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20.12.2010–26.12.2010
Yılın 'en'leri seçildi !
Kayseri merkezli sites 'www.kafkasdiasporasi.com' 4. kez düzenlediği anketle çeşitli dallarda yılın enlerini seçti.
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Kayseri merkezli haber sitesi 'www.kafkasdiasporasi.com'un bu yıl dördüncüsünü düzenlediği anketle
çeşitli dallarda yılın enlerini seçti. Kafkas tarihine, kültürüne, sosyal hayatına katkı sağlayan isimler
arasında düzenlenen ankette en çok oy alanlara, Büyük Samsun Oteli’nde gerçekleştirilen törenle
ödülleri verildi. Etkinlik Ödül töreni, Kafkas resim ve fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından, Kafkas
halk dansları gösterisi ile başladı. Ödül töreninde konuşan www.kafkasdiasporasi.com haber sitesi
Genel Yayın Yönetmesi Oğuz Berk, ödül alanlara dünyada yok olmaya yüz tutmuş bir kültürün
yaşatılması adına verdikleri katkı için teşekkür ederek, vatan için savaşlarda dökülen her kanda
paylarının olduğunu, herkes kadar vatanın sahibi olduklarını, hiçbir zaman kendilerini ikinci sınıf
vatandaş olarak hissetmediklerini söyledi.
Ödül töreninin başlamasının ardından yılın siyasetçi ödülünü KAFDER Başkanı Servet Yıldız’dan alan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, kalpak taktı. Katılımcılara hitaben konuşma yapan
Ömer Çelik, Kafkas ve Çerkez kültürünün yapılan araştırmalara göre en az 3 bin yıllık olduğunun
ortaya çıktığını, Kafkas kültürünün hiçbir zaman değişmediğini kaydetti.
Bir itirazının olduğunu, bunun bir kardeşin itirazı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade eden AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, “Atalarınız Kafkasya’dan gelmiş olabilir ama Anadolu sizin öz
yurdunuz. Burası diaspora değil. Dolayısıyla ‘Kafkas Diasporası’ diye bir kavram olmaz. Bu arası sizin
ana vatanınız. Dolayısıyla ben mütevazi bir şekilde şunu öneriyorum; bunun adı Kafkas diasporası
olmasın, ‘kafkasdünyası.com’ olsun. Burası sizin anavatanınız, siz burada yabancı değilsiniz. Kendi
ülkenizdesiniz. Dolayısıyla diaspora diye bir kavramı ben bir milletvekili olarak kabul etmiyorum. Siz
yabancı değilsiniz, ben misafir değilim. Burası kardeşlerin buluştuğu bir sofradır” dedi.
Hükümetin bir devlet politikası olarak ‘Milli Birlik ve Kardeşlik Politikası’nı ortaya koyduğunu, bunun
diğer bir adının da ‘Demokratik Açılım’ olduğunu ifade eden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz
diyoruz ki, gökkuşağının renkleri gibi bu büyük çatının altında yaşayan herkes, hangi kültüre, hangi
tarihe sahipse milletin asri unsurudur. Burada hiç kimse misafir değildir. Herkes ev sahibidir. Vatan
kılmak için ödenecek bedel neyse ödedik. Evet, hepimiz birbirimizin şahidiyiz. Đşte kültürlerimizi
geliştirmek için, Anadolu’nun, Kafkaslar’ın, Balkanlar’ın, Orta Doğu’nun bütün tarihsel miraslarına
sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim millet olma şuurumuzun, doğal gereğidir. Biz
bundan korkmuyoruz. Bu bizi güçlendirecek. Ağacın kökleri ne kadar derinlere giderse, ağacın dalları
o kadar yukarı gider. Đşte bu bizi güçlendirecek bir şeydir. Eskinin hastalıkları geride kaldı. Sizi
Kafkasya’dan kovan, sürgüne gönderen, yaptıkları benzer bir takım uygulamalarla Cumhuriyet
dönemlerinde de karşılaştığınızı biliyoruz. Dilinizin, derneklerinizin yasaklanması gibi bir takım utanç
verici muamelelere maruz kaldınız. Ama artık bunlar geçti, geride kaldı, hepimiz ileri bakıyoruz. Kendi
kültürlerimize sahip çıkarak, bir millet olunması şuuru taşıyoruz. Onu yapanları yaptıklarının utancıyla
baş başa bırakıyoruz. Bu büyük zenginlik, bu bizim zenginliğimizdir. Kafkasya’dan gelen kardeşlerimiz
bu ülke ne zaman zorda kalsa, bu ülkenin arkasında durdular. Hepimiz birbirimize aidiz. Birbirimizin
şahidiyiz. Hepimiz ortak bir tarihin, şuurun, geleceğin takipçisiyiz. Tek bir tereddüt ve şüphe yok.
Bununla ilgili tereddüt şüphe oluşturmak isteyenler, sadece ve sadece kendi etkinlerini ve tarihlerini

şuurlarını sorgulamış olurlar.”
Törende Hoolywood'un yönetmenlerinden Muhittin Đzzet Kandur, onur ödülü ile ödüllendirildi. Monaco
Film Festivali'nde, 'Çerkes' filmi ile 7 dalda ödül alan Kandur'un ödülünü işadamı Nurettin Güner, verdi.
Yılın belediye başkanı ödülünü Kafkas kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlayan Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey’e verildi. Güzelbey, ödülünü ve kalpağını Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın elinden aldı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Kabartay Balkar Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arsen Kanakov’a
onur ödülü, Đşadamı Cengiz Gül’e Kafkas diasporası özel ödülü, Nahit Serbes’e yılın işadamı, gazeteci
Hakan Albayrak’a yılın gazetecisi, Gülcan Altan’a yılın sanatçısı, Hulusi Üstün’e yılın kültür adamı,
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’ne yılın sivil toplum örgütü, Nart Ajans’a yılın iletişim kanalı, Kayseri
Kafkasspor’a yılın takımı ödülü verildi.
Kabartay Balkar Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arsen Kanakov’un onur ödülünü işadamı Turhan
Şen aldı. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı törende katkılarından dolayı Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve işadamı Cengiz Atalar’a kalpak ile kepenek giydirildi.
Daha sonra Kafkas müziği canlı olarak seslendirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8650
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi kutlandı
Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 91. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
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Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye
gelişinin 91. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, “Kişilikli insanlar olarak dünya devletleri arasındaki yerimizi alacağız” dedi.
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 91. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene
Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ve askeri erkan katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunması ve anıta çelenk sunulmasından sonra Büyük Atatürk
Koşusu'nda birinci olan Ercan Muslu, ikinci Cihat Ulus, üçüncü Selmani Abis'e ödülleri verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, törende yaptığı konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin bir yıldönümünü daha coşkuyla, onurla ve
inançla kutluyoruz” diyerek şu ifadelerde bulundu:
“Coşkuyla kutluyoruz, çünkü bu gelişin, ülkemizin işgalci kuvvetlerden kurtuluşuna vesile olacak
oluşumun ilk adımları olduğunu biliyoruz. Samsun'da yanan meşalenin Amasya, Erzurum ve Sivas'ın
ardından Kayseri'de daha ferli şekilde yanışının coşkusunu duyuyoruz içimizde. Ümitsizliğin her yanı
sardığı dönemde, yıllarca süren savaşların getirdiği yorgunluktan, bıkkınlıktan ve sefaletten
sıyrılmanın, yeniden beliren ümide sımsıkı sarılmasının coşkusunu yaşıyoruz.
Onurla kutluyoruz, milli mücadele yolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'yi bu oluşumun
önemli halkalarından birisi olarak gördüğünü anlıyoruz. Atatürk'e tam destek verip sonuna kadar
arkasında olduğumuzu haykırmanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün
değer verdiği ve yatırım üstüne yatırım yaptığı bir şehir olmanın onurunu taşıyoruz. Geldiğimiz noktada
ülkenin en modern ve yaşanabilir şehri olmanın, ülkenin en çalışkan ve müteşebbis insanları olarak
Atatürk'ün çizmiş olduğu müreffeh toplum hedefine varmanın onurunu yaşıyoruz.
Đnançla kutluyoruz, Atatürk'ün çizmiş olduğu hedefler bütünü çerçevesinde Kayseri'nin ve Türkiye'nin
çağdaş ülkeler seviyesine ulaşacağına inanıyoruz. Hiç durmadan çalışarak, üreterek, bilgiye ulaşarak

bilgi toplumu, çağdaş insanlar toplumu olacağımıza inanıyoruz. Bu yolda attığımız adımların bir
müddet sonra meyve vereceğine ve dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olacağımıza inanıyoruz. AB'ye
ister girelim ister girmeyelim, kişilikli insanlar ve kimlikli kentler olarak, 'biz' olarak, bizi biz yapan
değerlere sahip çıkarak dünya devletleri arasında yerimizi alacağımıza inanıyoruz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 13 Ekim 1924'te ikinci kez Kayseri'ye gelişinde “Bütün dünya bilmelidir ki,
Türk Milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmaya kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün
millet bir vücut olarak ayağa kalkar" diyor. O zaman bir karış toprak için nasıl bir vücut olarak ayağa
kalkmışsak şimdi de çağdaşlaşma yolunda, ilerleme yolunda, müreffeh toplum oluşturma yolunda,
çilekeş Türk insanının huzuru ve mutluluğu yolunda tek vücut olarak ayağa kalkmalıyız. Ekonomimizle,
eğitim sistemimizle, teknolojimizle ve kültürümüzle dünyanın saygın milletleri arasında olmak için var
gücümüzle çalışmalıyız. Bu konuda herkes üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeli. Belediyesi,
bürokratı, eğitim camiası, sanayicisi, ticaret erbabı ve aklınıza gelen her türlü kurum ve kuruluşuyla
herkes işini en iyi şekilde yapmalı. Yatırımlar, hizmetler, üretimler, gelişimler birbirini izlemeli.
Biz belediye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kayseri'yi ülkemizin en
yaşanabilir şehri ve herkesin merak ettiği modern bir dünya kenti yapma yolunda gayret gösteriyoruz.
Cumhuriyet'in bize kazandırdıklarına karşılık olarak, O'na ve O'nun güzel insanlarına hizmet
üretiyoruz. Son dönemlerde kazandırdığımız tesisler ve yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri, gerek
ülkemizin gerekse de dünyanın bakışının çevrildiği bir şehir haline geldi. Bu çerçevede birçok ulusal ve
uluslararası kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik Kayseri'de yapılır oldu. Geldiğimiz nokta ile gurur
duyuyor, daha iyisini yapmak için azimle çalışıyoruz.
Evet, tam 91 yıl önce verilen sözü bugün de biz tekrarlıyoruz. O gün verilen söz, ülkenin düşmandan
kurtarılması için ise, bugün verilen söz de Türkiye'yi dünyanın sayılı milletleri arasında görene kadar
çalışmak için. Bu sözümüzün arkasında inançla duracağımızı belirtiyor, hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum.”
Tören sonrasında açıklama yapan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, “Kurtuluş Savaşı başlamadan önce
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinde gerçekten Kayseri insanı çok büyük bir teveccühte bulunmuş hatta
biliyorsunuz, iklim gereği soğukmuş, karmış. Ama çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden Kayseri Atatürk'ü
karşılamış ve bağırlarına basmışlardır. Aslında Kayseri güzel bir örnek. Anadolu Atatürk'ü bağrına
bastığı için bu Kurtuluş Savaşı aslında Anadolu'nun baş kaldırışı ve Anadolu insanının Anadolu'ya,
ülkesine, yurduna sahip çıktığının tarihi destanıdır. Bu anlamda düşündüğümüz zaman Kayseri'nin bu
süreçte çok önemli bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Atatürk, Kayseri'ye geldikten sonra
gerçekten de morali, maneviyatı güçlenmiştir” diye konuştu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sonrasında Atatürk Evi'nde resim sergisi açıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8651
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Erciyesspor 1-1'e abone oldu !
K.Erciyes ligin ilk yarısını Giresun beraberliğiyle kapattı.Teknik direktör Levent Devrim: Beraberlik hastalığına yakalandık.
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Bank Asya 1. Lig'in 17. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında oynadığı Giresunspor ile 1-1
berabere kaldı.

