiye haritası üzerine
her biri Türkiye'deki forum alışveriş merkezlerini temsil eden çarklar, konuşmacılar tarafından
yerleştirildi. Forum Kayseri'yi temsil eden en son çarkın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
tarafından harita üzerine yerleştirilmesi ile tüm çarklar dönmeye başladı ve Forum Kayseri'nin kapıları
halka açıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10733
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Sağlık çalışanlarının grev günü
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, Valilik önünde eşit işe eşit ücret uygulamasını protesto etti
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Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, Valilik önünde eşit işe eşit ücret uygulamasını protesto etti.
Şube Başkanı Ali Benli, “Sonuç alınıncaya kadar eylemimiz sürecek” dedi.
Uygulamanın, çalışma hayatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Benli, haklarını aradıklarını
söyleyerek, “Adaletsizliklere imza atanlar, birbiriyle çelişen uygulamaları hayata geçiriyorlar. Biz
sadece hakkımız olanı istiyoruz” diye konuştu.
Benli, Fransa'nın 'Ermeni soykırımı yok' diyenlere ceza verilmesi yönündeki taslağı görüşecek

olmasını da eleştirerek, “Fransa önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir. Fransa'nın Cezayir'deki
soykırımı ile yüzleşmesi gerekmektedir. Hiç kimse Türkiye'nin şanlı geçmişine leke vuramaz”
ifadesinde bulundu.
- KAYSERĐ'DEKĐ SAĞLIKÇILAR EYLEME ÖĞLE PAYDOSUNDA KATILDI
Kayseri'de sağlık çalışanları, hastaları mağdur etmemek için öğle paydosunda sağlık politikasını
protesto etti.
Kayseri Tabip Odası, Kayseri Aile Hekimleri Derneği, Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası üyeleri, öğle paydosunda Eğitim Araştırma Hastanesi poliklinik binası önünde
toplanarak sağlık politikasını protesto etti. Hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları adına
konuşan Dr. Mustafa Demirel, "Hekimler ve sağlık personeli, vatandaşlarımızı ve meslektaşlarımızı
bekleyen tehlikelere dikkat çekmek için yurt çapında iş bırakıyor. Bizler sağlıkta çekim merkezi olma
özelliğini dikkate
alarak uzaktan gelen hastalarımızı mağdur etmeden, hastalarımıza verdiğimiz sağlık hizmetini
kesintiye uğratmadan vatandaşlarımızı ve sağlık otoritesini uyarmak üzere toplandık. Sağlıkta
dönüşüm adıyla takdim edilen sağlık reformunun cicim ayları bitmiştir. Sağlık hizmetleri sadece sayısal
olarak değerlendirilerek kaliteden yoksun hale getiriliyor. Yangından mal kaçırır gibi yayınlanarak
yürürlüğe konulan 663 sayılı kanun hükmündeki kararname ile hastaneler devletsizleştiriliyor ve
ticarethanelere
dönüştürülüyor. Vatandaşımız nitelikli sağlık hizmeti almaktan yoksun bırakılıyor. Bunların yanı sıra
birçok sorunla bizler yorgun, huzursuz, tedirgin, mutsuz ve umutsuz durumdayız" ifadelerini kullandı.
Doktorlar ve sağlık çalışanları, daha sonra sessizce polikliniklere geçerek hastaları muayeneye
devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10734
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Tülbent ile kendini astı
Ağırnas kasabasında 17 yaşındaki genç kız, evin tavanına bağladığı tülbent ile kendini asarak intihar etti
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Kayseri'de, 17 yaşındaki genç kız, evin tavanına bağladığı tülbent ile kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Đlçesine bağlı Ağırnas kasabasında meydana gelen olayda, 17
yaşındaki G.B.'nin kaldığı evin tavanına tülbent ile kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonrasında G.B.'nin cenazesinin kesin ölüm nedeninin
belirlenmesi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10735
Erişim Tarihi: 27.12.2011

O iddiaya çarpıcı cevap!
Rotahaber.com'un "Haydar Baş" iddiasına Mesajhaber.com sitesinde dikkat çekici karşılık
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Prof. Dr. Haydar Baş, Türkiye’nin yetiştirdiği ender şahsiyetlerden biridir.
Sayın Baş, hayatı boyunca milli birlik ve bütünlüğü tez olarak anlatmış, her yazısında, konferansında,
TV konuşmalarında ülkenin içinde bulunduğu oyunları dile getirerek milletimizin adeta gözünü
açmıştır.
Haydar Baş ismi, sivil-asker birliği ile; devlet-millet kaynaşması ile, “Türk, Kürt, Laz, Çerkez tek bilek
tek yürektir” çıkışı ile, “bu vatan bizimdir, bizim kalacak” sloganı ile, Millî Ekonomi Modeli ile, “Milli
Devlet-Sosyal Devlet” tezi ile ve Bağımsız Türkiye ile özdeşleşmiştir.
Takdir edersiniz ki, bugün globalizmin pençesindeki her ülke gibi, Türkiye için de aynı küresel kurallar
geçerlidir. Millî olan her şey ve bağımsızlık en büyük tehlike görülürken, bunun savunucuları küresel
dünya için en büyük tehdittir.
Đşte bu tehdit görülme Prof. Dr. Haydar Baş’ın her türlü faaliyetlerinde önünü kesme, toplum nazarında
onu küçük düşürme, basında yer verdirmeyerek halkın nazarından saklama gibi yollarla hayatının her
safhasında karşısına çıkmıştır.
Biz, vatanın bütünlüğünün ve milletin birliğinin muhafazası gerekçesi ile karşılaştığımız bu
mağduriyetleri asla gündem etmedik. Ancak gelinen noktada yapılan iftiralara cevap olarak bu
konuları belgeleri ile ortaya koyarak haklılığımızı ve mağduriyetimizi ispatlıyoruz.
Eğer iftiralara ve karalama kampanyalarına devam ederlerse, bu iftiraları atanların gerçek yüzlerini,
yine onların başındaki kişilerin kitaplarındaki ifadeleri kamuoyu ile paylaşacağız.
“Rota Haber” isimli internet sitesinde yer alan uydurma habere göre, "MĐT tarafından Gülen'e karşı
kullanılan cemaat lideri Genelkurmay Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde 5 Mayıs 1997 tarihli üs yazısında,
tüm illerdeki bağlı komutanlıklardan sivil toplum örgütleri ile ilgili bilgi isteyen Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Aydan Erol, bir haftalık süre sonunda komutanlığa geçen
belgelerde fişlenmiş görünen ancak yararlı olduğu belirtilen bir isim bulunuyor. … aşırı Đslamcı unsurlar
ve vakıfların bağlı bulunduğu "tarikat ve dini akımlar" isimli dosyanın ön listesinde yer alan 47 cemaat
içinde sadece birine not düşüldüğü görülüyor.Mamak yani Kadiri Haydar Baş grubu."
Sitenin kendi yorumuna göre, "belge üzerinde sadece Haydar Baş’ın isminin hemen altına parantez
açılarak, “MĐT bu şahsı F. Gülen’e karşı kullanmaktadır" Đfadesi de yer almaktadır.
Günümüze kadar, Prof. Dr. Haydar Baş'ın hakkında birbirine zıt iki haber uydurularak halkın
nazarından düşürülmesine çalışılmıştır. Bunlar;
1- “Tarikat lideri olduğu” yolundaki yalan haberler,
2- “Askerin adamı” olduğu şeklindeki yalan haberlerdir.
Bu iki konuda uydurulan yalan haberlere karşı, Sayın Baş hakkında 40 bin sayfayı bulan dava
dosyaları mevcuttur. Bunların bir kısmına aşağıda yer vereceğiz.
Ancak, öncelikle belirtmeliyiz ki, Prof. Dr. Haydar Baş ile Fetullah Gülen arasında 1998 yılına kadar bir
sıkıntı yoktu. Ta ki, Gülen’in Vatikan’a yazdığı mektup ortaya çıkana kadar. Millî ve dinî
bütünlüğümüze indirilen bu darbeye, yani mektubun gönderildiği 1998 senesine kadar Baş ve Gülen
arasında bir husumet söz konusu değildi. Tam tersine, o tarihlerde Prof. Baş, etrafına Zaman Gazetesi
okumalarını tavsiye ederek, onlara maddeten ve mânen destek olmuşlardır.
1998’den sonra Prof. Dr. Haydar Baş tamamen ilmî realiteler ile Gülen cemaatinin yanlış yolda
olduklarını ortaya koymuş ve hukuk sınırları içinde mücadele vermiştir.

6 Şubat 1998 tarihinde Sayın Baş, Gülen’e yakın arkadaşları eliyle bir mektup göndermiştir.
Bu mektupta milli ve manevi değerlerimiz açısından ciddi endişelerini dile getirmiştir.
Hıristiyan din öncüleri ile yakınlık kurulmasının, Resûlullah’ın (s.a.v.) hayatından örnekler ile
yanlışlığını ortaya koymuştur.
PROF. DR. HAYDAR BAŞ’TAN FETULLAH GÜLEN’E TARĐHĐ MEKTUP
"Muhterem Kardeşim Fethullah Efendi, Allah'a hamd, Resulüne salât ü selamdan sonra mektubuma
başlarken zat-i âlinize ve camianıza selam ve muhabbetlerimi sunarım.
Malumunuzdur ki, Mü'minlerin birbirlerini sevmeleri, sırat-ı müstakim üzere bulunmaları, varsa
noksanlarını telafi edip birbirlerine yardıma olmaları, hakkı tavsiye etmeleri ve gerektiğinde emri bi'l
ma'rûf - nehyi ani'l münker yapmaları Hakk'ın emri gereğidir ve bir vecibedir. "Müminler ancak
kardeştir" ve kardeşler, birbirine yıkayan iki el gibidirler. Kardeşin kardeş üzerinde hem hakkı hem de
sorumluluğu vardır. Eğer bir Mü'min kaderin şevkiyle bir camianın sorumluluğunu taşıyorsa bu
sorumluluk, bu vebal daha da artmakta ve önem kazanmaktadır. Sevgili Peygamberimiz ((S.A.V))
"Hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden mes'ûlsünüz" buyurmaktadır. Bu sebepledir ki, birbirimizi lüzum
görülen hususlarda aydınlatmak, istişare etmek, varsa bir yanlıştan sakındırmak, üzerimize bir borç
olduğu gibi, kardeşlik hukukunun da bir gereğidir.
Öte yandan zat-i âliniz ve arkadaşlarınızın ülkemizde ve dünyada yaptığı hayırlı hizmetleri takdirle
karşılıyor ve hayırla anıyoruz. Bu cümleden olarak bu mektubu, hem bir istişare maksadıyla hem de bir
mükellefiyetin gereğini yerine getirmek üzere yazıyorum.
Zat-i âliniz ve hizmet camianızla ilgili olarak kamuoyunda tartışılan, medya yoluyla aleniyet kazanan ve
aşağıda bir kısmına temas edeceğim hususlarda, i-nancımız, yolumuz Đslam adına ciddi endişelerim
hasıl olmuştur. Belki de meseleler, intikal ettiği gibi değildir, ki öyle olmasını çok temenni ederim fakat
değil mi ki hadiseler bir noktaya gelmiştir ve tartışılmaktadır; o halde ciddiyet kazanmıştır. Eğer
meseleler saptırılıp, kamuoyuna yanlış izlenim veriliyorsa, basın yoluyla tekzibinin çok isabetli olacağı
kanaatindeyim.
Yaşadığımız devrin şartlarının zorluğunu ve vahametini kabul etmekle beraber, Mü'minlerin (hele de
hizmette Öncü olup bir camiayı temsil ediyorlarsa) u-sûl ve metod açısından basiret vefirasetle
yürümeleri, ancak Hakk'ın hududunu da korumaları bir zorunluluktur. Mevzuat ve hukuka ters
düşmeden, Devlet ve Millet bütünlüğünü koruyarak zira bu Devlet, bu Millet bizimdir müsamaha
hudutlarını sonuna kadar zorlamalı, fakat asla tavize yaklaşılmamalıdır. Buna hakkımız olmadığı gibi,
Hakk'a ancak hak ölçülerin korunması suretiyle hizmet edilebileceği, diğer gayretlerin ise hizmet değil,
bir vebal olacağı bilinmelidir. Bu ölçüler içerisinde, zat-i âlinizi incitmeden maksadımı anlatabilmek
ümidiyle, bizi endişeye sevk eden hususlara ana hatlarıyla temas edeceğim.
I- Bir müddet evvel basına yansıyan bir beyanatınızda başörtüsüne "teferruat" demişsiniz. Bu söz,
Đslam'ı tahrif etmeyi meslek edinenler tarafından ele alınarak neredeyse tesettürün lüzumsuzluğuna
hükmedildi. Belki maksadınız bu değildi, fakat olaylar sonuçlarıyla ölçüdür.
Çok iyi bilirsiniz ki tesettür, başörtüsü bir vecibedir, farzdır. Ayetlerle sabittir. Ayette başörtüsü, "Hamr"
kelimesiyle anlatılır. Bir manası başı, diğer bir manası da göğsü örtmek hakkındadır. Ma'lumu-nuzdur
ki, lafızların kelime manası esas alındığında mesele sapar ve saptırılır. Zira bu kelimenin elliye yakın
manası vardır. Bir manası da içkidir. Sadece kelime manasından yola çıkarak kalkıp da ayette geçen
'Hamr' kelimesini içki anlamıyla kabul edersek "içkiyi örtmek" gibi bir şey ortaya çıkar ki, bu
mantıksızlıktır.
O halde mefhumları, lafızların kelime manasıyla uğraşıp saptırmadan, Đstılahı mana üzerinde durmak,
ayetlerin nüzul sebeplerine inmek ve tarihî tatbikatı da dikkate almak esas olmalıdır. Nitekim tesettür
ayeti indikten sonra, Müminlerin Annesi Hazreti Zeynep validemiz, hiç dışarı çıkmamıştır. Yine biliriz ki,
bir farzı basite almak, helâli haram, haramı helâl kabul etmek, itikadı açıdan pek vahim sonuçlar
doğurur. Neden Allah'ın emirlerini tartışma konusu yapmaya sebep oluyoruz? Bu bir mecburiyet midir?
Mecburiyet ise nereden kaynaklanmaktadır?
II- Yine günümüzde Kur'an-ı Kerim'i tahrif planları yapan çevreler ve bunların avukatlığına soyunan
Đslam muhalifleri var. ''Yeniden yapılanma' adı altında Đslam'ı, reformcu bir mantıkla tahrife
kalkışmaktadırlar. Sanki Resûlüllah ((S.A.V)), Kuran-ı Kerim'i anlayamamış da, 14 asır sonra bu hilkat
garibeleri anlamış... Bunlara göre "Hadis-i şerifler uydurmadır, îcma, kıyas, mezhep ve meşrep gibi
kavramlar yoktur. Müctehid imamlar komisyoncu, Müslümanlar yobaz; Đslam 1400 yıldan beri hiç
anlaşılmamış.." Bunlara göre, 'Mezhepler haktır' demek küfür; ama lafzı da mu'cize olan Kur'an-ı
Kerim'i Türkçeleştirmek uğruna, mezhep i-mamlannın fetvaları pek muteberdir ve asıldır.
Bu kadar vahim dalâlet, sapıklık ve tezat içinde yüzenlere binbir zahmetlerle kurduğunuz TV
kanalınızda zehirli fikirlerini yayma fırsatı veriyorsunuz. Bundan daha da vahimi, sözünü ettiğimiz şahıs
ve şahıslara plaket vermek suretiyle ödüllendiriyorsunuz; bunun adı tolerans, müsamaha oluyor.

Böylece hem bu gibiler özendiriliyor, hem de büyük kitleler bu yapılanların meşru olduğu zannına
kapılıyor. Buna razı olacağınıza asla inanmıyorum.
III- Basında ve kamuoyunda müşahade ettiğimiz daha büyük bir yanlış ise, Hıristiyan din öncüleriyle
yakınlıklar kurulması, karşılıklı dostluk mesajları gönderilmesi ve bu yolda birlik-beraberlik, işbirliği, iyi
niyet havasının verilmek istenmesidir.
Hatta son günlerde çıkan bir haberden takip ettiğimize göre bir iftar sofrasında bir Hıristiyan temsilciye
dua ettiriliyor. Temsilci duasında teknik bir şekilde Allah Resûlü'nü tanımadığını ifade ediyor. "Ortak
yanımız Allah-u Ekber dir. Allah-u Ekber diyelim" diyor.
Şimdi soruyorum; "Muhammed'ür rasûlullah" demeden, gerçek manada Allah-u Ekber demek nasıl
mümkün olur? Belli ki bu demagojidir. Bu şahıs, muharref Đncil'e dayalı teslis inancını taşıyan ve
Kur'an-ı Kerim'de şirk olduğu ifade edilen Hıristiyanlığı cazip ve meşru göstermek maksadındadır.
Güya iki din arasında ortak bir taraf bulunuyor ve bu basın yoluyla kamuoyuna arzediliyor. Halbuki
küfür olan Hıristiyanlık ile yegâne hakkın kendisi olan Đslam'ın hiçbir ortak yanı yoktur. Küfür ile hak,
karanlık ile aydınlık nasıl ortak cihet taşıyabilir?
Kaldı ki küfürde olanların duası makbul olmadığı gibi, böyle bir duayı meşru ve faziletli saymak da
itikadı açıdan tehlikelidir. Bilindiği gibi itikadı konular son derece büyük bir önemi haizdir. Küçük bir açı
farkı, vahim neticeler doğurabilir.
Sizden sâdır olan küçük bir açı farkı, topluma genişleyerek yansır. Hıristiyanlarla tesis edilmiş gibi
görünen samimiyet bağı, muhabbet havası ola ki, gençliğe "Hıristiyan da olunabilir" kanaatini verirse,
bu hatanın tamiri mümkün olamaz. Kimse de bu vebali kaldıramaz. Bütün bunlar sizin malumunuzdur.
Çok iyi biliniz ki, 'kelime-i tevhid' ancak nübüvvetle tamamlanır. Allah Resulünü inkar edenler, "Allah-u
Ekber" kelimesinde nasıl samimi olabilirler?
Biz Hıristiyan veya diğer din mensuplarıyla görüşülmesin, irtibat kurulmasın demiyoruz. Ancak onlarla
olan ilgi ve irtibat, Hakk'ı ketmetme-mek ve açıkça söylemek şartıyla meşrudur. Yani tebliğ esastır.
Nitekim Allah Resulünün o devrin Hıristiyanlanyla olan görüşme ve münasebetleri, tam bir tebliğ örneği
ve hakkın beyanı şeklinde cereyan etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de Al-i Imran suresinin ilk seksen ayetini ve Meryem suresini ibretle inceleyiniz! Đstirham
ederim.
Bakınız ilgili ayetler;
Al-i Đmran (1-8,18-32, 35-37, 42-51, 53-62, 62-64, 79-80, 85-86) ve Meryem (21-25).
Bakınız, şu ayet Hıristiyanlar hakkında inmiştir;
''De ki: Allah'a ve Rasûlüne itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki, Allah kafirleri sevmez."
(Al-i Đmran -32).
"Andolsun 'Allah üçün üçüncüsüdür' diyenler kafir olmuşlardır."
(Maide-73)
"Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler."
(Al-i Đmran -28).
Kaldı ki haham ve papazlarla işbirliği ihtiyacı nereden çıkmaktadır? Kimin için, neye ve kime karşı bir
ve beraber olunacaktır.? Ancak ilhad fikri ve ateizm öldüğüne göre bu taviz, bu tahribat, bu zillet
nedendir?
Bu tutum insanlara Hıristiyanlığı normal ve meşru kabul etme hissiyatını verir ki, gençliğimiz, teknolojik
üstünlüğü elinde tutan Hıristiyan dünyasına, Hıristiyanlık dinine meylederlerse bu vebali kim
taşıyabilir?
Nitekim bütün şehirlerimizde ve özellikle Đstanbul, izmir, Ankara, Eskişehir ve Adana gibi vilayetlerde
gençlere Đncil okutma faaliyetine başlanmıştır. Ve bilmekteyiz ki, asırlardır süren Hıristiyanlaştırma ve
misyonerlik faaliyetleri, özellikle günümüzde daha da organizeli ve sinsi bir şekilde hız kazanmıştır.
Hâlâ tarihi haçlı taassubunda Đstanbul, Đzmir ve hatta Anadolu kurtarılmayı bekleyen işgal edilmiş
topraklar olarak algılanıyor ve öğretiliyor.
Đspanya'yı düşünün ki, 800 yıl yaşayan bir Đslam medeniyetinden bugün bir iz bile bulamazsınız. Ehli
küfrün hesabının ileriye dönük ve intikam dolu olduğunu asla unutmamalıyız. Sekiz asır Endülüs
Müslümanlarının yaşadığı Đspanya'da bir tek Müslüman bırakılmamış, hepsi katledilmiştir. Halbuki
Đstanbul'un fethinin üstünden 545 yıl geçmiştir. Sırplar, Bosna'da katliam yaparken 'Hedefimiz ĐstanbulAnadolu, hatta Horasan' diyorlardı; unutmayalım. Haçlı taassubunun doğurduğu kin, tarih boyunca
hızından hiçbir şey kaybetmeden yaşatılmaktadır.
Son günlerde manevi ve dini değerler üzerinde çıkarılan tartışmalar sebepsiz değildir. Bu, uluslararası
organizeli bir güç tarafından planlanmakta, bu hususta yerli uşaklar kullanılmaktadır. Đyi bilelim ki
hedef, sadece dinimiz değil, devletimiz ve hatta vatanımızdır.
Bir baskı ve yılgınlık hali sergilenmesi de anlamlı değildir. Zira zat-i âliniz hukuk dışı bir iş
yapmıyorsunuz ki, korkup endişe edeceksiniz.
Yaptığınız millete ve vatana hizmettir.