MAÇTAN DAKĐKALAR
21. dakikada Giresunspor'un ofsayt diye durakladığı anda defansın arkasına sarkan Emrah müsait
pozisyondaki Köksal'a pasını attı. Köksal boş kaleye plasesiyle fileleri havalandırdı. 1-0
25. dakikada Ömer'in kullandığı serbest vuruşta Dos Santosun kafa vuruşu sonrasında topun gelişine
vole ile topu ağlara gönderen Erhan Küçük takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1
30. dakikada Erciyesspor'un orta alanda geliştirdiği atak ile birlikte ceza yayının önünde topla
buluşan Bikoko müsait pozisyondaki Emrah'a topu çıkardı. Emrah'ın kaleyi bulmayan şutu auta çıktı.
34. dakikada defansın arkasında atılan topa hareketlenen Emrah'tan önce kaleci Mehmet Ali çıkıp
tehlikeyi önledi.
39. dakikada Özgür'ün pası ile penaltı çizgisine yakın yerde topla buluşan Bikoko'nun vuruşunda
kaleciden dönen topu Köksal tamamlamaya çalıştı. Ancak top üstten farkla auta çıktı.
64. dakikada Köksal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aytek yükselerek kafa vuruşu yaptı. Meşin
yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
89. dakikada Sertan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci yumrukladığı topu kornere çeldi. Pozisyonun
devamında korneri kullanan Sertan'ın ortasında yine kaleci Mehmet Ali topu yumruklayarak
uzaklaştırdı.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Erhan Hallaç xx, Ömer Faruk Yeşil xx,Ahmet Şimşek xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Yavuz Eraydın xx, Zafer Şahin xxx, Muhammet Şeker xx, Aytek Aşıkoğlu
x, Đbrahim Yavuz xx, Yusuf Karataş xx Volkan Yıldırım xx, Köksal Yedek xx (Sertan Vardar dk.68
x),Taner Taşçı xx (Mehmet Ayaz dk. 82 x), Emrah Bozkurt xx, Bikoko x (Ömer Yalçın dk. 75 x)
YEDEKLER:Ali, Kemal, Kemal Okyay, Hakan Doğru
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
GĐRESUNSPOR: Mehmet Ali Tunç xx, Onur xx, Fatih Şen xx Ömer Hacısalihoğlu xx ,Şenol Demirci
xxx, Ali Zorlu xx (Adem Çalık dk. 63 x), Mesut xx, Ramazan Durdu xxx, Luiz Gustavo xx Erhan xx
(Cihan dk. 75 x), Dos Santos xx (dk. 86 Barbosa xx)
YEDEKLER: Metin, Onur Demir, Cem Karahan, Vahap
TEKNĐK DĐREKTÖR: Bahri Kaya
GOLLER: Köksal (dk. 21) (Kayseri Erciyesspor), Erhan Küçük (dk. 25) (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Özgür,Đ brahim, Aytek, Köksal, Yavuz (Kayseri Erciyesspor) Fatih Şen, Dos Santos,
Mehmet Ali, Ramazan (Giresunspor)
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR SEZONUN ĐLK YARISINI BERBAERLĐKLE KAPATTI
- KAYSERĐ ERCĐYESSPOR TEKNĐK DĐREKTÖRÜ LEVENT DEVRĐM: "BERABERLĐK
HASTALIĞINA YAKALANDIK"
Kayseri Erciyesspor Bank Asya 1. Lig'in ilk yarısını kendi evinde oynadığı Giresunspor ile 1-1
berabere kalarak kapattı.
Teknik direktör Levent Devrim maç sonrası düzenlediği basın toplantısında takım olarak bir
beraberlik hastalığına yakalandıklarını ifade ederek "Bugün maça iyi başladık ve golü bulduk. Golü
bulduktan sonra Giresunspor takımının kapanacağını biliyorduk. Golü 5 dakika sonra yedik. Biz bence
beraberlik hastalığını yenemedik. Đlk yarının başından itibaren çok pozisyona girdik ama kazanmayı
başaramadık. Đlk yarının sonunda 25 puanımız var. Hedef olarak baktığımız zaman kötü yerde değiliz"
diye konuştu.
5 günlük iznin ardından çalışmalara tekrar başlayacaklarını ifade eden Devrim, "Ocak ayının 2'si
itibariyle Antalya'da olacağız. Transfer maliyet ve bütçe işidir. Đçerideki oyuncularımızın bir takım
sıkıntıları var. Bu oyuncuların sıkıntılarını gidereceğimize inanıyorum. Birçok takımın yaşadığı sıkıntıyı
biz de yaşıyoruz. Đkinci yarının başına kadar sorunları çözeceğiz. Orta saha ve forvet oyuncusuna
ihtiyacımız var. Bütçemiz dahilinde forvet ve orta saha ağırlıklı oyuncular için yönetimle görüşeceğim"
şeklinde konuştu.
Giresunspor Teknik Direktörü Bahri Kaya ise karlı zemin olmadığı için şanslı olduklarını söyledi.
Defansif bir hatadan kaynaklı şok bir gol yediklerini ifade eden Kaya, "Golün ardından hemen cevap
vererek skoru eşitledik. Bu gol bize moral kazandırdı. Karşılıklı ataklar şeklinde oyun sürdü. 90 dakika
bitiminde oynanan oyuna bakarsak beraberlik her iki tarafında hak ettiği sonuç. Devre arası
sonrasında üst sıralara çıkacağımız plan programı yapacağız" dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8652
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Gelin seferber olalım !
MHP Kayseri Đl başkanı Süleyman Korkmaz Kadın kolları istişare toplantısında konuştu.
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MHP Kayseri Đl Kadın kolları istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim
Koçyiğit, Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Kadın Kolları Genel Başkanı Şennur Şenel ve partililer katıldı.
Toplantıda konuşan MHP Kadın Kolları Đl Başkanı Sevim Koçyiğit, "Sayın Genel Başkanımızın iktidara
gelmek için ortaya koyduğu ve bizlere bildirdiği 'Her Ülkücü 24 oy getirmeli' emrini yerine getirmek için
Kadın Kolları olarak hazırız. Đnşallah 12 Haziran Genel seçimlerinde iktidara geleceğiz" dedi.
Koçyiğit, "12Eylüller, işkenceler, sürgünler, idamlar, bizleri yıldıramadı. Hiçbir zaman umudumuzu
kaybetmedik ve hiçbir zaman davasından dönenlerden olmadık" ifadelerini kullandı.
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz ise, "Biliyorsunuz 42 yıldır partimiz süresince acı tatlı çok zor
günler geçirdik. Hepimiz o sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Eğer biz bu seçim sürecini iyi değerlendirirsek
hanımlarımız bizlere oylarını verirlerse Allahın izniyle bu işi başarırız. Annelerim, bacılarım,
hanımefendiler gelin seferber olalım bir olalım bu seferberliğe buradan başlarsak Allahın izniyle bizi
kimse tutamaz" şeklinde konuştu.
MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Şennur Şenel ise konuşmasında kadına yönelik şiddetten bahsetti.
Şenel, "Bugün Kayseri için çok önemli bir gün Milli Mücadele sürecinde Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin
94.Yıl dönümü ve biz böyle güzel bir günde toplantı yapıyoruz. Kadınlarımız çok ciddi oranda şiddet
görüyor. Adalet Bakanlığının son 8 yılda kadınlarımızın uğradığı şiddet yüzde 1400 artmış inanılır gibi
değil tam 14 kat. Bunun diğer ülkelerde oranı ne diye bakacak olursanız yarı yarıya daha az olduğunu
görürsünüz" dedi.
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8653
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Kayseri en popüler 6. kulüp
Medya Takip Merkezi 2010 yılının en popüler spor kulüblerini belirledi.
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Medya Takip Merkezi'nin her yıl hazırladığı ve spor dünyasının en popüler spor kulübünün belirlendiği
basın araştırmasının 2010 yılı sonuçlarına göre, Fenerbahçe birinciliği yine kimseye kaptırmadı.
Medya Takip Merkezi (MTM)'nin gerçekleştirdiği popüler spor kulüpleri araştırmasına göre, 2010'da
da spor medyasında en çok gündeme gelen spor kulübü, birinciliği geçen yıl da kimseye kaptırmayan
Fenerbahçe oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medyada öne çıkan spor kuruluşları, futbol kulüpleri
arasından çıktı. Binlerce gazete, dergi, televizyon kanalı ve haber sitesinin izlenerek haberlerin analiz
edildiği araştırmada Beşiktaş, önceki yıla oranla reyting kaybederek ikici sıradaki yerini Galatasaray'a
bıraktı. Medya, Süper Lig şampiyonu Bursaspor'a ilgi göstermezken, Yeşil-beyazlılar en çok
konuşulan spor kulüpleri listesinde ancak dördüncü sırada yer alabildi. Bu yıl, 2009 yılının en çok
konuşulan beşinci spor kulübü olan Sivasspor'a olan ilgi de düştü. Haber sayısı yüzde 35 oranında
azalan Sivasspor, listede 8. sıraya gerilerken, Manisaspor, Eskişehirspor ve Gaziantepspor, 2010
yılında popülaritesi artan diğer takımlar oldular.
Yılın en çok konuşulan spor kulüpleri araştırmasında sıralama şöyle:
1 - Fenerbahçe
2 - Galatasaray
3 - Beşiktaş
4 - Trabzonspor
5 - Bursaspor
6 - Kayserispor
7 - Manisaspor
8 - Sivasspor
9 - Eskişehirspor
10 - Gaziantepspor

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8654
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Erciyes Kar Kaplanları sezonu açtı
Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, mevsimin ilk kar banyosunu yapmak için Erciyes'te bir araya geldi.
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Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, mevsimin ilk kar banyosunu yapmak için
Erciyes'te bir araya geldi. Aralarında doktor, gazeteci, eczacı, kuyumcu, sanayici, memur, işçi gibi
değişik meslek gruplarına ait 25 kişinin bulunduğu Erciyes Kar Kaplanları, sabahın erken saatlerinde,
tipili ve eksi 10 derecedeki soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı. Tesisler bölgesinden ikinci
istasyon bölgesine kadar yürüyen Erciyes Kar Kaplanları daha sonra üzerlerini çıkartıp, kalınlığı 2
metreyi geçen sertleştirilmiş kar üstünde koştu. Kar Kaplanları burada, hava sıcaklığının eksi 10
derecede ve tipinin etkili olduğu kar üzerinde banyo yaparak sezonu açtı. Banyonun ardından
kaplanlar, yeniden Kayseri'ye döndü. Erciyes Kar Kaplanları Derneği Başkanı ve Spor Kulübü
Başkanı Rifat Postacı, ağır kış şartlarını çok sevdiklerini, böylece hastalıklardan kurtulduklarına dikkat
çekti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8655
Erişim Tarihi: 22.12.2010

150 hap içerek intihar etti
TOKĐ Demokrasi Mahallesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Emre S. intihar etti.
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Kayseri’de,16 yaşındaki Emre S. 150 adet hap içerek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, TOKĐ Demokrasi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Emre S.’nin
intihara kalkıştığı öğrenildi. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Emre S.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 150 adet ilaç içtiği iddia edilen ve doktorlar
tarafından midesi yıkanan Emre S. yapılan tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8656
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Özhaseki'den yeni bir belge daha
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avukat Yakup Erikel'in otel ücreti konusunda bir belge daha yayınladı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun iddialarına
internet sitesinde yayınladığı belgelerle cevap veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avukat Yakup
Erikel'in otel ücreti konusunda bir belge daha yayınladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hacı Ali Hamurcu olayıyla
ilgili CHP tarafından ortaya atılan iddiaları belgeleriyle çürütmeye devam ediyoruz. Son olarak CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun 'Hacı Ali Hamurcu'nun
avukatı Yakup Erikel'in otel ücretini Kayseri Büyükşehir Belediyesi ödedi' şeklindeki iddiaları da boş
çıktı. Gerek ortaya konulan belgeler gerekse de Altınsaray Oteli'nin muhasebe müdürü Đsmail
Sarıcı'nın yaptığı açıklamalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki
Kulkuloğlu'nun her gün bir yenisini ekledikleri komplo teorilerini çok net şekilde yalanlıyor" denildi.
"Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu işin peşini bırakmayacağımızı ve yalanları gün gün satır
satır ortaya koyacağımızı beyan etmiştik" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Av. Yakup Erikel'in otel ücreti ile ilgili belgeyi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca
Yakup Erikel'in kaldığı otel olan Altınsaray Oteli'nin muhasebe müdürü Đsmail Sarıcı'nın konuya ilişkin
açıklamalarını da görüntüleriyle birlikte yayınlıyoruz. Altınsaray Hoteli Muhasebe Müdürü Đsmail Sarıcı,
muhasebe kayıtlarını göstererek, 'Kayıtlar burada, bireysel gelmiştir, ödemesini de kendisi yapmıştır.
Herhangi bir firma ya da kurumla ilgisi yoktur' diyerek gerek Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun
gerekse de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürütmüş oldu."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8657
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Kılıçdaroğlu ucuz hafiyelik yapıyor
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu aslında çok ucuz bir hafiyelik yapıyor.
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Đçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli yolsuzlukla mücadele ediyor
gibi bir havada olduğunu söyledi ve "Ama aslında çok ucuz bir hafiyelik benim gördüğüm onda" dedi.
Atalay, Kanal 7'de yayımlanan ''Başkent Kulisi'' adlı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kılıçdaroğlu'nun baştan beri hiç tutarlı bir politikasını görmediğini, çelişkilerle dolu olduğunu öne süren
Atalay, şunları kaydetti:
"Onun biraz da Đstanbul Belediye Başkanlığından biliyorsunuz ismi ön plana çıkmıştı, sürekli
yolsuzlukla mücadele ediyor gibi bir hava ama aslında çok ucuz bir hafiyelik benim gördüğüm ondaki.
Đşini iyi yapmayan, iyi çalışmayan böyle hemen yüzeysel bazı şeylerle insanı suçlayan böyle bir
görüntü. Yani ağır başlı dengeli, konulara bütün boyutuyla yaklaşan bir liderlik görmedim. Genel olarak
benim CHP'den ve liderinden doğrusu çok istememe ve beklememe rağmen şu anda bir umudum yok,
kongrenin sonucu ne olursa olsun.''
KAYSERĐ'DEKĐ YOLSUZLUK ĐDDĐALARI
Beşir Atalay, ''Kayseri olayının da kızgınlığını yaşıyor olabilir misiniz?'' sorusuna, ''Hayır hayır'' yanıtını
verdi.
Kılıçdaroğlu'nun memurluktan gelmesiyle övündüğünü dile getiren Atalay, ''Bürokratlık, genel müdürlük
yapmıştır, maliye kökenlidir. Soruşturmanın ne olduğunu, rüşvet iddiasının ne demek olduğunu ve
bunu kimin soruşturduğunu çok iyi bilir ama halen kafasını takmış işte Kayseri Vali Vekili 'rüşvet dediği
halde onunla ilgili işlem yapılmamış' diye. Biz bu belgelerin hepsini Bakanlığımızın web sitesinde
yayınladık. En cahil adam bile bir defa anlatmada bunu anlar. Eğer ortada biriyle ilgili rüşvet iddiası
varsa bu konuda Cumhuriyet Savcılığı idareden filan izin almaz kamu görevlisiyle ilgili. Ne Valinin ne
Bakanlığın izin vermesine gerek yoktur'' dedi.
Rüşvetle ilgili konuyu savcılığın araştırdığını kaydeden Atalay, şöyle konuştu:
"Bu kadar açık, şeffaf yürümüş bir konuyu halen şeffaf olmamakla suçluyorlar. Şunu söylemek
istiyorum, kendileri de bin pişman oldular, yine iyi çalışılmamış bir dosyayı alelacele gündeme
getirdiler ama sonunda çok zor durumda kaldılar. Artık onlar üzerinde durmazlar, bunun bitmesini
isterler. Onlar iftirayı at izi kalırsa kalsın biraz... Ama biz bırakmayacağız, yani bu tür hataların peşini
bırakmayacağız. Bir yerde bir cümle söylerse onun karşılığını fazlasıyla veririz bunu ifade etmek
istiyorum.''

Đnanılmaz açıklama
O görüntüleri inceledik polis öğrencilere vurmadı öğrenciler arasından kendini yere atanlar oldu

Đçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kanal 7’de yayımlanan "Başkent Kulisi" adlı programda, gündeme ilişkin
soruları yanıtladı. Son aylarda üniversitelerde, belirli kesimlerde öğrencileri hareketlendirmek
isteyenlerin var olduğunu belirten Atalay, bunu bildiklerini ve tespit ettiklerini kaydetti.
Atalay, "Bunlar çok küçük oranlarda olan biraz daha uç diyebileceğimiz ama genelde biraz daha
ulusalcı kesim içerisinde toplananlar. Đstanbul’daki rektörler toplantısında da 6 ayrı grup öğrenci vardı.
Bunların geldikleri noktalar belirli. Bunların 4 tanesi polisin de korumasıyla geldiler.
Açıklamalarını yaptılar, mesajlarını verdiler ve gittiler ama 2 grup var ki bunların birisi Ankara ve
Eskişehir’den gelenler bir de Đstanbul’un içerisinden bir grup var, bunlar dağılmak istemediler, oraya
girmek istediler. Olayları ben ekrandan seyrettim, o gün çekilenleri seyrettim. Đlk defa polisin üzerine
getirdikleri bayrakların sopalarıyla saldıran, vuran, hatta 3 polisi yaralayan öğrenciler..." diye konuştu.
Đstanbul’daki olaylarda da polisin sonuna kadar çaba gösterdiğini vurgulayan Atalay, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Polis, belirli bir noktadan sonra öğrencileri uzaklaştırmak için gaz sıkmıştır, vurmamıştır. O
yerde yatan bir kız öğrenci görüntüsü var, 40 yönden biz onu inceledik böyle bir görüntü niye meydana
geldi diye. Böyle bir görüntü olmamalı. Onunla ilgili bir darbe yok. Çok ileri saldıran, polise vuran
öğrencilerden bir kısmını gözaltına alma teşebbüsü sırasında ekran görüntüsü vermek için kendini
yere atanlar da oluyor. Öğrencilerde olur bunlar. Bunun içerisinde belli bir grup var. Biz bunları tespit
ettik, dosyamda var benim.
Geçen yıl Tekel işçileri eylemine katılmış, Đstanbul’da Mc Donald eylemine katılmış, Samsun’daki
eyleme katılmış, Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesinde yumurta atma eyleminde var. Bunlar öğrenci
ama her yerde bu tür şeylerin içerisinde olan belli bir grup var. Bunların kim olduğu, nereden geldiği
biliniyor. Bunların sayıları çok az çok büyük öğrenci kitlelerini filan temsil etmiyor.
Ne olursa olsun yine de düşüncesini ifade etmek isteyene sonuna kadar müsamaha ediliyor. Belli bir
noktadan sonra polis eğer güvenliği sağlamazsa o zaman polisi suçlar vatandaş. Yani bu olayları
büyük bir olgunlukla tarafsızca, sabırla bütün boyutlarıyla incelediğinizde polisin gerekeni, fazlasını
yapmadığını görürsünüz." Küçük bir olayın polisin imajını yıkıp geçtiğini dile getiren Atalay, "Polis
devletine mi gidiyoruz?" sorusuna "Öyle şey olur mu, AK Parti ve polis devleti bunlar bir araya gelmez
ki" şeklinde yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8658
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Hükümet'ten Kayseri atağı !
AKP yönetimi CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP Kayseri Milletvekili Kulkuloğlu'nu yakın takibe aldı.
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AKP yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun

gündeme getirdiği Kayseri’deki yolsuzluk iddialarına karşı, atağa geçme kararı aldı. AKP yönetimi,
“açığını bulmak” amacıyla, Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaların tamamını yakın izlemeye aldı.
Kılıçdaroğlu’nun Kayseri iddiaları, AKP’yi alarma geçirdi. AKP, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın iddialara
karşı yanıtları ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de devreye girip yaptığı “kefilim” açıklamasıyla
yetinmek istemiyor. Bu nedenle AKP yönetimi, iddia sahiplerini hedef alan bir çalışma için harekete
geçti.
AKP ilk olarak iddiaları Kılıçdaroğlu’na ileten CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu üzerinden
iddiaları düşürme yoluna gitti. Kulkuloğlu’nun TBMM’deki dokunulmazlığının kaldırılması fezlekeleri
başta olmak üzere yargıdaki dosyalarının tamamı medyaya dağıtıldı. Başta karşılıksız çek olmak
üzere borçlarından dolayı mahkûmiyetlerini içeren bu dosyalarla Kulkuloğlu’nun “itibarsız” olduğu, bu
nedenle iddialarının değerinin olamayacağı mesajı verilmek istendi. Kulkuloğlu’na yönelik bu girişimin
yeterince sonuç vermemesi ve Kayseri iddialarının gündemdeki yerini koruması üzerine AKP, bu kez
de Kılıçdaroğlu’nu doğrudan hedef seçti. AKP’nin hukukçu kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun, yargıdaki
dosyalarını didik didik etmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, daha önce Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel
Müdürlüğü dönemine ilişkin suçlamaları gündeme getiren AKP’liler bu kez, siyasetteki açığını aramaya
başladı. AKP’nin görevlendirmesiyle bir ekip, Kılıçdaroğlu’nun yargıdaki dosyalarını izlemeye aldı.
AKP, Kılıçdaroğlu’nun iki dönemini özellikle mercek altına aldı.
CHP’nin Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminde Kılıçdaroğlu’nun konuşmaları ve bu
konuşmalar nedeniyle açılan davaları ve çıkan kararları inceleniyor. CHP Grup Başkanvekilliği
döneminde AKP’li Şaban Dişli, Dengir Mir Mehmet Fırat ve Melih Gökçek’le girdiği tartışmaların
yargıya yansımaları ve buradan çıkan kararlar da ayrıca taranıyor.
Đki koldan inceleme
AKP, iki koldan yürüttüğü bu incelemede Kılıçdaroğlu hakkında yolsuzluk, suiistimal gibi ekonomik suç
olabilecek bir yargı kararı arıyor. Ancak bunun yanı sıra AKP asıl olarak Kılıçdaroğlu’nun yolsuzlukla
suçladığı isimlere karşı “iftira” suçundan mahkûm olup olmadığını bulmaya çalışıyor. AKP’de, bu
çalışmaya ilişkin “Kılıçdaroğlu, adı kamuoyunca bilinen ya da bilinmeyen o kadar çok insana iftara etti
ki bunların çoğundan mahkûm oldu ya da olacak. Göreceksiniz en yakın sürede Kılıçdaroğlu’nun adını
iftiracıya çıkaracak yargı kararlarıyla karşılaşılacak” görüşleri ifade ediliyor. AKP, aradığı yargı
kararlarını bulması halinde önümüzdeki haftadan itibaren Kayseri iddialarına karşı, Kılıçdaroğlu’nu
yıpratmaya yönelik dosyaları açıklamaya hazırlanıyor. (ERDEM GÜL /Cumhuriyet)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8659
Erişim Tarihi: 22.12.2010

CHP adım adım iktidara yürüyor !
CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, kurultay değerlendirmesi yaptı.