Kaldı ki siz, ne bir siyasi lidersiniz, ne de Đslam namına seçilmiş bir temsilcisiniz. Her iki halde de böyle
badirelere düşmenin anlamı yoktur. Nitekim biz, devlet ve millet kucaklaşmasıyla milli bütünlüğü
temine çalışıyor, mevzuat ve hukukun üstünlüğünü hayata geçirmeye gayret ediyoruz.
Biz, bu tartışma, istişare veya uyarıyı nefsanî bir hesapla ve de kötü örnek teşkil edecek şekilde
kamuoyu önünde yapmıyoruz. 'Kol kırılır yen içinde...' denildiği gibi, bu bizim kardeşlik ve inanç
beraberliğinden kaynaklanan görevimizdir.
Samimiyet, ihlas ve vefanıza inandığım kardeşim o-larak, bu açık ve samimi düşünce ve uyanlarımı,
edil-le-i şer'iyye ölçüleri ve hassas inancınız ve vicdanınızla kâmil anlamıyla değerlendirip, bir nefs
muhasebesi yapacağınıza inanıyor, bu vesileyle tekrar kalbi muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'dan
Sırat-ı Müstakim üzere daim bulunmanızı niyaz ediyorum. Prof. Dr. Haydar Baş / 6 Şubat 1998”
Sayın Baş, mektubu bir tarikat lideri olarak yazmamış, vatan ve millet sevdalısı bir ilim ve fikir adamı
olarak hassasiyetlerini dile getirmiştir.
Yazımızın başlarında metninin bir bölümünü verdiğimiz düzmece haberde Prof. Dr. Haydar Baş,
"askerin adamı" olarak gösterilmiştir. “Askerin adamı” iddiaları yeni değildir. Isıtılıp ısıtılıp milletin
önüne konan bu meselenin bir aldatmaca olduğu konusunda Prof. Haydar Baş'ın hayatında sayısız
örnek vardır.
“28 Şubat’ın gerçek mağduru” Prof. Dr. Haydar Baş olmuştur. Biz, aşağıdaki belgelerle Prof. Dr.
Haydar Baş'a yönelik "28 Şubat sürecinde korunan, baskı görmeyen bir liderdir" şeklindeki iddiaların
tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya koyuyoruz.
JANDARMA PROF. HAYDAR BAŞ’IN ÜZERĐNE GELĐYOR:
Jandarma Genel Komutanlığı Đl Jandarma Komutanlığı’nın, Ticaret Odası Başkanlığı’na yazdığı yazı:
8 Kasım 2006 tarihli
ĐSTH: 3590-365-06/1452
“Ankara Đl Jandarma Komutanlığı’nca yapılmakta olan bir tahkikata esas olmak üzere ekli listede
bulunan şirket ve firmaların sahip ve ortaklarına ait kimlik bilgileri (adı, soy adı, baba adı, doğum tarih)
ile şirket sicil bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Đstenilen bilgi ve belgelerin çıkartılarak görevli personele elden teslim edilmesini arz ederim.
Yurdakul Akkuş J. Binbaşı Đsth. Ş. Md.
Hakkında bilgi istenilen şirketler ve finans kuruluşlarının adları
1- Meltem Eğitim ve Sağlık Đşletmeleri
2- Baş-San Turizm ve Ticaret Sanayii
3- Baş Turizm ve Sanayii
4- Meltem Uluslararası Pazarlama ve Đnşaat Endüstri Sanayii Ticaret
5- Meltem Radyo ve TV Yayıncılık
6- Meltem Televizyon Yayıncılık
PROF. DR. HAYDAR BAŞ BALYOZ DARBE PLANI’NA DA DAHĐL EDĐLMEK ĐSTENMĐŞTĐ:
3.11.2010 tarihli www.radikal.com.tr. isimli internet sitesinin haberinde “Darbecilerin ekonomi
programı, Haydar Baş’tan” denilmekte idi:
“Basında 22 Ocak 2010 tarihinde “Balyoz Hükümeti" başlığı altında Balyoz belgelerinden Milli
Mutabakat Hükümeti Programı’ndan kesitler verilmiş ve haberlerde "eldeki CD kopyasının elektronik
anteti, Milli Mutabakat Hükümet programının da, yine Süha Tanyeri’nin de o dönemdeki iş
bilgisayarına kaydedildiğini kanıtlıyor.
… bu belgenin ekonomik politikalar bölümü Haydar Baş’ın 2005 yılında verdiği konuşmadan birebir
alıntılar içeriyor" denilmektedir.
Yani, Prof. Haydar Baş Bey’in 2005’de yaptığı konuşmanın, 2002’de hazırlandığı iddia edilen Balyoz
darbe planında kullanıldığı iddia edilmektedir.
Görüldüğü üzere, konuşma, Balyoz darbe planından 3 sene sonra yapılmıştır. Nasıl oluyor ki, asker
Prof. Haydar Baş Bey'in 3 sene sonraki konuşmasını kendine örnek almıştır? Bu iddiaya göre, henüz
yapılmamış bir konuşma asker tarafından örnek alınmış olmaktadır.
Balyoz harekatının 2002'de hazırlandığı iddia ediliyor, halbuki Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in konuşması
2005'de yapılmıştır. Sırf asker ile ilişkilendirmek ve Sayın Baş'ı karalamak için uydurma senaryolar
yazıldığının en güzel delilidir bu...
Oysa bu iftiraların aksine, şayet Balyoz darbesi olsa idi, içeri alınacak 10 kişiden biri Prof. Dr. Haydar
Baş olacaktı.
11 nolu CD’den çıkan Balyoz belgesine göre, Prof. Dr. Haydar Baş (dava klasörü 184, dizin no 216)
Đstanbul ilinde gözaltına alınacak 10 kişinin içinde yer alıyordu.
1997 yılında Batı Çalışma Grubu F. Gülen cemaatinin desteklenmesi gerektiği yönünde karar beyan

etmiştir.
Sayın Baş hakkındaki yukarıda sadece bir kısmından örnekler verdiğimiz kararlar, Sayın Baş'ın kimler
tarafından bu kadar sıkıştırıldığını ve baskıya tâbi tutulduğunu apaçık göstermektedir.
Bugün ABD’nin kucağında kim oturuyor, senelerden beri onunla beraber iş birliği kim yapıyor?
Ortadoğu’da kim ABD'ye tetikçilik yapıyor? Bu soruları sorduktan sonra faillerin, işbirlikçilerin içinde
olduğunu mutlak surette herkes görecektir.
“ASKERĐN ADAMI” OLDUĞU ĐDDĐA EDĐLEN PROF. DR. HAYDAR BAŞ'A BĐR DARBE DE
DÖNEMĐN BAŞBAKANI ECEVĐT'TEN:
Đçişleri Bakanlığı’nın talimatnamesi:
Bu karar, Bülent Ecevit’in 27.11.2000 tarihli olur imzası ile B050TEF0000000107-5/6507-122 sayılı
karardır.
Dönemin Đçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan’ın talimatıyla hazırlanan bu belgede,
“Ülke genelinde faaliyet gösteren Haydar Baş grubunun mal ve para hareketlerinin takibi ile grupla
irtibatlı olan vakıf-dernek-şirket vb. kuruluşların mali kaynakları ve varsa para hareketlerinin
incelenmesinin mülkiye müfettişi koordinatörlüğünde, polis müfettişi, vakıflar genel müdürlüğü müfettişi
ve vergi denetim elemanlarından oluşacak kurul tarafından tüm hukuki boyutlarıyla yapılmasını, suç
unsuruna rastlandığında düzenlenecek raporların ilgili merciine tevdi edilmesini müsaadelerinize arz
ederiz” denilmektedir.
Bu karardan sonra,
1- Baş-Çelik fabrikasına,
2- Đlmî Araştırmalar Vakfı’na
3- Meltem Kolejlerine
4- Pek çok kişi ve kuruluşa yoğun baskılar ve hukuk dışı uygulamalar olmuştur.

ÖZEL MELTEM OKULLARINA YÖNELĐK HUKUKSUZLUKLAR:
2000 yılında dönemin Đçişleri Bakanı Saadettin Tantan imzalı bir talimatname, dönemin başbakanı
Bülent Ecevit’in 27.11.2000 tarihli onayı ile devreye konmuştur.
Bu öyle bir belgedir ki, devletin Başbakanı ve Đçişleri Bakanı ömrünü “vatan” diyerek, “bayrak” diyerek,
“devlet-millet” kaynaşması diyerek geçiren bir ilim adamını en ağır suçları işlemiş azılı bir kişi gibi
takip altına alıyordu.
B050TEF0000000107-5/6507-122 sayılı ve 15.11.2000 tarihli Sadettin Tantan imzalı belgede şunlar
yazmaktadır:
“ Başbakanlık makamına,
Ülke genelinde faaliyet gösteren Haydar Baş grubunun mal ve para hareketlerinin takibi ile grupla
irtibatlı olan vakıf, dernek, şirket ve bunun gibi kuruluşların mali kaynakları ve varsa para hareketlerinin
incelenmesinin mülkiye müfettişi koordinatörlüğünde, polis müfettişi, vakıflar genel müdürlüğü müfettişi
ve vergi denetim elemanlarından oluşacak kurul tarafından tüm hukuki boyutlarıyla yapılmasını, suç
unsuruna rastlanıldığında düzenlenecek raporların ilgili merciine tevdi edilmesini müsaadelerinize arz
ederim.”
Ecevit’ten olur alarak hayata geçen bu belge, bir dönem sadece Haydar Baş Bey'in hayatını değil, okul
örneğinde gördüğümüz gibi onunla irtibatlı olduğu düşünülen herkesin hayatını karartmıştır. Dikkat
ederseniz, belgede kullanılan esnek ifade ülke genelinde herkesi, her kurumu kapsar mahiyettedir.
Bir düğmeye basılmışçasına harekete geçildi, hiç vakit kaybedilmeden, ilk önce Đçişleri Bakanlığı,
Mülkiye Başmüfettişleri, Polis Başmüfettişi, Vakıflar Başmüfettişinden oluşan heyet Meltem Okullarına
yöneldiler. Ve okulları gayri hukuki şekilde kapattılar. Ama bu tarihten sonra okulların yanında
televizyonlar, hastane ve Prof. Dr. Haydar Baş ile ilişkisi olduğu düşünülen her kurum baskı ve
inceleme altına alınmıştır. Hepsini belgeleriyle göreceğiz.
Ama önce okullara bakalım:
Mülkiye Baş Müfettişi: Hamit yüksel
Vakıflar Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi: Baki Kestek
Polis Baş Müfettişi: Đsmail Yaldız
Vergi Denetmeni: Mehmet Özkan
Đlköğretim Müfettişi: Ünsal Oran
Đlköğretim Müfettişi: Veli Aydemir
Bu isimlerden oluşan bir müfettişlik ekibi, Đstanbul ili Güngören ilçesi Özel Meltem Đlköğretim Okulu’nun
incelenmesi konusunda görevlendirildi.
Okulda 2, 3, 4 Mayıs 2001 tarihlerinde yapılan incelemeler, 4 Mayıs 2001 tarihli tutanakta anlatılmıştır.

Tutanaktaki tespitler ne maksatla inceleme yapıldığını ortaya koymaktadır. Tutanağın ilk maddesi,
“bahçe alanının genişliği” konusundadır. Merdiven basamaklarının genişliği ve sayıları, duvarların en,
boy ölçümleri de tutanakta kapatma gerekçesi olarak yer almaktadır. “Öğretmenlerin pantolon
giymeleri” de dikkatlerden kaçmamıştır.
Tutanağın 14. maddesi gizlenmeye çalışılan asıl maksadı ortaya koymaktadır.
14. maddede, “Yönetici odalarıyla, öğretmenler odasında günlük Yeni Mesaj Gazetesinin bulunduğu,
anılan gazetenin, Trabzon’da yapılan mitinge ait haber ve resimlerin yer aldığı 09.01.2001 günlü
sayısının birinci sayfasının halkla ilişkiler odasıyla ilköğretim okul müdür yardımcısı odasındaki
panolarda teşhir edildiği” ifadesi yer almaktadır.
Đstanbul’da Baş'a ait iki okul kapatıldı ve işyerlerine trilyonlarca lira ceza geldi.
Bu nasıl askerin adamı olmak ki, devamlı zarar görüyorsunuz? Asıl bu iftiraları atanlar derin devletin
adamlarıdır.
VAKIFLARIN ÜZERĐNE GĐDĐLĐYOR:
Tam da bu tarihlerde F. Gülen hastalık bahanesi ile ABD'ye gitti. Hâlâ da orada bulunmaktadır.
Sayın Baş'a iftira atanlar, bu sır perdesini aralayıp, gerçekleri anlatsınlar.
Đlmî Araştırmalar Vakfı’na yönelik başlatılan saldırılarda, vakfın çeşitli illerdeki şubeleri için "suç unsuru
arama” talimatı verilmiştir. Buna rağmen Đstanbul Valiliği, Çanakkale Valiliği ve Denizli Valiliği "yasa
dışı faaliyet yok" raporu vermiş, Karacaören Kaymakamlığı "her şey yasalara uygundur" yazısını
göndermiştir.
Rize Valiliği ise, "bu vakıflar milli birlik ve beraberliğin temini için kuruldu" raporunu vermiştir.
TARĐKATÇILIK SÖYLENTĐLERĐNE CEVAPLAR:
TARĐKATÇILIK ĐDDĐALARI :
Sayın Baş, samimi bir müslümandır. Hangi şartlarda olursa olsun dinini yaşar ve bundan zerre kadar
taviz vermez.
Đşte O’nun bu dindarlığını bahane ederek “tarikat ehlidir” demek sureti ile üzerine gidilmiş, çeşitli
meselelerde dava konusu yapılmış ama neticede Baş’ın sadece samimi bir Müslüman olduğu
mahkemeler tarafından tescil edilmiştir. 1981 yılında devlet tarafından haksız olarak tutuklandığı için,
açtığı dava neticesinde devletten tazminat almıştır.
1-Bunlardan birisi Giresun Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında açılan davadır ki, elbette neticede
beraat kararı çıkmıştır.
1982/ 23 esas nosu ve 982/400 karar nosu ile verilen kararda dava konusu suç, “laikliğe aykırı olarak
devletin temel nizamlarını kısmen de olsa dinî esas ve esaslara uydurmak amacıyla cemiyet teşkil
etmek, propaganda yapmak, sıkıyönetim emirlerine riayet etmeyerek gece sokağa çıkma yasağına
muhalefet” idi.
Gerekçeli kararda;
(Prof. Dr. Haydar Baş'ın da aralarında bulunduğu) tüm sanıkların laikliğe aykırı olarak TCK 163.
maddesindeki suçu işlemedikleri dosya münderecatı ile bilirkişi kurulunun 15.07.1982 tarihli
raporunda açıklanmasının bulunmasına göre bu suçtan ötürü BERAATLERĐNE… karar verilmiştir.
Bu beraat kararının arkasından Haydar Baş Bey Maliye Hazinesi aleyhine, o tarihlerde yürürlükte olan
466 sayılı yasaya dayanarak maddi ve manevi tazminat davası açmıştır.
Sayın Baş, 24.12.1981 ve 2.2.1982 tarihleri arasında haksız yere tutuklanmıştır.
19.07.1984 tarihli karar şöyledir:
“466 sayılı yasaya göre haksız tutuklanma nedeniyle davacı Haydar Baş, 13.333,20 lira (on üç bin üç
yüz otuz üç lira yirmi kuruş) maddi, 50.000 lira manevi tazminatın hazineyi maliyeden alınarak
davacıya verilmesine…” karar verilmiştir.
2-Resul Yaprak isimli şahıs, 1998/36578 sayılı esas nosu ile açtığı davada, Haydar Baş ve etrafındaki
bazı isimler hakkında “bu kişi şeyhtir, Haydar Baş ve arkadaşları tarikatçılık yapıyor” diye şikayette
bulunmuştur.
Sayın Baş hakkında ileri sürülen iddialar her nedense her zaman kamu davası kapsamında son
derece önemli ve şikayete dahi gerek olmadan soruşturulması gereken suçlardan seçilmiştir. Ancak
hayatının hiçbir döneminde hukuk dışına çıkmamış bu insan, kendisine atılan iftiraları her defasında
bertaraf etmiştir.
Tarikatçılık olarak adlandırılan bu suçta da aynı durum olmuştur:
“Sanıkların müsned suçu işledikleri konusunda iddiadan başka her hangi bir delil elde edilemediği,
şikayetin müşteki ile sanıklar arasında var olan ticari ilişkinin içindeki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı
anlaşılmış olmakla,