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 27

Tarih

: 20 Aralık 2010 17:04

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15.Olağanüstü Kurultayı’nı değerlendiren Đl Başkanı Enver Özdemir,
coşkulu, heyecanlı ve başarılı bir kurultay gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tüm Türkiye CHP’nin
iktidara adım adım yürüdüğünü gördü, bu yürüyüşe tüm örgütler olarak biz de hazırız" dedi.
CHP Đl Başkanı Enver Özdemir, kurultay değerlendirmesini yaptığı açıklamasında, "Đktidar yürüyüşü
için hazırız" dedi. Özdemir, "Parti meclisini yenilemek için yapılan olağanüstü kurultayımız yüksek
katılım ve büyük bir coşku ile sonuçlanmıştır. Genel başkanımızın konuşmasında ifade ettiği gibi
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin yeni umudu olmuştur. Halkımızın desteği ile özlediğimiz iktidar
günleri yakındır. Türkiye’nin sorunlarını çözecek tek parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen
yönetimi ile bundan sonra tüm sorunlarla ilgili çözümlerini ortaya koyacaktır. CHP Kurultayından
kavga, gürültü, ayrılık bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Tüm örgütümüz birlik ve
beraberlik içinde bir düğün havasında kurultayı herkese örnek olacak şekilde başarıyla tamamlamıştır.
Bundan sonraki süreçte, bizlerde yerel örgütler olarak, iktidar hedefine katkı koymak için var
gücümüzle çalışacağız. AKP iktidarının halkımıza çektirdiği sıkıntılara dur diyecek, Türkiye’yi ve
vatandaşlarımızı özgür kılacak, barışı ve kardeşliği yeniden sağlayacak, işsizliği çözecek, dar gelirliyi,
öğrenciye huzura çıkartacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Yolsuzluğun, hukuk tanımazlığın ortadan
kalkacağı güzel günler yakındır. Kurultayımızın sonuçlarının tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyor,
iktidar günlerinin çok yakın olduğunu vatandaşlarımıza müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8660
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Esnafı güneş çarpttı
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kışlık giyecek satan esnafları olumsuz yönde etkiledi.
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Kayseri’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kışlık giyecek satan esnafları
olumsuz yönde etkiledi.
Vatandaşların en uğrak yerlerinden birisi olan tarihi Kayseri Kalesi’nde bulunan esnaflardan Can Kıraç,
“Bu yıl kış mevsiminin geçtiğimiz yıllara nazaran daha sert geçeceği yönünde haberler yapıldı. Biz de
bu nedenle kışlık şapka, eldiven ve mont çeşitlerini ona göre getirdik. Ancak Kayseri’de hava
sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, Erciyes dağı haricinde başka bir yere kar
yağmaması bizim satışlarımızı olumsuz etkiledi” diye konuştu.
Kale esnaflarından Tolga Demirel ise, kışlık ayakkabı çeşitlerine kış mevsimi nedeniyle ağırlık
verdiklerini söyleyerek, “Karın şehir merkezine yağmaması işlerimizin kötü gitmesine neden oluyor.
Đnsanlar kar yağmadan kışlık ayakkabı almıyor. Bu nedenle siftah etmekte zorluk çekiyoruz. Aldığımız
malların ödemeleri ve çeklerimiz var. Bunları ödemekte sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8661
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Đntiharlarda korkutan artış !
Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde bunalıma giren 2 kişi daha intihar etmek istedi.
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BUNALIMA GĐREN HAMĐLE KADIN ĐLAÇ ĐÇEREK ĐNTĐHAR ETMEK ĐSTEDĐ
- Kayseri'nin Sarız ilçesinde bunalıma giren hamile kadın, ilaç içerek intihara kalkıştı.
Bir ay önce tatil amaçlı geldiği Sarız ilçesi Karayurt köyündeki evlerinde bunalıma giren B.B.
ilaç içerek intihar etmek istedi. Eşi tarafından Sarız Devlet Hastanesi'ne götürülen B.B. ilk
müdahalenin ardından 2 aylık hamile olması sebebiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- TĐNER ĐÇEREK ĐNTĐHARA KALKIŞTI
Kayseri'de uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin eve dönmemesiyle bunalıma giren kişi, tiner içtikten sonra
cam kırıklarıyla boğazını keserek intihar etmek istedi.
Olay, Pınarbaşı ilçesi Demircili köyünde yaşandı. Uzun süredir ayrı yaşadığı eşi ile sorunlarından
dolayı bunalıma giren Y.Ç. tiner içmesinin ardından cam kırıkları ile boğazını kesti.
Hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanan Y.Ç. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi
altına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8662
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Yalansa istifa ederim !
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin iddialı konuştu.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Eğer ben yalan söylüyorsam halkımız ve muhataplarından özür dileyerek, milletvekilliğinden istifa

ederim" dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Kulkuloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Hemen sayın Burhan
Kuzu'ya talimat veriniz, bütçeden sonraki ilk oturuma sizin (Recep Tayip Erdoğan) ve benim ile tüm AK
Partili Kayseri milletvekillerinin dokunulmazlıklarımızın aynı anda ve birlikte TBMM'de kaldırılması için
komisyon raporu ve teklifini hazırlayıp hemen genel kurula getirsinler. Hem siz, hem de sayın
Cumhurbaşkanı, Mehmet Özhaseki'ye kefaletinizi koydunuz. Her ikinize de bir başka açık çağrı.
Madem sayın Özhaseki'ye bu kadar çok güveniyorsunuz, geliniz, yolsuzlukları ihbar eden 26 sayfalık
ifadedeki iddiaların yeniden soruşturulmasını ve incelenmesini sağlayınız. Türk halkı doğruları
öğrenmelidir. Yukarıda bahsettiğim her iki konuda da, eğer iddia ettiğiniz gibi ben yalan söylüyor,
çamur atıyorsam çıksın ortaya, gereğini derhal yaparım. Halkımızdan ve muhataplarından özür
dileyerek, milletvekilliğinden de istifa ederim. Eğer siz haksız çıkarsanız, neler yapmanız gerektiğini
analarınızdan emdiğiniz o temiz süte bırakıyorum."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8663
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Meclis'te Kayseri'de rüşvet kavgası
Đçişleri Bkanı Atalay ve CHP Grup Başkanvekili Muharrem Đnce TBMM genel kurulunda konuştu.
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Meclis'te Đçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmelerinde ortam öğrenci eylemleri konusundaki
tartışmalarla gerildi önce.
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Polise bayraklı sopalarıyla saldırı öğrenciden geliyor. Polise sopasıyla
vuran o, doktordan rapor var orada bu kızımıza hiçbir darp ve vurma olmamıştır diye” dedi.
Buna karşılık CHP Grup Başkanvekili Muharrem Đnce, “Polis öğrenciyi değil öğrenci polisi dövdü diyen
bakandan da bunu beklerdim” yanıtını verdi.
Đçişleri Bakanı sözü CHP'nin Kayseri yolsuzluk dosyasına getirdi. CHP Grup Başkanvekili Đnce ile yine
sert bir tartışmaya girdi. Genel Kurul’da karşılıklı "yalancı" atışması yaşandı.
Atalay’ın, “CHP zor bir adım attı hiç çalışmadan. Tembellik. çalışmamış bir milletvekili uydurma birkaç
evrak getirmiş” demesi üzerine ayağa kalkan Đnce, “Uydurma evrak diyor. Kayseri Vali Yardımcısı’nın
altında imzası var. Siz oraya gönderdiğiniz müfettişleri aklamaya gönderdiniz. Size AKP diyorduk artık
AK Parti diyebilirsiniz çünkü aklıyorsunuz” dedi.
Atalay bunun üzerine cevap olarak, “Sayın Grup Başkanvekili ya bilerek yalan söylüyor, ya da
yanıltıyor. Rüşvet iddiasını Cumhuriyet Savcılığı araştırmıştır” yorumunu yaptı.
Đnce ise, “Bana açık açık yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor sen yalan söylüyorsun yalancı sensin”
karşılığını verdi.

Meclis Başkanvekili Sadık Yakut CHP'li Đnce'nin mikrofonunun sesini kesti. Oturuma ara verdi. AK
Parti ve CHP sıralarında yükselen tansiyon, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle güçlükle
düşürülebildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8664
Erişim Tarihi: 22.12.2010

2 çocuk 2 gündür kayıp !
Kayseri'de parka oyun oynamak için çıkan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 2 çocuğa 2 gündür ulaşılamıyor.
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Kayseri'de parka oyun oynamak için çıkan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 2 çocuğa 2
gündür ulaşılamıyor. Edinilen bilgiye göre, 8. sınıf öğrencisi Arif Barış ve 7. sınıf öğrencisi Durdu
Dağlı'nın ailesi akşam ezanının ardından eve gelmeyen çocuklarını aramaya çıktı. Durumu polis
ekiplerine bildiren Barış ve Dağlı aileleri, haber alamadıkları çocuklarını bulmak için sabaha kadar
sokak sokak gezdi. Göz yaşlarına boğularak konuşmakta zorluk çeken 13 yaşındaki küçük Arif'in
annesi Sümer Barış, gözbebeği gibi baktıkları evlatlarının kaybolmasıyla yıkıldıklarını söyledi. 4
çocuktan sonuncusu olan Arif'e hiç kızmadığını, bu yüzden kaçırılma ihtimalinin olduğunu söyleyen
anne Sümer Barış, polisten evladının bulunması yardım istedi. 12 yaşındaki Durdu'nun daha önce
kendisine kızmasıyla evden birkaç kez kaçtığını ancak eve tekrar döndüğünü söyleyen baba Ömer
Dağlı ise, "Evladım ne olur dön eve, sana hiç ama hiç kızmayacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Ömer Dağlı, işinden
izin alarak 2 gündür aramadığı yerin kalmadığını belirtti. Baba Dağlı, "Ne olduğunu
bilmiyoruz.Evladımız kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Hiç bilmiyoruz. Tüm fotoğrafları polislere verdik. Đnşallah
bir an önce evladımız eve gelir" diye konuştu. Durdu'nun annesi Süheyla Dağlı ile babaanne Döndü
Dağlı ise gözyaşlarıyla evlatlarına kaçma ihtimalinin olması üzerine geri dönmesi için mesajlar verdi.
Talas ilçesinde geçtiğimiz Ramazan Bayramı şeker toplamak için evden ayrılan ve bir daha haber
alınamayan 2'si kardeş 3 çocuğun ardından yeni kayıp haberlerinin gelmesi mahalle halkını
telaşlandırdı. Polis ekipleri, çocukların bulunması için başlattığı geniş çaplı arama çalışmasını
sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8665
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Oynarken 2 kolunu birden kırdı
Kayseri'de oyun oynarken iki kolunu kıran 13 yaşındaki S.Ç. tedavi altına alındı.
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Kayseri'de oyun oynarken iki kolunu kıran 13 yaşındaki S.Ç. tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'nin okulda oynarken ayağının kayması sonucunda kolundan yaralandı.
Ailesinin kolunda şişlik olduğunu zannederek hastaneye götürmediği S.Ç. ertesi gün yine oyun
oynarken diğer kolundan yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç.'nin bir
kolunda çatlak diğer kolunda ise kırık olduğu tespit edildi.
Yetkililer, S.Ç.'nin iki kolunun da alçıya alınarak taburcu edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8669
Erişim Tarihi: 22.12.2010

At fena tepti !
Bünyan ilçesinde oyun oynarken atın teptiği 6 yaşındaki çocuk gözünden yaralandı.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde oyun oynarken atın teptiği 6 yaşındaki çocuk gözünden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesindeki evlerinin önündeki atla oynayan 6 yaşındaki V.S., hayvanın
bir anda huysuzlanıp tepmesiyle yaralandı. Gözüne aldığı darbe sonucu feryat eden küçük V.S., aile
fertleri tarafından hemen Bünyan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göz kısmındaki zedelenmenin
tedavisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8670
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Kayseri'den ilginç haberler
Đcradan kaçırmak istediği aracını "çalındı" diye ihbar eden şahsın yalanını jandarma ortaya çıkardı.
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UYANIK ĐCRALI YAKALI ELE VERDĐ
Kayseri'de icradan kaçırmak istediği aracını "çalındı" diye ihbar eden şahsın yalanını jandarma ortaya
çıkardı.
Alınan bilgiye göre R.A. isimli şahıs, Felahiye Jandarma Komutanlığı'na gelerek kendisine ait 38 LT
277 plakalı kamyonetinin çalındığını ihbar etti.
Olayı jandarmaya anlatan R.A., "Kepiç köyündeki tarlama giderken aracımın lastiği patladı. Araziye
bıraktığım aracımı 1 gün sonra almak için gittiğimde yerinde olmadığını gördüm. Aracım çalınmıştır"
şeklinde ifade verdi.
Olayla ilgili araştırma yapan jandarma 38 LT 277 plakalı araç üzerinde 13 icra takibi olduğu öğrendi.
R.A.'nın kendisine ait aracını icradan kaçırmak maksadıyla 550 TL para karşılığında Nevşehir'de
bulunan bir hurdacıya sattığını tespit eden jandarma R.A. hakkında soruşturma başlattı.
FRENĐ PATLAYAN GREYDAR ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI
Kayseri'de freni patlayan greyderin çöp kamyonuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Molu katı atık arıtma tesisi yakınlarında M.Ç.'nin kullandığı greyderin frenini
patladı. Hakimiyetini kaybeden M.Ç., yol kenarında arızalı olan 38 PR 725 plakalı çöp taşıma
kamyonuna çarptı.
Kazada iş makinesi operatörü ile 38 PR 725 plakalı çöp kamyonunu tamir etmeye çalışan N.K., A.D ve
A.Ö yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yaralanan N.K.'nın sağ bacağının koptuğu
belirlendi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
HIRSIZLAR AMAÇLARINA ULAŞAMADAN YAKAYI ELE VERDĐ
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde hırsızlık amaçlı bir eve giren 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Felahiye ilçesi Büyük Toraman kasabasında jandarma, durumundan
şüphelendikleri A.K., S.Y. ve D.P.'yi takibe aldı. A.S.'nin evinde uyumasını fırsat bilerek evin giriş
kapısından içeri giren 3 kişi, yatak odasındaki eşyaları karıştırırken jandarma ekipleri tarafından
suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI: 2 YARALI
Kayseri’de, düdüklü tencerenin patlaması sonrasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Yıldırım Sokak’ta meydana gelen olayda, Gülsüm S. ve Şerife
S.’nin düdüklü tencerede aşure yapmak istedikleri öğrenildi. Düdüklü tencerenin patlaması sonrasında
Gülsüm ve Şerife S.’nin yüzlerinden yaralandığı ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi
altına alındığı bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8671
Erişim Tarihi: 22.12.2010

3 gündür her yerde aranıyorlar
Kayseri'de parkta oynamak için dışarı çıktıktan sonra kayıplara karışan 2 çocuğa 3 gündür ulaşılamıyor.
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Kayseri'de parkta oynamak için dışarı çıktıktan sonra kayıplara karışan 2 çocuğa 3 gündür
ulaşılamıyor.
Edinilen bilgiye göre, 8. sınıf öğrencisi Arif Barış ve 7. sınıf öğrencisi Durdu Dağlı'nın ailesi, akşam
ezanının ardından eve gelmeyen çocuklarını aramaya çıktı. Olayla ilgili ihbarın ardından alarma geçen
polis, çocukların bulunması için yoğun çalışma başlattı. Geçen yıl Talas ilçesinde Ramazan
Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan 2'si kardeş
3 çocuğun kaybolmasının ardından vatandaşlar bir kez daha üzüntüye boğulurken, titizlikle
çalışmalarını sürdüren polis her ihtimali göz önünde bulunduruyor. Dağlı ve Barış aileleri ise
çocuklarını son olarak gördükleri parkta oturarak polisten gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Gözyaşlarına boğulan 13 yaşındaki Arif'in annesi Sümer Barış, "Polis ekiplerinin çalışması sayesinde
evladımın bulunacağına inanıyorum. Đnşallah bir an önce gelir" dedi.
"HEP ĐNTERNET KAFELER YÜZÜNDEN BU TÜR ŞEYLER BAŞIMIZA GELĐYOR"
12 yaşındaki Durdu'nun babası Ömer Dağlı ise, 3 gündür haber alamadıkları evladının hayatından
endişe duyduğunu söyledi. Ne yapacağını bilmediğini, sabahtan akşama kadar mağaraları aradığını
belirten baba Ömer Dağlı, "Ne oluyorsa zaten hep bu internet kafeler yüzünden oluyor. Çocuğum
internet kafeye çok gitmek isterdi. Son gün parkta oyun oynamadan önce internet kafeye gitmiş.
Đnşallah bulunur" diye konuştu.
Dağlı'nın telefonda yakınlarına çocuklarının bulunamadığını üzgün ve bitkin bir halde anlatması ise
yürekleri dağladı.
Durdu'nun babaannesi Döndü Dağlı da üzücü haberin ardından hemen oğlunun yanına geldiğini, çok
sevdiği evladının kaybolmasının kendisini bitkin hale düşürdüğünü ifade ederek, "Ne olur oğlum dön"
diye gözyaşları döktü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8672
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Yılın Belediye Başkanı Özhaseki !
Özhaseki: Kayseri'ye Türkiye'nin en modern stadını yaptık. Vatandaşlarımız rahatça maç izleyebiliyorlar.
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Ceylan otelde Sporajans.Com düzenlediği Uluslararası Spor zirvesinde Yılın Belediye Başkanı Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki seçildi. Ödül törenin ardından Tesisler anlamında Batı
ülkelerinden geride olduklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "
yurt dışına çıktığım zaman oradaki tesisleri gördüğümüzde ne kadar geride olduğumuzu gördük. Ama
Kayseri'ye Türkiye'nin en modern stadını yaptık. Şimdi vatandaşlarımız stada geldiğinde rahatça maç
izleyebiliyorlar" dedi.
Anadolu'da bir takımın süper lig'de tutunabilmesi çok zor olduğunu belirten Özhaseki, "Ülkemizde çok
köklü takımlar ve şampiyonluk yaşamış takımlar var. Biz onların arasında yer almaya çalışıyoruz.
Şampiyon olmuş takımlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz yurtdışından birkaç milyon dolara
şöhretli futbolcular getirerek onlardan kadro kurup bireysel başarıyla fark atan bir takım olamıyoruz.
Biz genç futbolcular bulup getiriyoruz. Biz hırslı gençlerle istikbal vaad eden gençlerle mücadele
etmeye çalışıyoruz. Bunlardan da bir kaçı sakatlanınca zorluk çekiyoruz. Şu anda çok sağlam bir alt
yapı ile emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Spor Ajans 2010 Türkiye Ödülleri ise şöyle:
1) Yılın Spor Kanalı - Lig TV
2) Yılın Futbol Programı - Maraton Programı - Lig TV
3) Yılın Spor Spikeri - Melih Şendil - Lig TV
4) Yılın TV Spor Muhabiri - Tunç Elibol - Lig TV
5) Yılın Spor Programı - TRT Stadyum
6) Yılın Spor Sunucusu - Erdoğan Arıkan - TRT
7) Yılın TV Yorumcusu - Ömer Üründül - TRT
8) Yılın Spor Ajansı - Mustafa Karagöl - ĐHA
9) Yılın Bank Asya Programı - Mutluhan Suner
10) Yılın Yorumcusu - Sergen Yalçın - NTV
11) Yılın Spor Yazarı - Hasan Şaş - Habertürk
12) Yılın Spor Yazarı - Öcal Uluç - Türkiye Gazetesi
13) Yılın Gazete Spor Servisi - Tunç Özgenç - Takvim Gazetesi
14) Yılın Spor Muhabiri - Kadir Çetinçalı - DHA
15) Yılın Spor Müdürü - Đlker Yasin - Doğan Medya Spor Müdürü
16) Basın Onur Ödülü - Fehmi Özgüler - Fotomaç-Sabah Gazetesi
17) Basın Onur Ödülü - Şansal Büyüka - Lig TV
SPOR AJANS 2010 ULUSLARARASI ÖDÜLLERĐ
1) Asya'da Yılın Spor Adamı - Ali Kaffashian -Đran Futbol Federasyonu Başkanı
2) Barış ve Dostluk Özel Ödülü - Rovnag Abdullayev - Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı
3) Avrupa'da Yılın Kulüp Başkanı - Sadıg Sadıgov - Neftçi Bakü Kulüp Başkanı
4) Avrupa'da Yılın Belediye Başkanı - Kadir Topbaş - Đstanbul Büyükşehir Bld. Başkanı
5) Futbol Onur Ödülü - Fathollah Nejad Zamani - Đran Mer Kerman Kulüp Başkanı
6) Vefa Onur Ödülü - Engin Fırat - Đran eski Milli Takım Teknik Direktörü
7) Onur Ödülü - Pierre Van Hooijdonk - Fenerbahçeli Eski Futbolcu
8) Yaşam Boyu Onur Ödülü - Hakan Şükür - Galatasaraylı eski Milli Futbolcu
9) Dünya'da Yılın Transferi - Allen Đverson - Beşiktaşlı Amerikalı Basketbolcu
SPOR AJANS 2010 TÜRKĐYE SPOR ADAMLARI ÖDÜLLERĐ
1) Yılın Onur Ödülü - Mehmet Atalay - Basın Đlan Kurumu Genel Müdürlüğü
2) Yılın Spor Adamı - Turgay Demirel - Basketbol Federasyonu Başkanı
3) Yılın Đşadamı - Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
4) Yılın Belediye Başkanı - Mehmet Özhaseki - Kayseri Büyükşehir Bld. Başkanı
5) Yılın Yerel Yöneticisi - Hamit Tuna - Mersin Toroslar Belediye Başkanı
6) Yılın Kulüp Başkanı - Ferudun Tankut - Kardemir Karabükspor
7) Yılın Futbol Takımı - Bursaspor
8) Yılın Teknik Direktörü - Ertuğrul Sağlam - Bursaspor
9) Yılın Futbolcusu - Ariza Makukula - Manisaspor
10) Yılın Futbol Hakemi - Bülent Yıldırım
11) Yılın Basketbolcusu - Ömer Onan - Fenerbahçe
12) Yılın Basketbol Yöneticisi- Şeref Yalçın - Beşiktaş
13) Yılın Kurumsallaşma Özel Ödülü - Nedim Türkmen - Orduspor
14) Altın Ayakkabı Özel Ödülü - Tanju Çolak
15) Yılın Futbol Yöneticisi - Ali Gültiken - Göztepe
16) Yılın Taraftarı - Göztepe Yalı Grubu
17) Hizmet Onur Ödülü - Türkiye Spor Adamları Derneği Aydın Oğuz
18) Sporajans Özel Ödülü - Serkan Yılmaz - Dünya Kick Box Şampiyonu
19) Yılın Showman'i - Beyazıt Öztürk - Beyaz Show
20) Vefa Ödülü - Mustafa Aydın - Mersin Đdman Yurdu

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8673
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Pişman ve üzgünüm !
Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruk atan Şahşn Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.
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Tarih

: 21 Aralık 2010 13:23

3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Enerji ve Tabii Kayanklar Bakanı Taner Yıldız'ın
avukatları ile sanık Şahin Şimşek ve avukatı Sümer Erol hazır bulundu.
Bakan Yıldız'ın avukatı Mehmet Savruk, Şahin Şimşek'in cezalandırılmasını talep ederek, olayda
tahrik sebeplerinin olmadığını söyledi.
Şahin Şimşek ise pişman ve üzgün olduğunu ifade etti.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8674
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Sağlık TV yayında !
Sağlık TV ve Meltem TV INT kanalları Türsat 3- A uydusundan yayına başladı.
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: 21 Aralık 2010 14:55

Sağlık TV ve Meltem TV INT kanalları Türsat 3- A uydusundan yayına başladı.
Kanalları izlemek için,
Frekans: 12.562
Symbol : 25.000
Vertical ( dikey)
Bu iki kanalın yayına başlamasıyla Meltem Medya Grubunun kanal sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Grubun şu an yayında olan kanalları şunlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meltem TV
Mesaj TV
Kadırga TV
Köy TV
Sağlık TV
Meltem TV INT

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8675
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Otobüste liseli terörü !
Halk otobüsüne biletsiz binen lise öğrencilerini uyaran sürücü, gözüne sıkılan biber gazıyla kör oluyordu.
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: 21 Aralık 2010 17:16

Kayseri'de halk otobüsüne biletsiz binen lise öğrencilerini uyaran sürücü, gözüne sıkılan biber gazıyla
kör oluyordu. Kayseri Halk Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Niyazi Uslu'nun hastanede ziyaret ettiği
sürücü, kendisine biber gazı sıkan öğrencilerden şikayetçi olacağını söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan semti hattına sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Osman Göktaş
(64), otobüse biletsiz binen öğrencilere uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya ters tepki alan sürücü
Göktaş, öğrencilerin inmesi hususunda ikinci uyarı yapmasıyla içlerinden biri sürücü Göktaş'ın gözüne
biber gazı sıkarak kaçtı.
Gözlerini açamayan sürücü, olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındı. Göktaş'ın üzücü olayla hastaneye kaldırıldığını öğrenen Kayseri Halk
Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Niyazi Uslu, ziyaret için geldiği hastanede gazetecilere kişiler
hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8677
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Dilimiz Türkçedir gerisi üfürükçedir!
Köşe yazarımız Mete TAŞTAN son günlerin tartışılan en güncel konusu ''iki dil'' tartışmalarına kendi uslübü ile açıklık getirdi.
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Son günlerin en güncel tartışması olan ''iki dil''tartışmalarına, sitemiz köşe yazarı Uluslararası ilişkiler
ve Özel Hukuk Uzmanı Mete TAŞTAN,Millet olmanın en temel harcı olan dil konusuna son köşe
yazısında''Dilimiz Türkçedir gerisi üfürükçedir'' adlı şiiriyle açıklık getirmeye çalıştı.
Mete TAŞTAN '' Đki dil'' tartışması üzerine şu açıklamaları da yaptı;''Dil Millet ile devlet arasındaki
bağın en güçlü halkasıdır. Dille ilgili meselede milletin her ferdi gereğini yapmalı, aziz dili Türkçesine
sahip çıkmasını üzerine vazife bilmelidir''
TAŞTAN,''Türk Milleti; yapma, sapma, yapay ve bölgesel farklılıkla doğmuş lehçe düzeyindeki dilleri
devlet dili haline getirmenin bölünmeyi körükleyeceğini iyi bilmelidir.'' dedi
Mete TAŞTAN son olarak ise;''Rab, insana gözü iki tane, kaşı iki tane, kulağı iki tane, yanağı iki tane
vermiş “bir başta bir dil yeter” diye dili bir tane uygun görmüştür. Đsteseydi yılan gibi çatalı iki verip onu
layık görürdü. Yılanlaşmak isteyen varsa dilini kessin çatal dil yapsın.'' açıklamasını yaptı.
Đşte o şiirin linki
http://www.kayseri.net.tr/yazar.asp?yaziID=8666
Haber/ Ahmet KARASU

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8678
Erişim Tarihi: 22.12.2010

Kayıplar çocuklar bulundu !
3 gündür kayıp olan Arif Barış ve Durdu Dağlı, akşam saatlerinde Ambar mahallesinde sağ olarak bulundu.
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KAYSERĐ'DE KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU
Kayseri'de üç gündür kayıp olan 2 çocuk, sağ olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, üç gündür kayıp olan 8. sınıf öğrencisi Arif Barış ve 7. sınıf öğrencisi Durdu Dağlı,
akşam saatlerinde Ambar mahallesinde sağ olarak bulundu. Đl Emniyet Müdürlüğüne götürülen
çocuklar, burada aileleriyle buluşturuldu.
ÇOCUKLARIN BULUNMASIYLA AĐLELERĐN EVĐ ADETA BAYRAM YERĐNE DÖNDÜ
Kayseri'de 3 gün önce kaybolan çocukların polis tarafından bulunmasının ardından ailelerin evi adeta
bayram yerine döndü.
Kayseri'de 3 gün önce kaybolan 8. sınıf öğrencisi Arif Barış ve 7. sınıf öğrencisi Durdu Dağlı, polisin
çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde bulunmuştu. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından
çocuklar ailelerine teslim edilirken, adeta bayram yerine dönen her iki çocuğun evinde de yakınları
sevince boğuldu. Yakınları çocukların gelişini bina önünde sabırsızlıkla beklerken, oğluna kavuşmanın
mutluluğunu yaşayan baba Ömer Dağlı ise konuşmakta güçlük çekti. Mutluluktan havalara uçan anne
Süheyla
Dağlı, oğluna sımsıkı sarılarak hasret giderdi. Evde kendisini bekleyen yakınlarının elini öpen küçük

Durdu, yaşananlardan dolayı pişmanlığını dile getirerek, "Bir daha böyle şeye kalkışmayacağım.
Ailelerine kızan arkadaşlarım sakın benim yaptığım gibi yapmasın, sonradan pişman olur" dedi.
8. sınıf öğrencisi Arif Barış'ın evinde de adeta bayram havası vardı. Evlatlarına kavuşan anne Sümer
Barış çok mutlu olduğunu dile getirirken, Arif Barış ise pişman olduğunu, bir daha böyle bir şeye
kalkışmayacağını ifade etti.
KAYIP ÇOCUKLAR POLĐSTEN GĐZLENMEK ĐÇĐN ŞAPKALARINI KULLANMIŞLAR
Kayseri'de 3 gün önce kaybolan çocukların polis tarafından bulunması, ailelerini sevince boğdu.
Çocukların polisten gizlenmek için kabanlarının şapkasını kullandıkları öğrenildi.
Kayseri'de üç gün önce kaybolan 8. sınıf öğrencisi Arif Barış ve 7. sınıf öğrencisi Durdu Dağlı, polis
ekiplerinin sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonrasında bulundu. Parkta oynamak için dışarı çıktıktan
sonra kendilerinden haber alınamayan çocukların, polis ekiplerine yakalanmamak için kabanlarının
şapkasını kullandıkları ve bu şekilde dolaştıkları öğrenildi. Kayseri'nin Osman Kavuncu Caddesi'nde
dolaşan çocukların kendilerini fark eden polis ekiplerinden kaçmaya çalıştıkları, uzun kovalamaca
sonrasında yakalandıkları bildirildi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Gökduman, "Çocukların
kaybolduğu başvurusu yapıldıktan sonra ekiplerimiz gece ve gündüz durmaksızın çalışmalarını
sürdürdü" dedi. Gökduman, ailelerin tedirgin olduğunu ifade ederek, "Bu durum her ilde yaşanan ve
karşılaşılan bir durum. Çocuklar bazen evden ayrılır 3-5 saat sonra tekrar evlerine dönerler.
Yaşadığımız durum da buna benzer bir durumdur" diye konuştu.
Çocuklardan birinin evden kaçmayı alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Gökduman, "Bu çocuklar
sokakta gezerken ekiplerimiz tarafından fark edilerek yakalandı. Sokakta rahat dolaşmak ve polislere
gözükmemek için kabanlarının şapkasını kafalarına geçirerek gizlenmişler. Polis ekiplerini gördükleri
yerde kaçıyorlarmış" dedi.
Evden kaçmayı alışkanlık haline getiren çocuk ile görüştüklerini ve ailesinden baskı gördüğünü ifade
ettiğini bildiren Gökduman, "Bunu araştıracağız. Biz polis olarak evin içindeki ortamı da araştıracağız
ve sorunun çözülmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Gökduman, yapılan soruşturma sonrasında
çocukların ailelerine teslim edileceğini bildirdi.
Çocuklarının bulunduğu haberini alan Dağlı ve Barış ailesi, bu sefer sevinç gözyaşları döktü. Baba
Ömer Dağlı, Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çocuğu ile hasret giderdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8679
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Kayseri yolunda kaza : 4 ölü
Đki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
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Kahramanmaraş'ta, iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Kahramanmaraş Kayseri Karayolu 6. kilometresinde meydana
geldi. Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Kayseri yönüne giden
Enver Bayırlı (31) yönetimindeki 31 HV 352 plakalı kamyon ile Kahramanmaraş istikametine giden Ali
Dömbek'in (52) kullandığı 46 P 6310 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü Dömbek ile yanında bulunan Hüseyin Erkoç, Hanifi Cansu ve ismi
belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Kamyon içerisinde sıkışan diğer sürücü Enver Bayırlı ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin

çalışmasıyla çıkarılarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, kazanın ardından
adeta savaş alanına dönen yolda kamyonlarda bulunan yemler yola savruldu. Kahramanmaraş
Kayseri karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8680
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Rüşvet iddiasına komisyon önerisi!
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanlığı'na ziyarette bulundu.
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MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, 4.Olağan Kongresi'ni gerçekleştiren Türk Ulaşım-Sen
Şube Başkanlığı'na ziyarette bulundu.
4.Olağan Kongre'de güven tazeleyen Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Süleyman Atıcı'ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulunan MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, demokrasinin bir bütünü olan sendikaların
üyeler ve ülke için çok önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Korkmaz, "Bu sendikanın maksadı ve
gayesi, mensuplarının haklarını aramaktır" diyen Korkmaz, Şube Başkanı Süleyman Atıcı ve yönetim
kurulu üyelerine başarılar diledi.
Basın mensuplarının 'yolsuzluk iddiaları' ile ilgili sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Komisyon
kurulmasından yanayız. Büyükşehir Belediye Başkanı bir adım attı, doğrusunu yaptı. Vicdanların
aklanması lazım. Cumhurbaşkanından başlıyor bu süreç, Başbakan, Đçişleri Bakanlığı ve STK'lar bir
şeyler yapıyor. En iyisini Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Kayserimizin üzerindeki kara bulutları
kaldırmamız lazım. STK'lardan çıkıp, sağduyulu bir açıklama yapmasını beklerdik. Onun adamı, bunun
adamı olmamak lazım. Kayseri'de sağduyulu, aklı selim açıklamalar yapmak lazım" şeklinde yanıt
verdi.
Ziyaretlerinden dolayı Korkmaz ve yönetim kuruluna teşekkürlerini sunan Şube Başkanı Süleyman
Atıcı ise, üyeleri ve demokrasi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8681
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Can çekişirken bile ilgilenmediler !
Đlaç içerek intihar eden gencin ailesinden hastane yönetimine şok suçlama. Gencin intihar mektubu bulundu.
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Kayseri'de geçen hafta 150'ye yakın şeker ilacı içerek intihar eden 16 yaşındaki gencin ölmeden önce
yazdığı mektubun ortaya çıkması, ailesini kahretti.
Geçen cuma günü merkez Melikgazi ilçesi TOKĐ Demokrasi Mahallesi'ndeki evlerinde kız arkadaşı ile
tartışarak bunalıma girdiği iddia edilen 16 yaşındaki Emre S., annesine ait 150 adet şeker ilacını içmiş,
hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10'uncu
sınıf öğrencisi Emre S.'nin ölümünün ardından odasında bulunan 'intihar mektubu' ise aileyi şok etti.
Aile fertlerine ve kız arkadaşına seslenen Emre S.'nin, "Sizi çok seviyorum" diye noktaladığı mektubu
odasına sakladığı öğrenildi.
Baba Feyzullah S., 4 evladının sonuncusu olan 'göz bebeği'nin intihar etmesinin kendilerini
kahrettiğini söyledi. Yaşanan olaya bir anlam veremediğini, evladının neden intihar ettiğini kesin olarak
bilmediklerini ifade eden emekli baba Feyzullah S., "Oğlum Emre, evde kimse yokken annesine ait
olan 150'ye yakın şeker ilacını içtikten sonra beni aradı. Kötü olduğunu söyleyerek beni eve çağırdı.
Ne olduğunu anlamadım ve hemen taksi tutarak eve geldim. Odasında hareketsiz halde olduğunu
görünce hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdim. O anda elim ve ayağım hiç tutmuyordu. Allah
kimsenin evladını bu halde göstermesin. Çok acı bir olay" dedi.
"HASTANE YETKĐLĐLERĐ EVLADIM CAN ÇEKĐŞĐRKEN BĐLE ĐLGĐLENMEDĐ"
Sağlık personelinin hastaneye kaldırılan oğlu ile yeterince ilgilenmediğini savunan baba, "Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde ilgi gösterilmedi. Midesi dahi yıkanmadan hemen servise alındı. Evladım
orada can çekişirken herkes oturdu. Bunun bedelini ödeyecekler" iddialarında bulundu.
Anne Hatice S. ise "Bir ananın evladını kaybetmesi kadar acı bir şey yok. Artık yapacak hiçbir şey
yok ama hastane personelinin ilgilenmeyişi bizim canımızı daha çok acıtıyor" şeklinde konuştu.
Geride 2 ay önce ablası Ayşegül S.'nin nişan töreninde çekilmiş mutluluk görüntüleri kalan 16
yaşındaki Emre S.'nin olaydan 3 gün önce ilaç içerek intihara kalkıştığı, hastanede midesinin yıkandığı
öğrenildi. Polis, intihar eden gencin intihar mektubunu araştırıyor.
Đl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, "Vatandaşımızın herhangi bir şikayeti varsa, dilekçeyle bize
başvurabilir. Başvuru sonrasında gerekli inceleme yapılmasının ardından sonuç ile alakalı bilgi
verebiliriz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8682
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Đncesu Belediyesinden iddialara cevap
Belediye internet sitesinden CHP'nin gündeme getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı.
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Đncesu Belediye Başkanlığı
Son günlerde gerek ulusal gerekse yerel basında yer alan birtakım haksız iddialar gereğince bu basın
açıklamasının yapılması gereği hasıl olmuştur.
2007 yılında meydana gelen içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Đncesu Belediyesi'nin de
bulunduğu bir takım haksız isnatlar gereğince Kayseri Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından 2007/
24740 numarası ile başlatılan soruşturmada (ek-1) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir petrol
istasyonu sahibinin LPG Ruhsatı almak için Belediye Yetkililerine rüşvet verdiği şüpheli Hacı Ali

HAMURCU tarafından poliste alınan ifadesinde iddia edilmiştir. Akabinde Savcılık tarafından yapılan
soruşturmada gerek Hacı Ali HAMURCU’nun gerekse rüşvet verdiği iddia edilen petrol istasyonu
sahibi vatandaşın tekrar ifadeleri alınmıştır.
Rüşvet verdiği iddia edilen vatandaşımızın savcılıkta verdiği ifadesi (ek-2) aynen
aşağıda verilmiştir. Bu ifadeye göre ne belediye başkanının nede diğer çalışanların herhangi bir bedel
talep edilmediği ifadesinde mevcuttur. Şüpheli Hacı Ali HAMURCU’nun iddia ettiği gibi bir rüşvet
olayının olmadığı bizzat ilgili şahıs tarafından kabul edilmiştir. Nitekim Kayseri Cumhuriyet Baş
Savcılığı tarafından da bu husus olayla ilgili olarak adı gecen şahıslar hakkında verilen kovuşturmaya
yer olmadığı kararıyla da sabittir.
Yalan ve iftira haberde adı geçen petrol istasyonunun halen LPG ruhsatı
bulunmamaktadır. Bu petrol istasyonuna EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun) ilgili
yönetmelikleri gereğince aynı yol güzergâhındaki petrol istasyonlarının LPG ruhsatı verilebilmesi için
aralarında en az 1 km mesafe şartı bulunması gereklidir. bu şartları taşımayan talep sahibine
yönetmelik gereği LPG ruhsatı verilememektedir. Halbuki yalan ve iftira haberde bu petrol istasyonuna
LPG ruhsatı verilmesi karşılığında para alındığı iddiası ortaya atılmış ancak hali hazırda adı geçen
petrol istasyonunun LPG ruhsatı yoktur. Sadece bu durum bile Yalan ve iftira haberinin en büyük
izahıdır.
Aradan geçen 3,5 yıl sonra Savcılık tarafından yalan ve iftira haberler olduğu tespit edilen
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen bir olayı yeni bir olaymış gibi siyaseten gündeme getirilerek
namusu ve şerefi ile çalışan Belediye Başkanımız ve Belediye çalışanlarını zan altında bırakmaya
çalışan siyasi anlayışı kınıyoruz. Bu iftira haberlerden medet uman, çıkar bekleyen vatandaşa
sunabilecekleri bir projeleri olmayan sadece yalan haberlerle rakiplerini yıpratabilirmiyiz beklentisi olan
anlayışı sayın halkımız her zaman değerlendirecektir.
Yalan ve iftira haberi ortaya atan Hacı Ali HAMURCU dolandırıcılık suçundan 6 yıl üzeri
hapis cezası almış cezası yargıtayca onaylanmış ve şu anda hapistedir.
Bu konuyu ilgili Belediyemizden sormadan konu ile ilgili belge ve evrakları istemeden olayın
doğrusunu araştırmadan yalan ve iftira haberlere itibar ederek siyasi arenada bileğini bükemedikleri
AK Parti iktidarı ve belediyelerine çamur at izi kalsın anlayışı ile yapılan siyasetin peşinde koşanlar
malesef sınıfta kalmışlardır. 12 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde de halkımız yalan haberi
üreten ve iftira kampanyasından medet umanlara gerekli cevabı verecektir.
Đncesu Belediyesi olarak başta Belediye Başkanımız olmak üzere belediye çalışanlarına yalan
ve iftira haberlerle çirkin siyaset güden ulusal ve yerel basın için belediye hukukçularımız tarafından
gerekli ceza ve tazminat davaları açılmış olup, Yüce Türk Adaletinin vereceği kararların saygı ile
karşılayarak yine bu sitemizden mahkeme kararlarını halkımızla paylaşacağız. Kamuoyuna saygı ile
duyurulur

EK-1
EK-2
Basın Yayın Müdürlüğü
http://www.incesubelediyesi.com/
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8683
Erişim Tarihi: 23.12.2010
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Kayseri Belediyesi'nde meydana gelen rüşvet ve dolandırıcılık skandalı iddialarında şok belge.
Ak Partili Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin şiddetle reddettiği, Hacı Ali Hamurcu'nun da
topladığı rüşvete teminat olarak Belediye Başkanı Özhaseki'nin verdiğini ileri sürdüğü 10 milyon TL'lik
senedin tahsil edildiğine dair belge ortaya çıktı.

Hacı Ali Hamurcu tarafından o dönem avukatı Yusuf Erikel'e verilen ibranamede, Hamurcu'nun
alacağını tahsil ettiği, avukatının vekalet ücreti olan % 25 payını da verdiği belirtiliyor
Kayseri'de meydana gelen rüşvet ve dolandırıcılık skandalı iddiaları ile ilgili okuyanları çok şaşırtan bir
belge ele geçti.
Hacı Ali Hamurcu'nun Ergenekon
soruşturmasını yürüten Zekeriya
Öz'e yaptığı ihbarla, Ergenekon
örgütüne para aktaracağı iddiasıyla
tutuklanan eski Avukatı Yusuf
Erikel'in evi ve bürosunda iddialar
üzerine yapılan aramada görenleri
şaşkına çeviren belgeler bulundu.
CHP'nin gündeme getirdiği, Ak Partili
Kayseri Belediyesi'nde rüşvet
iddialarına konu olan, Hacı Ali
Hamurcu'nun Kayseri Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki adına
topladığı rüşvet paralarına karşı
teminat olarak aldığı ileri sürülen 10
milyon TL'lik senedin tahsil edildiğine
dair belgeydi.
Hamurcu'nun, parayı tahsil eden
avukatı Yusuf Erikel'i ibra eden
belgede, daha önce yapılan
sözleşmeye konu olan senedin tahsil edildiği, Hacı Ali Hamurcu'nun alacağını aldığı, parayı tahsil
eden avukatı Yusuf Erikel'in de kendisine düşen % 25 artı KDV'yi bu paradan peşin olarak tahsil ettiği
belirtiliyor ve Hamurcu'nun teşekkür ediyordu.

BORCU TAHSĐL VE TEŞEKKÜR BELGESĐ
Belge Avukat Yusuf Erikel'in 04.07.2007 tarihinde yapılan protokol gereği Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanlığından müvekkil Hacı Ali Hamurcu'nun 10.000.000 milyon TL'lik alacağının tahsil edildiği ve
avukatlık ücretinin ödendiğini içeriyordu.
ĐBRANAME
04.07.2007 tarihli vekaletname ile vekil kılmış olduğum avukat Yusuf Erikel'den 04.07.2007 tarihli
vekalet sözleşmesi ve Görüşme Tutanağı ile tarafımca verilmiş kambyo evrakı (14.07.2006 tanzim ve
31.05.2007 vade tarihli senet) ile alakalı olarak;
Đş bu senet ile alakalı olarak tüm haklarımı ve alacağımın tamamını Avukatımdan aldım. Avukatımdan
hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır.
Bu ibra sözleşmesi tamamıyla rızam dahilinde tarafımca tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.
Yaptığı çalışmalar sebebiyle Avukatım Yusuf Erikel'e teşekkür etmeyi bir borç bilirken,
Đş bu ibra belgesi ile avukatım Yusuf Erikel'i ibra ederim
Đbra eden Müvekkil
Hacı Ali Hamurcu imzası
SENEDĐ CEZAEVĐNDE TESLĐM ETTĐ
Yusuf Erikel'in evinde ve bürosunda ele geçen belgelere göre; Hacı Ali Hamurcu ile 04.07.2007
tarihinde cezaevinde görüşen Erikel 10 milyon TL'lik senedi burada bir protokol karşılığı teslim aldı. Bu
teslim esnasında da yanda fotoğrafı görülen "Müvekkil görüşme tutanağı" yapıldı.
Bu tutanağa göre;
04.07.2007 tarihinde Kazan Adliyesindeki Duruşmam münasebetiyle Ankara'da olduğum sırada
tarafıma vekalet veren Müvekkil Hacı Ali Hamurcu ile yaptığım görüşme sonrasında.
Müvekkil Hacı Ali Hamurcu eline 10.000.000. YTL (On milyon YTL) tutarında bir senet olduğunu,
senedin kendisine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Genel Sekreter Mustafa
Yalçın tarafından verildiğini ve Borçlu kuruman Kayseri Belediye Başkanı ve Đsmi zikredilen şahıslar
olduğu beyan edildi.
Tarafımca Senet incelendi. Senet 14.07.2006 keşide tahiri ve 30.05.2007 Vade tarihli ismi geçen
borçluların imzasına havi ve Belediyenin Kaşesi vurulmuş ve imza/paraflanmış olduğu görüldü.
Müvekkile tarafımdan soruldu. Bu senedin ve borcun sebebi nedir diye? Müvekkil verdiği cevapta bu
senedin bedeli tarafımca çeşitli kereler ve sebeplerle Büyükşehir Belediye Başkanı ve Genel sekretere
elden verdiğim paralara karşılık olarak verilmiş borca karşılık alınmış senettir. Bu senedin
ödenmemesi sebebiyle bende borçlarımı ödeyemediğim için sıkıntı içindeyim Bu sebeple bu senedin
hukuki takibi noktasında ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum dedi.
Ben de bu talebi ve vekaleti kabul ederek bu hususta müvekkil Hacı Ali Hamurcu ile aşağıdaki Vekalet
sözleşmesini yaptım
VEKALET ÜCRETĐ SÖZLEŞMESĐDĐR
Alacaklısı Hacı Ali HAMURCU olan 14.07.2007 Tanzim ve 20.05.2007 Vade tarihli 10.000.000 TL (On
Trilyon TL) veya yeni değerle On Milyon YTL) bedelli kambiyo senedinin icra takibi ve sair hukuki
işlemler yapılmak üzere tarafıma tevdii üzerine iş bu vekalet sözleşmesi yapılmıştır.
Buna göre;
Bu icra işlemlerinde Avukata teslim edilen yukarıda miktarı yazılı senet bedelinin %25 artı KDV kadar
miktarının vekalet ücreti olarak müvekkilden alınmasına,
Ve yine karşı tarafça avukata yapılacak kısmi ödemelerden öncelikle Avukatlık ücretinin mahsup
edilmesi noktasında müvekkilin öncelikle muvafakatinin olduğu noktasında mutabık kalınmıştır.
(Müvekkilden alınacak ücreti vekalet, avukata verilen senet miktarı olan 10 milyon YTL'nin yüzde 25
artı KDV'sidir.
Sulh ve ibra durumunda avukat aynı vekalet ücretini hak edecektir.
Đş bu sözleşme vekil Av. Yusuf ERĐKEL ĐLE Müvekkil Hacı Ali Hamurcu arasında karşılıkla olarak
rızalarıyla tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır. 04.07.2007
Đmzalar Müvekkil Hacı Ali Hamurcu ve Vekil Av. Yusuf Erikel