Sanıklar, Haydar Baş, … haklarında CMK’nın 164. maddesi uyarınca KOVUŞTURMAYA YER
OLMADIĞINA… karar verildi.”
3- Yine tarikatçılık suçlamaları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Savcılığının ek takipsizlik kararının 3.
maddesini okuyalım:
“Sanıkların cürüm işlemek için teşekkül oluşturduklarına dair delil elde edilemediğinden sanıklar
hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına… karar verildi…” (karar tarihi: 21.05.2002)
“PROFESÖRLÜĞÜ SAHTE” ĐFTĐRASI
Profesörlüğünün sahte olduğu ile ilgili ortaya atılan iddialar da bunlardandır.
Bu konuyla ilgili ilk dava 1999 yılına aittir.
1- Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1999/1460 E. ve 1999/1380 sayılı kesinleşen kararı.
YÖK’ün şikayeti neticesinde Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in akademik unvanı ile ilgili yapılan
yargılamada Sayın Baş’a Bakü Devlet Üniversitesi’nden profesörlük unvanı verildiği, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Yüksek Onay Komisyonu tarafından onaylandığı tespit edilmiş ve bu unvanını
kullanmasına hiçbir yasal engel olmadığına karar verilmiştir.
Kararın sonuç bölümünü aktaralım:
“… dosyadaki belgelerden Bakü Devlet Üniversitesi tarafından profesörlük unvanı verildiği,
Azerbaycan Yüksek Onay Komisyonu tarafından onaylandığı görülmektedir. Öte yandan, iddia ve
savunma her ikisi de Mesaj TV’de yapılan programda sanığın bu unvanı kullanmasından başka bir
eylem tarif etmemiştir. Hiçbir yasal düzenleme bu unvanın tarif edilen biçimde kullanılmasını
engelleyemez, aksi düşünüldüğünde ülkemizde gerçekleştirilen bilimsel toplantılarda ve benzeri
çalışmalarda yurt dışından gelen yabancı bilim adamlarının bu unvanı kullanmasına ancak müşteki
kurum Türkiye'de geçerli sayılması halinde, gibi mümkün olmayan bir sonuç çıkartılması
gerekmektedir. Oysa günümüzde böyle bir iddia düşünülemeyeceği gibi zaten 2547 sayılı yasada da
böyle bir düzenleme yoktur.
Öte yandan TCK’nın 252. maddesi mülki ve asgari memuriyetlerden birinin ifaya teşebbüsünü
düzenlemektedir. Bilimsel bir unvan olan profesörlüğün mülki ve asgari bir devlet memurluğu olarak
düşünülmesi de mümkün olmadığından sanığın üzerine atılan suçun yasal unsurlarının oluşmaması
nedeniyle BERAATĐNE…” ( karar tarihi: 22.12.1999 )
2- Yukarıdaki ilk davada suç tarihi olarak 1997-1998 ve 1999 yılları gösterilmişken, Đçişleri Bakanlığı
Mülkiye Müfettişliği’nce gönderilen inceleme raporu suç tarihini geriye çekmiş ve “1995 yılından
itibaren” demiştir.
Mülkiye müfettişlerinin bu konuya dahil olmaları ise, B050TEF0000000107-5/6507-122 sayılı
kararladır. Dönemin Đçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan'ın talimatıyla hazırlanan bu belgede, “ülke
genelinde faaliyet gösteren Haydar Baş grubunun mal ve para hareketlerinin takibi ile grupla irtibatlı
olan vakıf-dernek-şirket vb. kuruluşların mali kaynakları ve varsa para hareketlerinin incelenmesinin
mülkiye başmüfettişi koordinatörlüğünde, polis müfettişi, vakıflar genel müdürlüğü müfettişi ve vergi
denetim elemanlarından oluşacak kurul tarafından tüm hukuki boyutlarıyla yapılmasını, suç unsuruna
rastlandığında düzenlenecek raporların ilgili merciine tevdi edilmesini müsaadelerinize arz ederiz”
denilmektedir.
Bu arz, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e yapılmış ve onun 27.11.2000 tarihli olur imzası alınarak
hayata geçirilmiştir.
Bu izne dayanarak başlayan soruşturmalar kapsamında mal varlığı, para akışı bir yana, profesörlük
unvanı da hukuk dışı bir şekilde soruşturma konusu yapılmıştır.
07.12.2000 tarih ve 107-5/7132-37 numaralı görev emriyle bu konuyu araştırmaya başlayan Mülkiye
müfettişlerine gönderilen yazıda,
“Başbakanlık makamının 27.11.2000 tarihli onayı uyarınca yürütülen inceleme sırasında; Haydar
Baş’ın 2547 sayılı yüksek öğretim kanununun 28. maddesi hükmü gereğince üniversitelerarası kurul
kararı olmadan geçerli olmayan
“Prof. Dr.” unvanını Türkiye'de kullanması; yine kanunun 29. maddesi hükmü gereğince kazanılan
unvan döneminde yüksek öğretim kurumları dışındaki çalışmalarında “Prof. Dr.” unvanını kullanması
incelemenin konusunu oluşturmaktadır” denilmektedir.
Mülkiye başmüfettişi Hamit Yüksel, polis başmüfettişi Đsmail Yaldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü
başmüfettişi Baki Ketsek, vergi denetmeni Mehmet Özkan'dan oluşan kurul 05.03.2002 tarihinde
rapor hazırlamışlardır.
Raporun sonuç kısmı şöyledir:
“Başbakanlık makamının 27.11.2000 tarihli onayı uyarınca tarafımızdan yürütülen inceleme sırasında
Hasan ve Ayşe oğlu 1947 doğumlu Haydar Baş'ın Türkiye'de ve dış ülkelerde bir akademik kariyeri
kazanmadan “Prof. Dr.” unvanını her yerde ve her alanda kullandığı incelendiğinde, 2547 sayılı

kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca konunun YÖK Başkanlığı’nca ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nca
değerlendirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır…”
Đçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin bu raporu ihbar kabul edilerek Prof. Dr. Haydar Baş hakkında,
hükümet memuriyetinin ve unvanının gaspı gerekçesiyle kamu davası açılması için savcılık
makamınca inceleme başlatılmıştır. Ancak 27.03.2002 tarihli kararda mülkiye müfettişlerine tokat gibi
bir cevap gelmiştir.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 27 Mart 2002 tarihli 2002/17764 Hazırlık Sayılı Takipsizlik Kararı
gerçeği bir defa daha ortaya koymuştur. Đçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in
akademik unvanı ile ilgili suç duyurusu yaptıkları raporları neticesinde verilen kararda, müfettişlerin
iddiaları reddedilmiş, müvekkilimizin unvanını “2547 sayılı yasanın 28 ve 29. maddelerine aykırı olarak
kullandığı” yönündeki iddiaların “yasal dayanaktan tamamen yoksun” ve “hiçbir hukuki değer
taşımadığı” ortaya çıkmıştır.
“… Üniversitelerarası kurul tarafından onaylanmamakla birlikte, evrak arasında fotokopisi bulunan
belgeden, sanığa 1995 yılında Azerbaycan Respublikası tarafından profesör unvanı verildiği ve bu
unvanla 14.12.1995 gün ve 22493 sayılı resmi gazetede yayınlanan 95/44885 sayılı kararname ile
Orman Bakanlığı Müşavirliğine atandığı anlaşılan sanığın bu unvanı TCK 252-253. maddelerde yazılı
olduğu şekilde kullandığına ilişkin evrak içerisinde delil bulunmadığı gibi, bu unvanı kullanarak
menfaat temin ettiğine ilişkin de herhangi bir iddia mevcut değildir.
Açıklanan nedenlerle herhangi bir suç oluşturmayan ihbar konusu eylemle ilgili olarak sanık hakkında
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verildi.” (Karar tarihi: 27.03.2002 )
3- Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2000/767 E. 2001/409 sayılı kararını ele alalım:
“Prof. Dr. unvanını para karşılığı” aldığı iddiasına yer veren Leman dergisi yazarı Nihat Genç ve dergi
sahibinin tazminata mahkum edildiği karardır. Aynı yazı nedeniyle Nihat Genç hakkında açılan ceza
davasında Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi yayın yoluyla hakaret etmekten ceza kararı vermiştir.
Kararın sonuç bölümünü aktaralım:
“… Davacının profesör olduğu anlaşılmaktadır. Aksi ispat edilemediği sürece bu sıfatı hakkı ile, bilgi ve
yoğun çalışması ile almış olduğunun kabulü gerekir. Yine ispat edilemediği sürece dergide yayımlanan
ve yukarıda özetlenen sözlerin davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu açıktır. Đsnatlar,
bir insana söylenmesi kesinlikle kabul edilemeyecek son derece ağır, suç teşkil eden hakaret ve iftira
mahiyetindedir. Yazının yayımlandığı dergi, haftalık olarak çıkan, Türkiye genelinde YAY-SAT adlı
şirket vasıtası ile satış, pazarlama ve dağıtımı yapılan bir yayın organıdır. Ortalama ve net satışı
79.881 adettir. Büyük bir kitleye ulaştığı anlaşılmaktadır. Tüm bu nedenlerle birlikte tarafların mali ve
ictimai durumları paranın satın alma gücü gibi nedenlerde nazara alındığında 5.000.000.000 TL
manevi tazminatın uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.” (karar tarihi: 28.06.2001)
Kararda da ifade edildiği gibi, hakaret ve iftiralarla dolu yazıyı yayınlamaktan utanmayanlar, bir de bu
karara itiraz etmiştir. Temyiz süreci neticesinde Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Leman dergisi vekilinin
itirazını reddetmiştir.
2002/1854 sayılı kararı şöyledir:
“… Temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile
dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA 14.02.2002 gününde oy birliği
ile karar verildi.”
4- Milliyet Gazetesinin 7 Nisan 2002 tarihli iftira yazısında “unvanını ispat edemedi” ve “Haydar Baş'ın
profesörlüğü sahte” şeklindeki ifadelerle verdiği haber üzerine Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi
2002/222 müteferrik kararı ile haberin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek tekzibin yayınlanmasına
karar vermiştir. Davalı gazete bu tekzip kararına itiraz etmiş ama itirazları Bakırköy 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nin 2002/99 D. Đş kararı ile reddedilmiş yazının hukuka aykırılığı ve tekzibin yayınlanma
kararı kesinleşmiştir.
5- Posta Gazetesi'nin 7 Nisan 2002 tarihli iftira yazısında “sahte belgeyle profesör olmuş” şeklindeki
ifadelerle verdiği haber üzerine Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2002/221 müteferrik kararı ile
haberin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek tekzibin yayınlanmasına karar vermiştir. Davalı gazete
bu tekzip kararına itiraz etmiş ancak itirazları Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2002/100 D. Đş
kararı ile reddedilmiş, yazının hukuka aykırılığı ve tekzibin yayınlanma kararı kesinleşmiştir.
6- Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2003/275 E. ve 2005/11 sayılı kararı ile Posta ve Milliyet
gazetelerinin Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in akademik unvanına yönelik iftira yazıları ile ilgili açılan
tazminat davalarında Milliyet ve Posta gazeteleri tazminata mahkum edilmiştir.
Sonuç olarak; bu nasıl “MĐT’in adamı olmak” ki bütün meselelerinde demoklesin kılıcı gibi Baş'ı
devamlı tehdit ediyor ve bu konularda Baş’a devamlı dava açıyor.