HACI ALĐ HAMURCU KĐMDĐR?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarının kilit ismi Hacı Ali Hamurcu, elindeki senetle Kayseri
Belediyesini sıkıntıya sokan isim.Halen Ergenekon davasından tutuklu olan Hamurcu duruşmaya
çıkmayı bekliyor.
Haziran 2007: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Belediyesi’nde geçici işçi olarak bir süre çalıştıktan
sonra kendi bünyelerinde bilgi işlemci olarak çalışmaya başlayan Hacı Ali Hamurcu’nun bazı kişileri
“taksi durağı vereceğim” diye dolandırdığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu
süreçte Hamurcu, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan bir polis aracılığıyla Büyükşehir
Belediyesi’nde çalışan Yakup Erikel’le tanıştı. Yakup Erikel’in Ankara'daki ofisinde bulunduğu sırada
oraya gelen kardeşi avukat Yusuf Erikel’le de bir araya gelen Hamurcu, “Elimde 10 milyon liralık senet
var. Tahsili için yardım et” dedi. Erikel çalışmalara başlarken Hamurcu Tekirdağ’da yakalandı.
Temmuz 2007’de Hamurcu, “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla tutuklanarak Kayseri Kapalı
Cezaevi’ne konuldu. Resmi evrakta sahtecilik iddiasıyla yargılanan Hamurcu ve avukatı Erikel'in ofis
ve evlerinde iddiaya konu olan senedin aslının bulunamadığı belirtildi. Erikel 6 yıl hapse mahkum oldu.

Aradan 2,5 yıl geçti. Kayseri Pınarbaşı Açık Cezaevi’ne alınan Hacı Ali Hamurcu, izinli olduğu sırada
Đstanbul’dan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü telefonla arayarak avukat Yusuf
Erikel’den tehdit aldığını belirtti. Hamurcu, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile de irtibata geçmek
istediğini “gerekirse gizli tanık olacağını” bildirdi. 28 Ocak 2010’da Hamurcu, Zekeriya Öz’e bir mektup
yazdı. “10 trilyonluk senetten elde edilecek paranın halen sürmekte olan davanın (Ergenekon)
etrafında
birleşeceği
bilgisine
ulaşmış
bulunmaktayım”
dedi.
Hamurcu, 29 Ocak 2010’da savcılığa ifade verdikten sonra, Savcı Öz’e bir mektap daha yazarak “Ben
garip bir işçiydim. Şeytana uydum. Her türlü gizli tanıklık yapmaya hazırım” bilgisini iletti. dedi. 9 Şubat
2010’da Savcı Öz, Đstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı
yazarak konun araştırılmasını istedi. 10 Mart 2010: Hamurcu cezaevinden izinli olarak çıktı ve
Đstanbul’a geldi. 16 Mart 2010’da, Đstanbul Emniyeti’ni arayarak, kendi hakkında sahte bir suikast ihbarı
vererek yakalattı, sorgusundan sonra tutuklandı. Kasım 2010: Savcı Öz, avukat Erikel’in de aralarında
bulunduğu 8 sanık hakkında “10 milyon liralık senedi tahsil ederek Ergenekon terör örgütüne finans
sağlayacakları” gerekçesiyle iddianame hazırladı. Đddianame, 25 Kasım 2010’da kabul edildi. Đlk
duruşma
ise
18
Mart
2011’de
görülecek.(GAZETEPORT)

Kaynak : Gazeteport
http://www.gazeteport.com.tr/GUNCEL/NEWS/GP_821687
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Gene çaktın !
Kayseri Büyükşehir Belediyesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 9 maddelik cevap verdi.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 46

Tarih

: 22 Aralık 2010 13:27

KILIÇDAROĞLU’NUN ĐDDĐALARI SATIR SATIR ÇÜRÜTÜLDÜ
Hacı Ali Hamurcu olayıyla ilgili yeni bir hamle yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
gerek TBMM’deki bütçe görüşmelerinde gerekse de daha sonraki tüm açıklamalarında söylediği yalan
ve yanlış ifadeleri satır satır yalanlıyoruz.
TBMM’de yaptığı konuşma ile başlayan süreç boyunca Kılıçdaroğlu’nun tüm iddialarını tek tek
irdeledik. Bunun sonucunda hem iddiayı ve iddianın gerçek yüzünü hem de bu gerçeği tasdik eden
belgeyi ortaya koyuyor ve Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı iddiaları bir kez daha çürütüyoruz.
CHP’NĐN YALAN FURYASI
BĐRĐNCĐ GÜNÜN YALANLARI
YALAN 1
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Yolsuzluk bu iktidarın en ciddi sorunlarından birisidir. Bakın 17.07.2007 tarihinde Hacı Ali Hamurcu
diye bir yurttaş Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyor. Gidiyor polise rüşvet çarkının nasıl
döndüğünü bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu değerli Hacı Ali Hamurcu şu anda nerdedir?”
DOĞRUSU
Bazı vatandaşların, Hacı Ali Hamurcu’nun dolandırıcılık yaptığı şikâyeti üzerine, öncelikle Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından görevlendirilen teftiş kurulu vasıtasıyla olay
incelenmiştir. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Hacı Ali Hamurcu
25 gün kadar kaçtıktan sonra emniyet teşkilatı tarafından Tekirdağ Malkara’da yakalanmış ve
Kayseri’ye getirilerek ifadesi alınmıştır. Yani şahsın polise giderek ihbarda bulunması diye bir olay söz
konusu değildir. Şikâyet eden ve süreci başlatan Büyükşehir Belediyesi’dir.
BELGE:
Teftiş Kurulu Görevlendirme Yazısı
Teftiş Kurulu Soruşturma Raporu
Cumhuriyet Savcılığı’na Suç Duyurusu
Yakalama Müzekkeresi ve Tutanağı
YALAN 2
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Hacı Ali Hamurcu’nun 26 sayfalık bu itirafı ne oluyor biliyor musunuz? 16 sayfaya indiriliyor. Şimdi
birinci soru 26 sayfalık bu itiraf niçin 16 sayfaya indi? Kime soruyorum? Adalet Bakanı’na soruyorum?
Bilmeliyiz, onun içinden Kayseri Anakent Belediye Başkanı’nın rüşvet olayları ile ilgili bölümler mi
çıkarıldı? Yoksa başka bir nedenle mi çıkarıldı? Bu sorunun yanıtını bekliyorum.”
DOĞRUSU
Bu asılsız iddia ile ilgili önce biz, sonra Đçişleri Bakanımız açıklama yapmışlardır. Kaybolan hiçbir belge
yoktur. Bütün belgeler ortadadır. Hacı Ali Hamurcu’nun Emniyette iki adet ifadesi vardır. Đlk ifadesi 26
sayfa olarak alınmıştır. 26 sayfalık ifadenin 10 sayfası memurların ve kamu görevlilerinin
yargılanmasıyla ilgili 4483 sayılı kanun kapsamında olduğu için tefrik edilmiştir. Hacı Ali Hamurcu’nun,
Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan iki ifadesi mevcuttur. Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ilk
ifade 13 sayfa olup, ikincisi 3 sayfadır. Đkisi polis, ikisi Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan toplam
dört ifade dosyasındadır. Tek kelimesi dahi içinden çıkartılmamıştır.
Emniyet ilk 26 sayfalık söz konusu olan ifadeyi ertesi sabah bir tutanakla savcıya teslim etmiştir.
Polise verdiği 17,07,2007 tarihli ifade ile Savcılığa verdiği 20,09,2007 tarihli ifade arasında 17 başlık
altında yüzlerce çelişkili beyanları vardır. Eğer insan doğru söylüyorsa aradan yıllarca zaman geçse de
aynı şeyleri hatırlar ve tekrarlar. Zira doğru tek ve değişmezdir. Ama senaryo yazmışsanız ve devamlı
yalan söylüyorsanız, her seferinde farklı şeyler söyleyerek karıştırırsınız. Ve bu çelişkiler durmadan
artar. Burada yaşanan da odur. Nihayetinde çelişkilerin izahı sorulduğunda çaresizliklten bunalınca da
doğruyu itiraf etmek zorunda kalırsınız. Savcılıkta verdiği son ifade bunun ispatıdır.
BELGE:
Emniyette alınan ifadelerin savcılığa 26 sayfa olarak teslim edildiğine dair tutanak
Emniyette verilen 26 sayfalık ifade
Emniyette verilen 16 sayfalık ifade
Cumhuriyet savcılığınca alınan 13 sayfalık ifade
Cumhuriyet savcılığınca alınan 3 sayfalık ifade
YALAN 3
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Bir vali vekili konuyu araştırıyor. Đbrahim Yurdakul. TCK’nin 252. maddesi kapsamında rüşvet
suçunun oluştuğunu belirterek mal bildiriminde bulunulması yasası gereğince işlem yapılması
gerektiğini Đçişleri Bakanlığı’na bildirdiği için mi Gaziantep’e sürüldü? “

DOĞRUSU
Cumhuriyet Savcılığının, memurlarla ilgili suçlamaları valiliğe bildirmesi normal bir durumdur. Savcılık
rutin bir işlem olarak bu yazıları yazmış, vali yardımcısı Yurdakul da isnat edilen suçların rüşvet ve
yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Savcılık
ise rüşvet ve yolsuzlukla ilgili boyutunu kendisinin araştırdığını ancak idari işlemlerle ilgili olarak
muhakkik raporu istediğini yineleyerek valilik kanalıyla gerekli araştırmanın yapılarak savcılığa
gönderilmesini istemiştir. Bir vali yardımcısının, bir kamu görevlisi hakkında ‘suçlu’ veya ‘suçsuz’ deme
yetkisi yoktur. Kaldıki vali Yardımcısı Yurdakul, burada rutin bir işlem yapmıştır. O yüzden Vali
yardımcısına karşı görev yerinin değiştirilmesi suretiyle cezalandırma yönteminin seçildiğini söylemek
olayı çarpıtmaktır. Vali yardımcısı Đbrahim Yurdakul’un tayini 29.09.2007 tarihinde ‘yaz kararnamesi’ ile
Gaziantep’e çıkmıştır. Bu kararnamede yalnızca Đbrahim Yurdakul’un değil; vali yardımcısı ve
kaymakamlardan oluşan 450 kişinin rutin tayini yapılmıştır.
BELGE:
Savcılık, Đçişleri Bakanlığı ve Valilik arasındaki yazışmalar.
29.09.2007 tarihli ‘yaz kararnamesi’
YALAN 4
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Vali Yardımcısı Ali Yener Erçin, muhakkik raporunu bilirkişilerin atandığı tarihten önce hazırladı.”
DOĞRUSU
Kayseri Valiliği 23.11.2007 tarihinde Vali Yardımcısı Ali Yener Erçin’i araştırma yapmak üzere
görevlendirmiştir. Vali Yardımcısı Ali Yener Erçin de 30.11.2007 tarihinde Melikgazi ve Kocasinan
Belediyesi’nde çalışan Ahmet Kahveci, Ali Süslü, Elvan Öztürk ve Gülnur Karamavuş’u
görevlendirmiştir. Bilirkişiler, Vali Yardımcısı nezaretinde 3 gün boyunca 13 benzinlikte incelemeler ve
ölçümler yapmışlardır, ruhsata aykırı bir durum olmadığını tespit etmişlerdir. Bu durumu bir raporla Vali
Yardımcısına teslim etmişlerdir. Bu rapora istinaden Vali Yardımcısı da “iddialar tamamen soyut ve
asılsız olduğundan hakkında soruşturma açılmasına gerek ve kanaat olmadığı sonucuna varıp”
raporunu 03.12.2007’de teslim etmiştir. Bir tek Melikgazi Belediyesi dosya gecikmesi nedeniyle evrakı
Valiliğe geç ulaştırmıştır.
BELGE:
Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri ile bilirkişilere ayrı ayrı yazılan görevlendirme yazıları.
Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinin cevabi yazıları.
Vali Yardımcısı Ali Yener Erçin tarafından hazırlanan muhakkik raporu ve bu rapora esas teşkil eden
bilirkişi raporu.
YALAN 5
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Sayın Vali Osman Güneş. Vali o zaman orda, bir dönem bakanlık yaptı kısa süre. Dosyanın
kapatılması lazım, basıyor imzayı. Ama bir şey var değerli arkadaşlar. Sayın Vali ondan önce
kararnamesi çıkmış ve müsteşarlık görevine atanmış birisi. Yani Kayseri Valisi değil. O gidiyor,
imzaladıktan sonra bakanlığa gönderiyor, bakanlığa gittikten sonra aynı Osman Güneş bu kez de
müsteşar olarak kendisinin gönderdiği yazıyı alıyor Sayın Bakan’ın onayına sunuyor ve diyor ki burada
hiçbir şey yoktur dosyayı kapatalım ve dosya kapanıyor.”
DOĞRUSU
Kararname her ne kadar 30.11.2007 tarihinde yayınlanmış ise de aynı kararname ile Kayseri’ye
atanan vali, görevine henüz başlamadığından, Osman Güneş’in ayrılması halinde yerine vekalet
edecek olan vali yardımcısı da belirlenmediğinden Vali Osman Güneş 04.12.2007 günü de dahil olmak
üzere görevinin başında kalmıştır. 657 sayılı kanunda belirtilen 15 günlük meyil süresi, devlet
memurlarına kalan işlerini toparlamaları için verilmiş bir haktır. Sayın Kılıçdaroğlu, uzun yıllar kamu
görevi yapmasına rağmen, çok iyi bildiği bu konuyu siyasi istismar aracı olarak kullanmaya
yeltenmiştir.
Dosyanın kapatıldığı iddiası ise başka bir kuyruklu yalandır. Đdari ve adli her türlü soruşturma en ince
noktasına kadar yapılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 9 ay devam etmiştir.
BELGE:
Vali Osman Güneş’in 04.12.2007 tarihinde görevli olduğuna dair belge.
ĐKĐNCĐ GÜN YALANLARI
YALAN 6
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Bizim elimizde dokümanlar var, belgeler var. Ben başka bir davadan, açılmayan bir davadan
bahsediyorum. Ben kapatılan bir davadan bahsediyorum. O 17 kişilik çeteden rüşvet toplayan birisinin
nasıl mahkûm edildiğini söylüyor. Biz o 17 kişilik çeteyi nasıl bire indirdin. Hangi gerekçe ile bire
indirdin. Biz onu soruyoruz.”