Birçok meselede üzerine gidilmesine rağmen, kendinin üzerine gelen devletle, MĐT'le, askerle hiçbir
zaman hesaplaşmaya gitmemiş, “bu vatan bizimdir, birbirimize tahammül ederek bu vatan sathında
yaşamaya mecburuz” görüşünü öne çıkarmıştır.
Dinî yaşayışından, millî duruşundan, manevî değerlerinden, örfünden, devletinden bütün bu
mağduriyetlere rağmen zerre kadar taviz vermemiştir. Türk Milletini devamlı birlik ve beraberliğe
çağırmıştır.
Şu anda tezgâhlanan oyun milletin bölünmesini, vatanın parçalanmasını isteyenlerin oyunudur.
Kaynak: Mesajhaber.com
http://www.mesajhaber.com/haber.php?haber_id=10745
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10736
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Erciyesspor kupadan elendi
Türkiye Kupası 2. kademe maçında Adana Demirspor ile Erciyesspor, Adana 5 Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi
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Türkiye Kupası 2. kademe maçında Adana Demirspor ile Kayseri Erciyesspor, Adana 5 Ocak
Stadı'nda karşı karşıya geldi. Đlk yarıyı 1-0 önde kapayan Adana Demirspor rakibini 2-1 yenerek bir üst
tura yükseldi.
STAT: 5 Ocak
HAKEMLER: Hakan Özkan xxx, Hakan Eygü xxx, Esat Sancaktar xxx
ADANA DEMĐRSPOR: Şener xxx, Ufuk xxx, Süleyman xxx, Bilal Türkgüler xxx (Erçağ dk. 78 x),
Güney xx (Yaşar dk. 89?), Raşit xxx, Cihan xx, Hakan Vural Koçarslan xxx, Tanıl xxx (Burak dk. 69 x),
Tunay xxx, Burhan xxx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ali xx, Cemil xx, Emrah xxx, Amıt Guluzade xx (Özcan dk. 66 x), Alican
xxx, Mehmet Öztonga xx, Hakan Doğru xx, Emre xx (Cenk dk. 58 x), Bilal Kılıç xx, Metin xx (Mehmet
Yaman dk. 76 x), Hassan xx
GOLLER: Burhan (dk. 4), Süleyman (dk. 57), (Adana Demirspor) Cemil (dk. 52) (Kayseri
Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Hakan Vural Koçarslan, Tunay (Adana Demirspor) Emrah, Hakan Doğru (Kayseri
Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10737
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Kayserispor:3 Ankaragücü:0
Kayserispor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek, sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 55
: 22 Aralık 2011 11:59

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-0
yenerek, sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
5. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan açılan ortayı Ankaragücü defansı
uzaklaştıramadı. Gerilerden gelen Troisi'nin ceza sahası çizgisinden şutunu Turgut eliyle çelmesine
karşın meşin yuvarlağın filelerle buluşmasını engelleyemedi.
22. dakikada Gökhan Ünal, ceza alanı dışından vurduğu şut defansa çarptı. Ceza alanı içinde topu
önünde bulan Troisi, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve kendisi ile takımının ikinci
golünü kaydetti.
32. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Gökhan Ünal'ın ara pasıyla topla buluşan Sefa,
düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
56. dakikada Gökhan Ünal'ın ceza sahası dışından sert şutu, üstten auta gitti.
67. dakikada Okay'ın defansı geçerek ceza alanı dışından sert şutu, üstten auta gitti.
82. Đshak'ın köşe vuruşuyla Ediz'in yükselerek yaptığı kafa vuruşunu kaleci Navarro zorlanmadan
aldı.
86. dakikada Kayserispor defansında oluşan karambolde Ediz kaleye vurdu. Meşin yuvarlak defansa
çarparak kornere çıktı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Halis Özkahya xxx, Ekrem Kan xxx, Nihat Mızrak xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali, xx Eren xx, Khizanishvili xx (Đlhan dk. 46 xx), Troisi xxx,
Abdullah xx, Gökhan Ünal xxx (Kujovıc dk. 84 x), Riveros x, Sefa xx, Okay xx (Furkan dk. 74 x),
Pekarik x
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Okan, Cem, Ömer
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
MKE ANKARAGÜCÜ: Özden x, Kaan x, Aydın x, Đshak xx, Hürriyet xx, Güven xx, Murat xx, Ediz xx,
Serdar x (Muhammet dk. 78 xx), Turgut x (Umut dk. 46 x), Ergin x (Atilla dk. 46 x)
YEDEKLER: Bora, Abdullah, Ümit, Bilal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Hakan Kutlu
GOLLER: Troisi (dk. 5 ve dk. 22), Sefa Yılmaz (dk. 32)
SARI KARTLAR: Turgut, Ediz, Kaan, Hürriyet (MKE Ankaragücü)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10738
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Amrabat Kayserispor'dan büyük değil!
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze Galatasaray ile yaşanan Amrabat krizini değerlendirdi
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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında alınan 3 puana sevinen Kayserispor Teknik
Direktörü Şota Arveladze, oyuncuların konsantrasyonunun maç sonuna kadar devam etmesinden
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, ikinci
yarıya problemleri çözülmüş halde girilmesi gerektiğini kaydetti. Maç sonrası düzenlenen basın
toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Maçtan önce bu ilk devrenin
yarım saati içinde 3 gol atacağımızı hiç düşünememiştik. Yine karakterli bir Ankaragücü takımı vardı.
Çok zor bir rakipti. Bizim oyuncularda da konsantre yüzde 100'dü, o beni mutlu etti. 3-0'dan sonra bile
oyunun kontrolü vardı. Đlk devre galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Ankaragücü kulübüne zor
günleri çabuk atlamasını temenni ediyorum" dedi.
"KULÜPTEN BÜYÜK FUTBOLCU YOKTUR"
Amrabat'ın kadroda olmamasının nedeni hakkındaki soruya Şota, "Amrabat hasta dediler, hasta
çocuk" diye gülerek yanıt verdi. Hiçbir oyuncunun kulüpten büyük olmadığına vurgu yapan Şota,
"Kulüpten büyük bir oyuncu yoktur. Messi Barcelona'dan, Ronaldo ise Real Madrid'ten büyük değil.
Amrabat'ın mukavelesi 3,5 sene" diye konuştu. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise,
6 gün içinde iki maç oynadıklarını, bunun birbirinden farkı olan karşılaşmalar olduğunu kaydetti. Kutlu,
"Gaziantepspor maçında, oyuna asılan sonuna kadar kazanma isteği ile dolu bir takım vardı. Ama
bugün kafasında maçı yaşamayan bir futbolcu grubu vardı. Bu takım sezon başından beri sıkıntı ile
boğuşuyor. Bu problemleri çözüp ikinci yarıya girmemiz lazım. Yoksa sıkıntı yaşarız" dedi. Kutlu,
"Bizim geleceğe güvenle bakabilmemiz için içerideki futbolcuların tutulup transfer yasağının
kaldırılması gerekir" ifadelerini kullandı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10739
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Mağaza açılışında izdiham
Elektronik mağazalar zinciri Media Markt, 2011 yılının son mağazasını Kayseri Form Alışveriş Merkezinde açtı
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Avrupa'nın dev elektronik mağazalar zinciri Media Markt, 2011 yılının son mağazasını Kayseri Form
Alışveriş Merkezinde açtı. Gece saatlerinden itibaren metrelerce uzun kuyruklar oluşan mağaza
açılışında bir kişi de baygınlık geçirdi.
Kayseri Form Alışveriş Merkezi'nde Media Markt açılışında 500 güvenlik personeli görev yaptı. Gece
yarısından itibaren binlerce Kayserili uygun fiyatlar için kuyruk oluşturdu. Açılışa özel kampanya
düzenleyen Media Markt Kayseri mağazasında, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, küçük ev aletleri ve
LED TV en çok ilgi gören elektronik eşyalar oldu. Saat 06.00'da açılışı yapılan Media Markt'a
vatandaşlar izdiham yaşanmaması için gruplar halinde alındı.
Gece saat 00.00'da beklemeye başlayan vatandaşlardan biri, açılışın ardından mağazada alışveriş
yaparken baygınlık geçirdi. Kayseri Forum Alışveriş Merkezinde yer alan 20. Media Markt mağazası, 3
bin metrekarelik alanda, yaklaşık 50 bin çeşit dünya markası ürünü teknoloji severlere sunmaya
başladı. Media - Saturn Türkiye CEO'su Nuri Topatan açılış konuşmasında, "Bugün ticaret ve sanayi
sanayi şehri Kayseri'de açtığımız Media Markt ile Kayserililer, uygun fiyatlarla binlerce çeşit teknoloji
ürününe
kavuşacakalr. Sanayi ve yatırımların artarak devam ettiği şehrimizin teknoloji ihtiyacını Media Mark ile
kapatacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10740
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Galatasaray'a transfer yasağı konulsun!
Kayserispor, Galatasaray'ın Amrabat'ı ayarttığı gerekçesiyle TFF'ye başvurarak transfer yasağı istedi
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Galatasaray'ın Amrabat'ı ayarttığı gerekçesiyle Türkiye
Futbol Federasyonu'na başvurduklarını ve Sarı-kırmızılı kulübe transfer yasağı getirilmesini
istediklerini söyledi.
Genel Menajer Süleyman Hurma, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Amrabat'ı Galatasaray'a
satma gibi durumun söz konusu olmadığını yineledi. Kayserispor Kulüp Başkanı Recep Mamur'un
ağzından "Peşin para olursa Amrabat'ı satabiliriz" şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğuna vurgu
yapan Hurma, "Başkanın 'biz oyuncumuzu satmayacağız. Eğer bir gün oyuncu satmak istersek, bu
kulüp kesinlikle Galatasaray olmayacaktır' şeklindeki açıklaması geçerlidir. Biz kadromuzu
güçlendirmek için Amrabat'ı satmamız
gerekmiyor. Böyle bir şey olamaz" diye konuştu.
Galatasaray'ın oyuncuyu ayarttığı gerekçesiyle gerekli hukuki işlemleri başlattıklarını söyleyen
Hurma, "Galatasaray'a transfer yasağı konulması için federasyona gerekli evraklarımızı ve belgeleri
ilettik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10741
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Burunlarından fitil fitil getiririz!
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Amrabat'ı transfer etmeye çalışan Galatasaray'a ateş püskürdü
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki,
Amrabat'ı transfer etmeye çalışmasına yönelik Galatasaray Kulübü hakkında sert açıklamalarda
bulundu. Özhaseki, "Biz burada tek yürek olduğumuz sürece onlara kafa tutacak çok gücümüz ve
irademiz var. Biz onların burunlarından fitil fitil getiririz" dedi.
Özhaseki, kendini büyük olarak gören bazı takımların Anadolu'daki oyuncuları izleyerek, içlerinden
başarılı olan futbolculara çelme atmaya çalışmalarının doğru olmadığını söyledi. Amrabat'ın
satılmayacağının defalarca söylenmesine karşın Galatasaray Kulübü'nün 'ayartma' girişimlerinin yanlış
bir durum olduğunu kaydeden Özhaseki, "Satılmayacağı söylendikten sonra Amrabat'ın aklını çelip
oynayamaz hale getirenler hangi spor ahlakına uyuyor merak ediyorum. Büyük olduğunu zanneden
gariplerin bu tür hareketler içerisine girmeleri kendilerini alçaltır ve küçültür. Geçen sene Galatasaray
aynı durumu Ali Turan'a yaptılar. Şimdi aynı yere doğru götürüyorlar diye endişe duyuyorum.
Türkiye'de zaten spora ilgi duyan insanlarda şike olaylarının ardından soğukluk başladı. Arkasından
bu adamların olumsuz tavırları bizi son derece üzüyor. Bir gün onların da başlarına bu tür işler gelir.
Bu duyduklarımızı hiç yakıştıramıyoruz, kınıyorum. Ama biz Kayserililer olarak kulüp, yönetim kurulu
ve yerel yönetimler olarak bir aradayız. Biz burada tek yürek olduğumuz sürece onlara kafa tutacak
çok gücümüz ve irademiz var. Her zaman da onların burunlarından fitil fitil getiririz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10742
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Minibüs otomobilin üstüne uçtu: 5 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı
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Kayseri'de, gece saatlerinde zeminin kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden
minibüs sürücüsü önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Ardından takla atarak
site içerisindeki araçların üstüne uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Melikgazi ilçesi Karacaoğlu mahallesi Battalgazi Bulvarı Fetih Kent
Sitelerinde yaşandı. T.Ç. hakimiyetindeki 20 YR 340 plakalı minibüs Eskişehir Bağları istikametinden
şehir merkezine seyir halindeyken kasisi son anda fark ederek frene bastı. Zeminin kaygan
olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden T.Ç. yol kenarına park edilen 38 FE 252 plakalı
otomobile çarpıp, site kapısını kırarak park halinde bulunan 38 PT 994 plakalı otomobil ile 38 FV 561
plakalı otomobilin
üzerine takla atarak uçtu. Kazada, M.Ş., A.S.A., Z.K. ve M.Y. isimli yolcular ile minibüs sürücüsü T.Ç.
yaralandı. Polis ekiplerine kazayı anlatan yaralılardan M.Ş. "Tam tümsek var ya tam o bariyere biz
geldik. Arkadaş orada frene bastı. Zaten zemin kaygandı. Bir sağ bir sol yaptı. Park halindeki arabaya
vurduk. Oradan sonrası takla attık zaten" dedi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çeşitli
hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili inceleme
başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10743
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Erciyesspor layık olduğu yere gelecek
Kayseri Erciyesspor'un teknik direktörü Fikret Yılmaz'dan ilk yarı değerlendirmesi
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Bank Asya 1. Lig'in ilk devresini 27 puanla kapatan Kayseri Erciyesspor'un teknik direktörü Fikret
Yılmaz, 32 kişilik kadroyu 25'e düşürmeyi istediklerini ve yapılacak transferlerle takımı layık olduğu
yere yükseltmeyi planladıklarını söyledi.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, kulüp tesisleri toplantı salonunda teknik kadronun
da katılımıyla yaptığı basın açıklamasında ligin ilk devresini değerlendirdi. Başkan Yılmaz, ilk devrenin
kapanış maçı olan Sakaryaspor A.Ş. karşısında galibiyet ile ayrılmaları halinde ligi lider bitebileceğini
söyleyerek, "Eğer son Sakaryaspor A.Ş. maçını kazansaydık ilk devreyi lider bitirecektik. Şu an lider
ile aramızda 3 puan fark var" dedi.
A2'de forma giymiş birkaç oyuncuyu da takıma kattıkları için mutlu olduklarını söyleyen Yılmaz, 32
kişilik kadrodan belirli oyuncularla da yollarını ayıracaklarını kaydetti. Yılmaz, "Đlk devrede 32 kişilik
çıkmış olmamıza rağmen Bank Asya'da oynayabilecek kapasitede oyuncu kısıtlıydı. Bu bizi zor
durumlara düşürdü. Transfer olarak getirdiğimiz oyuncuların bir kaçı bize hayal kırıklığı yaşattı. Zaman
zaman oyuncu değiştirmede sıkıntı çektik. Bunun sıkıntısını yaşadık" diye konuştu.
Đlk devre de Başkan Ziya Eren ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar olarak bütünlük içerisinde 27
puan topladıklarını hatırlatan Yılmaz, bunu başarı olarak değerlendirdiğini kaydetti. Yılmaz, "Đkinci
devre için yönetim kuruluna rapor sundum. Başkanımız Ziya Eren, yönetim kurulu ile toplantı yaparak
değerlendirme yapacaktır. Eksik oyuncularda taleplerimde vardı. Đkinci devre çok daha iyi bir kadroyla
Kayseri Erciyesspor'u layık olduğu yere getireceğiz" şeklinde konuştu.
"3 VEYA 4 KĐŞĐ TRANSFER YAPACAĞIZ"
Mali olarak takımdaki oyunculardan üstün olmayacak şekilde 3 veya 4 oyuncu transfer yapmayı
planladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bundan sonra 32 kişiyle idmana çıkamayız çünkü artık bi idealimiz
var" dedi.