DOĞRUSU:
Ortada tek bir dava var. Başka bir dava da yok. Hacı Ali Hamurcu yakalandığı zaman ilk ezberletilen
metinleri okuyarak, 17 kişiyi değil tam 50 kişiyi suçladı. Bunun üzerine Valilik; memur suçları ile ilgili
Savcılık ise; kendi alanına giren konularda aylarca inceleme ve araştırma yaptı. Şahısların tek tek
ifadelerine başvurdu. 9 Ay süren bir soruşturma neticesinde Hamurcu’nun söylediği bütün iftiralar
incelendi ve hepsi boş çıktı. Her söylediğinin yalan olduğu tespit edildi. Bunun üzerine savcılık
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
BELGE:
Cumhuriyet Savcılığının 50 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.
ÜÇÜNCÜ GÜN YALANLARI
YALAN 7
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Hacı Ali Hamurcu’nun avukatı Yakup Erikel’in vekalet belgesi sahte. Noterin yevmiye numarası
silinmiş vs.”
DOĞRUSU
Bu ithamla ilgili olarak belediyemizin herhangi bir sorumluluğunun olamayacağını bir ilkokul çocuğu
dahi bilir. Adalet bakanlığı kuşkusuz bir hata gördüğünde gereğini yapacaktır. Biz yine de bu durumu
açıklayalım: Hacı Ali Hamurcu ile vekili Av. Yakup Erikel, 2 yıl süren yargılama boyunca hep
beraberlerdi. Savcılık aşamasındaki ifadelerinde ve ağır ceza yargılamasında Av. Yakup Erikel’in hep
ismi ve imzası var. Ayrıca Hacı Ali Hamurcu’nun ‘Yakup Erikel benim avukatımdır’ şeklinde ifadeleri
var.
Son günlerde Hamurcu ile avukatlarının birbiri ile ilgili ihtilaflarının asıl nedeni belediyemize karşı
şantaj olarak kullanılan sahte senedi, kimin tertip ettiğine yöneliktir. Avukat Yusuf Erikel senetteki
Başkanımız Mehmet Özhaseki ve Genel Sekreter M.Yalçın'a ait olduğu ileri sürülen imzaların H.Ali
Hamurcu tarafındfan atıldığını söylerken, H. Ali Hamurcu da senetteki imzaların av. Yusuf Erikel
tarafından atıldığını beyan ediyordu. Şikayetimiz üzerine senet üzerinde yapılan incelemede imzaların
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Genel Sekreter M.Yalçın'a ait olmadığı kesin
olarak anlaşıldı. Daha sonra alınan ek bilir kişi raporunda senet üzerinde ki imzaların av. Yusuf Erikel'e
ait olduğu tespit edilince sadece bu nedenle alınacak en az 3 yıllık hapis cezası, önceden can ciğer
kuzu sarması olan avukat ve müvekkilini sonra dan birbirine düşman etti.
BELGE:
Hacı Ali Hamurcu’nun Cumhuriyet Savcılığı’na vermiş olduğu 24.10.2007 tarihli ifade tutanağı.
Cumhuriyet Baş Savcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğüne yapılan Sahte senet suç duyurusu
Kriminoloji raporu
YALAN 8
Kılıçdaroğlu diyor ki;
“Hacı Ali Hamurcu’nun avukatı Yakup Erikel’in Kayseri’ye gelişlerindeki otel parasını Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ödemiştir.”
DOĞRUSU
Bir kuyruklu yalan daha. Đşin garip tarafı, arka arkasına bu yalanları uyduranların yüzü hiç kızarmıyor.
Otelden belgeleri istedik. Onlar da bu konuya ilişkin belgeleri verdiler ve konuya açıklık getirdiler.
Davada taraf olduğumuz ve sürecin başından beri karşı karşıya geldiğimiz birisinin otel parasını
ödemeyi düşünmek için her halde insanın aklını peynir ekmekle yemesi gerekir. Üzerimize vazife
olmamasına rağmen yine de otelden belgeleri istedik. Otelden gelen sonuçlar bu iftirayı atanları bir kez
daha mahcup etti.
BELGE:
Altınsaray Hotel’den alınan 17.12.2007 tarihli belge.
YALAN 9
Şevki Kulkuloğlu diyor ki;
“Kayseri Adliyesinde 2.Ağır Ceza Mahkemesinde Guinness Rekorlar Kitabına girecek bir yargılama
safhası yaşanmıştır. 56 sanıklı, trilyonlarca liralık yolsuzluğun konu edildiği bir yargılamada,
yargılamanın tamamı gözaltı sürecinden başlamak üzere ve dava dosyası iki kez de Yargıtay’da
temyiz incelemesine tabi tutulduğu halde, 5 ay içinde kesinleşmiş ve karar infaz edilmiştir.(12.11.2010
tarihli TBMM Basın Toplantısından)
DOĞRUSU
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce, Hacı Ali Hamurcu hakkında suç duyurusunda bulunulan tarih
25.06.2007 dir. Kayseri 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararı, Yargıtay 11. Ceza
Dairesi’nce 02.07.2009 tarihinde onanmıştır. Konuyla ilgili süreç iddia edildiği gibi 5 aylık kısa bir süre
değil, 2 yıl 7 gün sürmüştür.
BELGE:

Suç Duyurusu
Yargıtay Onama Kararı
Tutunacak hiçbir ciddi bulgusu olmayanlar, bu gün işi tamamıyla mahalle dedikodusuna döktüler.
Ancak her gün yeni bir yalan üretmekte artık zorlanıyorlar. Đbretle seyrettik, seyrediyoruz. Allah hiçbir
kimseyi ve hiçbir kurumu bu duruma düşürmesin.
KAMUOYUNUN VĐCDANINA SUNULUR…
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8685
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Başsavcılık'tan Kılıçdaroğlu'na cevap
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Siyami BAŞOK rüşvet iddiasıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı.
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Bilindiği üzere bir siyasi partinin sayın genel başkanı 13 Aralık 2010 tarihinde TBMM'deki
bütçe kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Kayseri büyükşehir belediye başkanı
ve başka bazı şüpheliler hakkında başsavcılığımızca yürütülüp sonuçlandırılan bir
soruşturmadan söz ederek, bu soruşturmanın içeriğine ilişkin bazı eleştirilerde bulunmuş,
bilahare basına yaptığı açıklamalarda, Kayseri'de vilayet, adliye ve belediye arasında şeytan
üçgeni oluştuğundan bahisle soruşturmanın bu kurumlar arasında iş birliği yapılarak
kapatıldığını ima etmiş, kendilerinin konuşmaları sonrasında soruşturma dosyasındaki bazı
belgeler “Organize Đşler” başlığı altında bu partinin internet sitesinde yayınlanmıştır.
Akabinde 14.12.2010 tarihinde bu kez Kayseri büyükşehir belediye başkanı tarafından bir
basın toplantısı düzenlenerek yine soruşturma dosyasından alındığı anlaşılan bazı belgeler
basına dağıtılmış ve belediyenin internet sitesinde yayınlanmıştır.
Bütün bu belgelerin yayınlanması üzerine konu kamu oyunda tartışılmaya başlanmış, değişik
kesimlerce farklı değerlendirmeler yapılmış, soruşturmayla ilgili olarak başsavcılığımızı ilzam
eder nitelikte bazı yorumlara da yer verildiği görülmüştür.
Karşılıklı iddiaları ileri sürenlerin olayı kendi ön kabulleri doğrultusunda değerlendirmeleri
veyorumlamaları doğaldır. Öte yandan özellikle siyasi partilerin kamuoyunun ilgisini çekecek
nitelikteki işlemleri takip etmeleri ve sorgulamaları da yüklendikleri görev ve
sorumluluklarının gereğidir ve yadırganmamalıdır. Fakat bu sorgulamalar ve asıl
muhataplarınca ileri sürülen karşı iddialar bağlamında yargı organlarının işlem ve kararları
basın organları ve kişilerce yorumlanırken yürürlükteki mevzuat dikkate alınmalı, özellikle
adil yargılama hakkını ve kişilik haklarını sağlama ve korumayı amaçlayan hükümler gözardı
edilmemelidir.
Bu güne kadar, tarafların açıklamalarıyla başsavcılığımız tarafından yürütülen işlemlere
ilişkin ayrıntıların kamuoyunun bilgisine tam olarak sunulacağı ve başsavcılığımız açısından
başlangıçta ileri sürülen kuşkuların ortadan kalkacağı düşüncesiyle herhangi bir açıklamaya
gerek görülmemiş, bu tartışmada taraf olarak algılanmamak adına sessiz kalınmıştır.

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere başsavcılığımızca yürütülen işlemlerde ifadelerin
gizlendiği, eksiklikler bulunduğu, bazı soruşturma mekanizmalarının işletilmediği, kasıtlı
olarak eksik soruşturma yapılarak olayın kapatıldığı vs. şeklinde basın organlarındaki
yorumların devam ettiği görülmüş, bu sebeple söz konusu soruşturmanın ve bağlantılı diğer
soruşturmaların safahatının, delil niteliğindeki bilgi, belge ve ifadelerin, içeriği
belirtilmeksizin, herhangi bir değerlendirme, yargı ve yoruma yer verilmeden kronolojik
olarak kamuoyuna açıklanması, demokratik bir toplumun temel ilkelerinden olan şeffaflığın
ve T.C Anayasası ile teminat altına alınan kamuoyunun haber alma hakkının gereği olarak
uygun görülmüştür.
Delil niteliğindeki bilgi, belge ve ifadelerin içeriğinin açıklanmaması bunların gizlenmesi
amacına yönelik değil, tarafların iddialarının lehinde veya aleyhinde görüş beyanı olarak
algılanabileceği endişesinden kaynaklanmaktadır. Kaldı ki bunların bir kısmının içerikleri
taraflarca açıklanmıştır ve kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Diğerlerinin de yine kendilerinde
mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple açıklamamıza herhangi bir belge eklenmemiştir.
Başsavcılığımızca kamuoyunda tartışmalara sebep olan soruşturma ve bu soruşturma ile
doğrudan bağlantılı olup tartışmalar sırasında parça parça değinilenler de dahil olmak üzere
dört ayrı soruşturma yürütülmüştür. Bunlardan birisi sanığın mahkumiyeti ile, birisi
kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonuçlanmış, birisi yargılama, sonuncusu soruşturma
aşamasındadır. Yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca kronolojik olarak yapılan işlemler
aşağıda açıklanmıştır. Her aşamada yargı mercileri tarafından verilen kararların gerekçeleri bu
kararların içeriğinde gösterildiği, bir kısmı yayınlandığı, diğerleri de ilgililerinin elinde
bulunduğu için ayrıca içeriklerinin açıklanmasına ve örneklerinin eklenmesine ihtiyaç
duyulmamıştır.
1. SORUŞTURMALARIN BAŞLANGICI VE H.A.H. DOSYASI ( 2007/17158 Sor.)
25.06.2007 tarihinde; Kayseri büyükşehir belediye başkanlığınca başsavcılığımıza ibraz
edilen suç duyurusu yazısında, H.A.H isimli şüphelinin Kayseri büyükşehir belediyesinde
çalıştığı, bazı şahıslardan çeşitli vaatlerle yasal dayanağı ve kendileriyle ilişiği bulunmayan
paraları tahsil edip kendine mal ettiği, konuya ilişkin idari soruşturmanın devam ettiği, idari
soruşturmanın tamamlanmasının müteakip dosyanın ibraz edileceği bildirilerek, adı geçenin
belediyeye ait tahsilat fişlerini ve resmi mührü kullanması sebebiyle suç duyurusunda
bulunulmuş, evrak aynı tarihte başsavcılığımızın 2007/17518 soruşturma numarasına
kaydedilmiş ve otomatik tevzi yoluyla bilahare soruşturmayı yürütecek olan Cumhuriyet
Savcısına tevzi olunmuştur.
29.06.2007 tarihinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği idari
soruşturmaya ilişkin rapor ve eklerini Başsavcılığımıza ibraz etmiştir.
10.07.2007 tarihli yazı ile; Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği; H.A.H
hakkındaki daha önceki suç duyurusundan bahisle, o ihbarda belirtilen olaylardan sonra
kendisinin avukat olduğunu beyan eden Y.E. tarafından kendilerine telefon edilerek, borçlusu
Kayseri büyükşehir belediye başkanı ve genel sekreteri olan 10.000.000 YTL bedelli senedin
tahsili için H.A.H. nin kendisine müracaat ettiğini, bu şahsın bir kısım nakit taleplerinin
karşılanması halinde olayı sansasyona meydan vermeden kapatabileceğini söylediğini, olayın
bir komplo olduğu düşüncesiyle keyfiyetin bildirilmesi zaruretinin doğduğunu beyan etmiştir.
10.07.2007 tarihinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne belediyenin suç
ihbarını ve belediye tarafından düzenlenen soruşturma raporunun örneği de eklenerek yazılan
yazı ile olayın etraflıca soruşturulmasını ve şüphelinin mevcutlu olarak başsavcılığımızda
hazır bulundurulması istenilmiştir.
16.07.2007 tarihinde olayın şüphelisi olan H.A.H. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalanarak
Kayseri'ye gönderilmiş, 17.07.2007 tarihinde Kayseri'ye intikal etmiş gözlem altına alınmıştır.
18.07.2007 tarihinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcısının daha önceki talimatı üzerine yürüttüğü soruşturma
evrakını şüpheli H.A.H ile birlikte mevcutlu olarak Başsavcılığımıza ibraz etmiştir.

Đbraz edilen fezlekenin altına soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından
“şüphelinin ifadesinde geçen şahıslarla ilgili gerek yeni iddialar olması gerekse bir
kısmının farklı yargılamaya tabi olması nedeniyle araştırma yapılarak ayrı soruşturma
evrakı düzenlenmesi, soruşturma evrakına eklenen Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış
olan 17.07.2007 tarihli şüpheliler H.A.H ve Av. Y. E. hakkında şikayeti içeren dilekçelerle
ilgili ayrı soruşturma evrakı düzenlenmesi” şeklinde not düşülerek imzalanmıştır.
Şüpheli H.A.H. tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmiş ve aynı tarihte (18.07.2007)
tutuklanmasına karar verilmiştir.
Soruşturma aşamasında kimileri Kayseri dışında olan mağdur ve şikayetçilerin beyanlarına
başvurulmuş, bu şikayetçilerden alınan paralar karşılığında kendilerine verilen makbuzlar
temin edilerek yazı ve imza incelemeleri yaptırılmış, şüphelinin bu soruşturmaya konu
eylemleri ikrar etmekle birlikte, bunları çalıştığı birimin amiri olan iki belediye bürokratının
yönlendirmesi ile yaptığını iddia etmesi sebebiyle bu iddia da dahil olmak üzere yürütülen
soruşturma sonunda başsavcılığımızın 19.09.2007 tarihli iddianamesi ile H.A.H. hakkında
nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Kayseri 2. Ağır Ceza
Mahkemesine dava açılmış, H.A.H. nın bu soruşturmaya konu eylemleri birlikte işlediğini
iddia ettiği kişiler hakkında ise ek takipsizlik kararı verilmiştir.
Yapılan yargılama sırasında, aşamalarındaki işlemleri aşağıda (2) numaralı bölümde
açıklanan başsavcılığımızın 2007/24740 numaralı soruşturma dosyası da mahkemece getirtilip
duruşmada okunmuş, incelenmiş, yargılama sonunda 03.01.2008 tarihinde H.A.H.’ nun
eylemleri sabit görülerek birden fazla dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından
mahkumiyet kararı verilmiştir.
Bu hüküm, temyiz edilmesi üzerine Yargıtay tarafından, mahkemece karar verilmesinden
sonra yürürlüğe giren ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını düzenleyen yasa
değişikliği uyarınca yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle dolandırıcılık suçları
yönünden bozulmuş, bu aşamada resmi belgede sahtecilik suçundan verilen hüküm onanarak
kesinleşmiş, bozmaya uyularak tekrar yapılan yargılama sonunda 10.10.2008 tarihinde
dolandırıcılık eylemleri açısından sanığın mahkumiyetine, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiş, bu son karar da temyiz edilmesi üzerine Yargıtay
tarafından 02.07.2009 tarihinde onanmak suretiyle kesinleşmiştir.
2. KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐNDEKĐ YOLSUZLUK ĐDDĐALARINI
ĐÇEREN SORUŞTURMA DOSYASI ( 2007/24740 Sor. )
Yukarıda bir numaralı bölümde açıklandığı şekilde, 2007/17158 numaralı soruşturmaya konu
eylemlerle ilgisi olmayan ve o soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının yazılı talimatı
üzerine, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü’nün 20.07.2007 tarihli yazısı ile ve “…şüpheli H.A.H.' nin gözetim süresi
içerisinde müdafi huzurunda CMK 147'ye göre alınan ifadesinde tahkikat konusu
haricindeki 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk olaylarıyla ilgili iddiaları
içeren' ifadesi ekte gönderilmiştir.” denilerek 26 sayfa tutan ifade tutanağının aslı
başsavcılığımıza gönderilmiş, içeriği, şüphelilerin görev ve sıfatları sebebiyle
başsavcılığımızın iş bölümü cetveli gereğince Cumhuriyet başsavcı vekilince soruşturmaya
başlanmış, söz konusu soruşturma 26 sayfalık bu ifade esas alınarak yürütülmüştür.
Bu soruşturmada sırasıyla;
31.07.2007 tarihinde; Cumhuriyet başsavcı vekilince Đçişleri Bakanlığına yazılan yazı ile:
H.A.H isimli kişinin ifadesinde sözünü ettiği eylemlerle ilgili olarak 4483 sayılı Kanun
hükümlerince ön inceleme yaptırılarak sonucunun bildirilmesi istenilmiş, isnatları içeren 26
sayfalık ifade tutanağı Đçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
10.08.2007 tarihli yazı ile Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü
başsavcılığımız yazısı ve eklerini Kayseri Valiliğine ileterek ön araştırma yapılmasını ve 4483
sayılı yasaya göre yapılacak işlemlere esas olmak üzere düzenlenecek rapora bağlı olarak vali
görüşü şeklinde bildirilmesini istemiştir.