"5 YILDIZLI OTEL GĐBĐ ĐMKANA SAHĐP OYUNCULAR KUPA MAÇINDAN KENDĐNĐ
GÖSTEREMEDĐ"
Kupa maçını değerlendiren Yılmaz, "Kupa maçında rakibi hafif görmedik ancak baskılı oynayamadık.
32 kişilik şişkin kadroyu bu maçta daha iyi görebiliriz diye düşündük. Bank Asya kapasitesinde olan
olmayan oyuncuları gördük. Bank Asya'da yıldız diye alınan oyuncular Adana Demirspor'da da
oynayamazlar. Bu bizi üzdü. Yapacak bir şey yok. Biz Bank Asya takımıyız. Elendik ama benim için
faydalı bir maç oldu. Burada oyuncuların bazısı yiyor, içiyor, yatıyor ve idmana çıkıyor. 5 yıldızlı otel
gibi. 'Çık oyna görelim' dedik ve gördük. Bize bir şey göstermeleri gerekiyordu. Maalesef birkaçı hariç
kendilerini gösteremediler. Kadroyu 25 kişi olarak tutmayı planlıyoruz. Fazlası olamaz olmayacakta"
diye konuştu.
Yılmaz son olarak iyi takım yapıldığı takdirdi ikinci yarı iyi performans sergileyerek Kayseri
Erciyesspor'u hak ettikleri yere götürebileceklerine inancının sonsuz olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10745
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Evinde ölü bulundu
Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı köyünde komşularının şüphelenmesi üzerine kontrol ettikleri A.K. evinde ölü
bulundu
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Kayseri'de komşularının şüphelenmesi üzerine kontrol ettikleri A.K. evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı köyünde, A.K.'nın uzun bir süre dışarı
çıkmamasından şüphelenen komşularının evi kontrol ettiği öğrenildi. Komşuların eve girerek yaptığı
kontrolde A.K.'nın öldüğünün belirlendiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını, A.K.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi
için cesedin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10746
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Biseswar Kayserispor'da
Kayserispor, Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Diego Biseswar ile
anlaştı
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Kayserispor kulübü, Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu
Diego Biseswar ile anlaştı.
Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Diego Biseswar ile 4.5 yıllık ön
anlaşma yapıldığı duyuruldu. 23 yaşında ve 1.73 boyundaki genç futbolcunun sağ ve sol açık
bölgelerinde oynayabildiği ifade edilen açıklamada, Antalya kampına da katılacak olan futbolcunun ara
transfer döneminde resmi sözleşmesini imzalayacağı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10747
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Fransa'ya tepkiyi sulandırdı!
Kayseri'de yaşayan bir kişi, Türk Patent Enstitüsü'nden Sarkozy ve Carla Bruni'nin ismini markalaştırarak bu
isimlerle prezervatif üretti
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Fransa'nın Ulusal Meclisi'nde 1915 olaylarını suç sayan yasa teklifinin kabulünün ardından
Türkiye'den tepkiler büyüyor. Kayseri'de yaşayan bir kişi, yasa teklifinin kabulünün ardından Türk
Patent Enstitüsü'nden 'Sarkozy' ve teklifi sunan Marsilya Milletvekili 'Valerie Boyer' ile Sarkozy'nin
model eşi 'Carla Bruni'nin ismini markalaştırarak bu isimlerle prezervatif üretti. Kayserili, teklif kabulüne
tepki için 500 bin prezervatifin, Fransa, Türkiye, Cezayir ve Uganda'da ücretsiz dağıtılacağını ifade
etti.
Yasa teklifinin Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilmesi, Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu.
Fransa'ya tepki için bazı STK'lar vatandaşlara o ülkenin ürünlerini almamasını isterken, bazı gruplar da
yürüyüşler gerçekleştiriyor.
Kayseri'de yaşayan Serdar Yayla isimli kişi de Fransa'nın bu yasa teklifine tepki için farklı bir yöntem
uygulama kararı aldı. Kararın mecliste kabul edilmesinin ardından Türk Patent Enstütisi'ne giderek
'Sarkozy' ve teklifi sunan Marsilya Milletvekili 'Valerie Boyer' ile Sarkozy'nin model eşi 'Carla Bruni'nin
ismini markalaştırdı. 'Sınıf 10' olarak adlandırılan 'Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet,
cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve protezler. Tıbbi ortopedik malzemeler.
Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler. Biberonlar,
biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar' gibi marka ismini alan Yayla, tepki için ilk
olarak 500 bin prezervatif üretip ücretsiz dağıtacağını söyledi.
Yayla, "Biz tarihiyle övünen bir milletin evlatlarıyız. Ecdadımızın bin yıllık tarihinden kimseye zulüm
yapmamışız. Hatta Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı'dan yardım isteyen Fransızlar'ın
evlatları çirkin yaftalarla bizi yargılıyor bugün. Diplomatik anlamda Türkiye'nin vereceği cevaplar belli.
Hatta Başbakan Erdoğan 3 aşamalı 8 maddelik bir yaptırım açıkladı. Biz de millet olarak yaptırımların
içinde yer almak istedik. Ancak ekonomik gücümüz olmadığı için böyle bir yol tercih ettik. Bu yasayı
Meclis'e taşıyan Cezayir asıllı kendi tarihine ihanet eden Boyer, tartışmalı siyasi kimliğiyle Sarkozy,
seksüalitesiyle ünlü manken Carla Bruni isimlerini tercih ettik. Türk Patent Enstitüsü'nün sınıf 10 olarak
belirlediği ve cinsel içerikli aletler, yapay organ ve prezervatif üretmeye izin veren kategorisinde bu
isimler adına 500 bin adet prezervatif üretmeye karar verdik. Bu prezervatifler Cezayir'de, Uganda'da
Türkiye'de ve Fransa'da ücretsiz olarak dağıtılacak. Türkiye'nin sesini iktidar ve muhalefet partileri
Fransa'da duyurdu. Biz de vatandaş olarak üzerimize düşeni böyle yapacağız. Türk tarihine yapay
organ takmaya çalışan Sarkozy'i markalaştırmak için değil ama farklı hale sokmak için böyle bir
yöntem bulduk" dedi.

ĐSMĐNĐ SARKOZY KOYUP ONLARI EĞĐTEN KÖPEK SAHĐPLERĐNE ÖDÜL
Bunun yanında 1 Ocak tarihinde başlayacak ve 29 Mayıs tarihinde sonra erecek olan bir kampanya
başlattıklarını söyleyen Yayla, "Köpeğine bu üç isimden birini en erken öğreten ve çağırdığında
tanıtabilen köpek sahibine bin TL ödül vereceğiz. Bunu internet yoluyla halkımıza duyuracağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10748
Erişim Tarihi: 27.12.2011

Fethullah Gülen soruları
Yenimesaj Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar Gülen grubuna sorduğu ancak cevap alamadığı soruları yazdı
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Yaklaşık bir yıl önceydi.
Meltem - Mesaj camiasından bir gurup arkadaş Yeniçağ gazetesinde misafirim oldu!
Gelenlerin içinde Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Mehmet Emin Koç ve Dr. Abdullah Terzi beyler de vardı.
Uzun süren sohbetimizde konu bir ara TSK ve 28 Şubat sürecine geldi.
Dr. Kepekçi o bölümde adeta zemberekten boşanırcasına konuştu ve 28 Şubat sürecinde camia
olarak kendilerine yapılan zulümleri ve tasfiye etme operasyonlarını olay olay anlattı ama sözünü de
şöyle bağladı:
28 Şubat’ta zulüm gördük
“28 Şubat sürecinde camia olarak gördüğümüz onca baskı ve zulme rağmen biz yine de devlet ebed
müddet için Peygamber ocağı bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hasım ya da düşman değiliz. Haydar
Hocamız bize böyle öğretti. Çok zarar görsek de bizim askerimiz ve devletimiz dedik ve olanları sineye
çektik”
Peki, bu aktardıklarımı şimdi niye mi hatırladım?
Birilerinin başlattığı rezil dezenformasyonun gerçek gayesini deşifre etmek için!
Neymiş efendim Prof. Dr. Haydar Baş Bey MĐT tarafından Fethullah Gülen’e karşı kullanılan Cemaat
önderi imiş!
Batı Çalışma Gurubu’nun notlarında güya böyle bir not varmış!
Düşünün o 28 Şubat günlerinde açıktan hedef alınıp onca saldırıya uğrayacaksınız ama 15 sene
sonra tam tersinden hedefe oturtulacaksınız!
Tekrar ediyorum Prof. Dr. Haydar Baş Hoca’nın camiasına yapılan 28 Şubat taarruzu hikâyesini
bendeniz bu iddialar sonrasında değil, tamı tamına 11 ay önce delilleriyle dinledim ki o günlerde bu tür
zerre bir iddia yoktu!
Ayinesi iştir kişinin
Dolayısı ile bu yapılanlar aynen şudur:
Fethullah Gülen ya da diyalogcuların önünde herkesler titreyip diz çökerken, Haydar Baş Hoca,
“Dinim, imanım ve imanımı yaşadığım mübarek vatanım” deyip aslanlar gibi direniyor ya, amaçları onu
çamur at izi kalsın mantığı ile güya itibarsızlaştırmaktır!
Demek istiyorlar ki Haydar Bey din adamı değil MĐT’çi!
Yemezler canım yemezler!
Ayinesi işse kişinin her şey ortadadır!
Prof. Dr. Haydar Baş Bey ve arkadaşlarının misyonu, hizmetleri, seyri, yazıları, kitapları ve televizyon
yayınları ortada ve tamamında şanlı Muhammed Aleyhisselam ile şanlı Ehli Beyt’ini rehber olarak
almak ve ona hizmet etmek var!
Peki, insaf ile söyleyin aynı şeyi kim Fethullah Gülen hoca için söyleyebilir? Görüyorsunuz

Hocaefendinin seyri, misyonu, yaptıkları, yoldaşları, hedefleri o kadar net ve aşikâr ki!
Bakın tesadüf mü başka bir şey mi bilmem bir yıl önce Fethullah Gülen camiasından da arkadaşlar
gelip Aksiyon Dergisi için benimle röportaj yapmışlardı. Gelen arkadaşlar “Abi sen eski ülkücüsün
şimdi nasıl ulusalcı olursun” dediklerinde onlara, şu konularda, “Beni ikna edin, sizinle beraber
olacağım” dedim ama bırakın ikna etmeyi sorduklarımın zerresine cevap bile veremediler.
Cevap veremediler Sorularım ne miydi?
1 )CIA, FBI yani ABD sizi Pensilvanya dâhil bütün dünyada niye bağrına basıyor? Hocaefendi
Türkiye’ye niye gelmiyor?
2) Çeşitli ülkelerde açılan Türk okullarına CIA neden maddi ve manevi destekler veriyor?
3) Papa neden Diyanet Đşleri Başkanını değil de, hiçbir konumu olmayan Fethullah Hoca’yı Vatikan’a
davet edip ağırladı ve onu muhatap aldı?
4) Dinlerarası diyalog ve de Đbrahimi dinler ne demek? Kur’an’da böyle bir şey var mı?
5) Kitaplı dinlere mensup olanlar cennete gidecek ne demek? Hıristiyan ve Yahudilerin cennete
gideceği Kur’an’da niye yok?
6) “Bir Hıristiyan dinini değiştirmeden bir Müslümanla evlenir” diyorsunuz, dayanağınız ayet mi hadis
mi?
7) Devlette niye kadrolaşıyorsunuz, amacınız nedir? Kendinizi bu kadar politize ederek mübarek
dinimizi niye hedefe oturtuyor ve insanları dinden soğutuyorsunuz?
8) Vatikan-Evanjelistler ve Yahudiler size niye sempati ile bakıyor? Đslam’ın Emperyalizme peşkeşi
kabul edilebilir mi?
9) Đslam’da zulüm etmek ve başkalarına iftira etmek var mı? O yetkiyi kimden aldınız?
Erbakan’a karşı Fethullah Gülen!
Evet, bu soruların hiç birine cevap alamadım…
Tablo bu iken sırf Fethullah Gülen gurubuna karşı çıkıyor diye Prof. Dr. Haydar Baş’ı hedefe oturtmak
en hafifinden ahlaksızlıktır!
Bu arada bilmeyenlere söyleyeyim Batı Çalışma Gurubu dediğiniz o güruh Đslamcılar ile ilgili bilgileri
eski Komünist Faik Bulut’un kitabından aldılar ki, bunu ben daha önce iki defa yazdım ve arşivimde
mevcuttur. Dolayısı ile Đslam’ı ve cemaatleri bile öğrenecek kaynaklara ulaşmasını bilmeyen jakoben
üniformalıların zerre umursanacak yani yoktur! Onlarda biraz devlet aklı olsa 28 Şubat baskınıyla TSK
ile milleti karşı karşıya getirmezlerdi ki aslında 28 Şubat bir CIA operasyonudur ve hedef milletle askeri
birbirinden koparmaktı ki bu bir ölçüde başarılmıştır…
Son bir not Ankara’da 23 yıldır gazetecilik yapan biri olarak Prof. Haydar Baş camiasının MĐT ve TSK
ile zerre bir organik bağını hiç işitmedim de, Necmettin Erbakan’ı durdurmak adına bütün bir devletin
Fethullah Gülen’i 1980’le 1995 arası nasıl sahiplendiği ile alakalı olarak çok şey dinledim!
Kaynak: Yenimesaj
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=11006634&tarih=2011-12-23
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10749
Erişim Tarihi: 27.12.2011