21.08.2007 tarihinde Kayseri vali vekili, Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel
Müdürlüğüne yazdığı yazı ile “ilgi yazınız ekinde yer alan ifade ve iddialar incelendiğinde
isnat olunan suçların tamamının Türk Ceza Kanununun 252. maddesinde tarif edilen
'rüşvet' suçunu oluşturmakla 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun
olacağı kanaati ile gereğinin takdir ve ifasının Bakanlığımızca belirlenmek üzere ilgi yazı
ve ekleri ekte sunulmuştur.” demek suretiyle evrakı Đçişleri Bakanlığına iade etmiş, bu evrak,
Kayseri vali vekilinin sözü edilen yazısı da ilgi tutularak 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere 03.09.2007 tarihli yazı ekinde Başsavcılığımıza gönderilmiştir.
20.09.2007 tarihinde; Cumhuriyet başsavcı vekilince büyükşehir belediyesi görevlileri ve
diğer şahıslar hakkında isnatlarda bulunan H.A.H. isimli şahsın müdafii huzurunda toplam 13
sayfa tutan ifadesi alınmıştır.
25.09.2007 tarihinde; soruşturmayı yürüten başsavcı vekili Đçişleri Bakanlığına yazdığı yazı
ile iddiaların ayrıntılarından ve o ana kadar yapılan işlemlerden de bahsederek ve “iddia
konusu eylemlerin görevi kötüye kullanmak ve usulsüz işlemler yaparak menfaat temini
şeklinde olduğu iddia edildiği, ancak alındığı belirtilen rüşvet parası ve temin edildiği iddia
olunan menfaatlerle ilgili olarak hiçbir somut delil ileri sürülmediği, ispatlanma ihtimali
olan hususların tümünün görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturacağı, bu suç yönünden
yapılacak olan idari soruşturma sırasında delil bulunması halinde rüşvet suçu yönünden
de soruşturmaya devam edilmesinin uygun olacağı, idari soruşturma sırasında ortaya
çıkabilecek olan delillerin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak olan soruşturma
sırasında da iddialara dayanak olup rüşvet suçu yönünden yapılacak soruşturmayı haklı
kılabileceği...” diyerek keyfiyetin araştırılmasını yeniden talep etmiştir.
11.10.2007 tarihinde; H.A.H hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/17518
numaralı soruşturması sonunda Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesine adı geçen hakkında açılan
2007/253 Esas numaralı dava dosyası getirtilerek incelenmiş, tutanağa bağlanmıştır.
23.10.2007 tarihinde; cezaevinde tutuklu bulunan H.A.H. dilekçe ile başvurarak soruşturma
konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağını bildirmiş, bunun üzerine Cumhuriyet
başsavcı vekili tarafından tekrar çağrılarak 24.10.2007 tarihinde müdafi huzurunda tekrar
ifadesi alınmıştır.
14.12.2007 tarihli yazı ile; Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü,
başsavcılığımızın talebi üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonunda “işleme konulmama
kararı” verildiğini bildirerek, kararın bir örneği soruşturma dosyasına gönderilmiştir.
07.01.2008 tarihinde Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından Kayseri Valiliğine yazılan
yazıyla, yukarıda sözü edilen evraktan bahisle “yapılan idari soruşturma sırasında yapılan
işlemlere ilişkin belgelerin karar ekinde bulunmadığı anlaşıldığından itirazda bulunup
bulunmama yönünde bir sonuca ulaşılamamıştır... Đdari soruşturma sonucu verilen Đşleme
Konulmama Kararına karşı itiraz yönünden inceleme yapılmak üzere idari soruşturma
sırasında yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belge fotokopilerinin Cumhuriyet
Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.” denilerek inceleme evrakının tamamı
istenilmiştir.
23.01.2008 tarihli Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğünün yazısı ekinde söz
konusu işleme konulmama onayına ait inceleme dosyası ve eklerinin örnekleri (123 sayfa)
gönderilmiştir.
25.01.2008 tarihinde H.A.H hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen davaya
ilişkin dosya tekrar getirtilerek incelenmiş, bu incelemede adı geçen hakkında dolandırıcılık
ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dolayı cezalandırılmasına karar verildiği ve dosyanın
temyiz aşamasında olduğu belirlenmiştir.
01.02.2008 tarihli yazı ile söz konusu işleme konulmama kararına itiraz olunmadığı Kayseri
Valiliğine bildirilmiştir.

Bu arada 22.11.2007 tarihinden başlayarak, H.A.H' nin isnatlarını içerir ifadelerinde
eylemlere ve usulsüz işlemlere tanık olduğunu beyan ettiği kişilerin ifadeleri alınmıştır.
Yine 22.11.2007 tarihinden başlayarak 20.02.2008 tarihine kadar değişik tarihlerde hakkında
isnatlar bulunan Kayseri büyükşehir belediye başkanı, başkan vekilleri, genel sekreteri, genel
sekreter yardımcıları, sair belediye bürokratları ile usulsüz yapılan işlemler karşılığında rüşvet
verdikleri iddia olunan kişilerin şüpheli sıfatıyla savunmaları alınmıştır.
Soruşturma sonunda; aşamalarda yürütülen işlemler, alınan ifade ve savunmalar, bütün bilgi
ve belgelerden edinilen kanaatle 12.03.2008 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilmiş, bu karar itiraz hakkı olan H.A.H'ye 14.03.2008 tarihinde cezaevinde iken tebliğ
edilmiş, karara itiraz olunmamıştır.
3. Av. Y.E. HAKKINDAKĐ ŞANTAJ ĐDDĐASINA ĐLĐŞKĐN SORUŞTURMA DOSYASI
( 2007/6184 BM - 2009/33139 Sor. )
Yine yukarıda (1) numaralı bölümde açıklandığı üzere 2007/17158 numaralı soruşturmaya
konu eylemlerden farklı bir eylem hakkında, şüphelisinin avukat ve özel soruşturma usulüne
tabi olması sebebiyle ayrıca düzenlenen ve Av. Y.E.’nin “borçlusunun Kayseri büyükşehir
belediye başkanı ve genel sekreteri olduğu 10.000.000 YTL bedelli senedin tahsili için
H.A.H. nin kendisine müracaat ettiğini, bu şahsın bir kısım nakit taleplerinin karşılanması
halinde olayı sansasyona meydan vermeden kapatabileceğini söylediği” şeklindeki Kayseri
büyükşehir belediyesine yönelik şantaj yaptığı iddiasını içeren evrak 19.07.2007 tarihinde
başsavcılığa gönderilmiş, başsavcılığımızın iş bölümü cetveli uyarınca, avukatların görevleri
sebebiyle işledikleri suçların soruşturmasını yürütmekle görevli bir başka Cumhuriyet
savcısına gereğinin takdir ve ifası için tevdi olunmuştur.
Adı geçen avukat yönünden 1136 sayılı Avukatlık Kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde
yürütülen ihzari inceleme ve soruşturma sonunda Adalet Bakanlığınca kovuşturma izni
verilmesi üzerine, 12.05.2010 tarihinde Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesince Av. Y.E.nin
“Avukatlık görevinin ifası sırasında şantaj yapmak” suçundan yargılanması için son
soruşturmanın Kayseri Ağır Ceza Mahkemesinde açılıp yapılmasına” karar verilmiştir.
Anılan dava halen Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde derdesttir. Bu sebeple, bu
soruşturmanın aşamalarındaki işlemler hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi verilememiştir.
4. H.A.H. HAKKINDA RESMĐ BELGEDE SAHTECĐLĐK VE ŞANTAJ ĐDDĐASINA
ĐLĐŞKĐN SORUŞTURMA ( 2008/27679 Sor. )
Av. Y.E. hakkındaki şantaj iddiasına ilişkin soruşturma devam ettiği sırada, Kayseri
büyükşehir belediye başkanı ve Kayseri büyükşehir belediyesi genel sekreteri vekili
başsavcılığımıza verdiği 03.11.2008 tarihli dilekçe ile, dilekçe ekinde fotokopisini ibraz ettiği
ve müvekkillerinin imzaları taklit edilerek düzenlenmiş olduğunu belirttiği 10.000.000.-YTL
bedelli sahte senet ileri sürülerek müvekkillerinden menfaat temin edilmeye çalışıldığından
bahisle şantaj ve resmi belgede sahtecilik suçlarından H.A.H. isimli kişi ve tespit edilecek
diğer şüphelilerden şikayetçi olduklarını bildirmiştir.
Yapılan soruşturma sonunda 15.04.2009 tarihinde; sahte olduğu iddia edilen söz konusu
senedin resmen tahsile konulmadığı, aynı senet ile ilgili olan ve Av. Y.E. hakkında yürütülen
soruşturmada da bütün aramalara rağmen senet aslının elde edilemediği, bu sebeple resmi
belgede sahtecilik suçu açısından delil bulunmadığı gibi bu soruşturmanın şüphelilerinin
şantaj suçunu işlediklerine dair kamu davası açmayı haklı gösterecek yeterlilikte delil ve
emare elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
Ancak, bu yılın mart ayında H.A.H. isimli kişinin bir başka suça teşebbüs ettiği iddiası
sebebiyle Đstanbul’da yakalanması sonrası yapılan soruşturma sırasında Av. Y.E.’nin evinde
yapılan aramada şikayete konu 10.000.000.00 YTL bedelli ve sahte olduğu iddia edilen senet
aslının ele geçirildiğinin öğrenilmesi üzerine, tarafımızca 25.03.2010 tarihli yazı ile yukarıda
açıklanan soruşturmanın yeniden ele alınarak ortaya çıkacak duruma göre gereğinin takdir ve
ifası istenilmiştir.

Bunun üzerine bütün ilgililerin gerek huzurda alınan yazı ve imza örnekleri, gerekse farklı tarihlerde
değişik işlemlerde kullandıkları samimi yazı ve imza örnekleri temin olunarak
bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bu inceleme sonunda diğer deliller de birlikte değerlendirilerek
sahtecilik eyleminin Đstanbul Üsküdar’da işlendiği sonucuna varılıp evrak30.11.2010 tarihinde suç yeri
itibariyle Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
Bu soruşturma da halen derdest olduğu için daha ayrıntılı bilgi verilememektedir.
Safahat bu şekildedir.
Bütün bunlara ek olarak belirtmek gerekir ki; gerek bu soruşturmalara konu olan olaylar ve
iddialar hakkında soruşturmalarda elde edilip değerlendirilenler dışında delil olabilecek bilgi
ve belgelerin, gerekse bu soruşturma ve işlemlerde görev alıp da haklarında soruşturma
yapmak yetki ve görevi başsavcılığımıza ait olan kişiler hakkında suç işlediklerine dair bilgi
ve belgelerin ibraz edilmesi halinde yasal gereğinin takdir ve ifa olunacağından şüphe
duyulmamalıdır.
Öte yandan, yürüttükleri soruşturma ve davaların hemen her aşamasında kendilerine yasalarla
tanınan yargısal takdir yetkisini kullanan yargı mensuplarının, bu yetkilerini hukuka aykırı
hangi saik ve amaçlarla kötüye kullandıklarına dair bilgi ve belgelerin iletilmesi halinde
merciince gereğinin yapılacağı da şüphesizdir.
Kamuoyunun takdirlerine sunulur.
Mehmet Siyami BAŞOK
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8686
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Bu evrak gerçeği yansıtmıyor !
Hacı Ali Hamurcu'nun babası Fahrettin Hamurcu, tartışmalar ve basına yansıyan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
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Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen Hacı Ali Hamurcu'nun
babası Fahrettin Hamurcu, tartışmalar ve basına yansıyan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığı yolsuzluk iddialarında adı
geçen Hacı Ali Hamurcu'nun babası Fahrettin Hamurcu sessizliğini bozdu. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan evraklara değinen Hamurcu, "Evrakı okuyunca
Altınsaray Otel başlıklı kağıda Kayseri 'Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın isteği üzerine' yazılarak
verilmiş, muğlak ifadeler içeren bir belge olduğu açıkça görülmektedir. Bu evrak gerçeği
yansıtmamaktadır" dedi.
Avukat Yakup Erikel'in Kayseri'ye toplam 6 kez geldiğini ve bunun 5'inde adı geçen Altınsaray Otel'de

kaldığını savunan Hamurcu, "Son geldiğinde ise belediye yer ayırtmayı geciktirince otelde yer
olmadığından başka otelde kalmıştır. Yakup Erikel Kayseri'ye geldiğinde beni aradı, Altınsaray Otel'de
olduğunu söyledi. Gittim ve otelde buluştuk. Oradan onun açtığı telefonla bizi almaya gelen gri renkli
Ford marka bir arabaya bindik, beraber cezaevine oğlumu ziyarete gittik. O içeri girdi, ben arabanın
şoförü ile dışarıda bekledim. O arada şoföre arabanın kime ait olduğunu sorunca bu gri arabanın
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'a ait olduğunu ve şoförün de makam
şoförü olduğunu öğrendim. Avukat Yakup'u akşam eve iftara davet ettim. Bizde yemek yedi, bana o
sırada kendisinin çok inançlı biri olduğunu, umreye gittiğini, Bülent Arınç'ın özel avukatı olduğunu,
kendisinin bu olayı çözmek için Ankara'dan görevlendirildiğini söyledi. Ben kendisine, 'Bizde kal, otelde
kalma' dedim. Bana Mustafa Yalçın ile arkadaş olduğunu, oteli belediyenin ayarladığını söyleyerek,
'Belediyenin misafiriyim' dedi. Belediyeden aldığı parayı avukat Yusuf Dalmaz'ın bürosunda
şikayetçilere ödedikten sonra Ankara'ya dönecekti, beraber Altınsaray Otel'e gittik. Eşyalarını aldı,
anahtarı verip çıkarken resepsiyondaki görevlilere, 'Ben Büyükşehir Belediyesi'nin misafiriyim
biliyorsunuz değil mi?' dedi, onlar da gülerek, 'Efendim biliyoruz, iyi yolculuklar' dedi. Yakup da onlara,
'Daha önce kalmıştım, onun parasını ödediler değil mi?' diye tekrar sordu. Görevliler de, 'Evet
efendim, belediye ödedi, güle güle' dediler. Yakup Erikel ve otel bugün yalan söylüyor. O zaman
ispatlasınlar. 'Şikayetçilere parayı Hacı Ali'nin babası ödedi, akrabaları verdi' diye bir başka yalan daha
söylüyorlar. Benim bir evim vardı, onu da borçlarımı ödeyebilmek için 2005'te sattım, kirada
oturmaktayım. Şikayetçilere ödeme ise 2007'de yapıldı. Ben maddi sıkıntımdan dolayı 8 aydır
Silivri'de yatan oğlumu bir kere bile ziyarete gidemedim.
Nedense büyüklerin hepsi güçlüden yana oluyor, elbet bir gün benden yana olan biri de çıkacak"
iddialarında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8687
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Bir çanta dolusu altını çalındı
Şehirlerarası bir otobüste seyahat eden yolcuya ait altın dolu evrak çantasını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
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Kayseri-Malatya karayolunda şehirlerarası bir otobüste seyahat eden yolcuya ait altın dolu evrak
çantasını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
Olay, Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesine yakın bir dinlenme tesisinde meydana geldi.
Kahramanmaraş'a gittiği öğrenilen otobüste bulunan Cengiz G.'ye ait altın dolu James Bond çanta,
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Dinlenme tesisinde çantasının çalındığını fark eden Cengiz
G., durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma bölgeyi ablukaya alırken,
çembere alınan bölgeden geçen araçları tek tek kontrol etti. Polis ve jandarma, miktarı tam olarak
açıklanmayan
altınların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8688
Erişim Tarihi: 23.12.2010

H.Ali Hamurcu bu parayı nasıl ödedi ?
oda.tv'den Kayseri'de rüşvet iddialarıyla ilgili kritik sorular.
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Kayseri’de yaşanan yolsuzluk iddialarını irdelemeye devam ediyoruz.
Önce meseleye bilmeyenler için bir daha anlatalım…
Kayseri Belediyesi'nde çalışan Hacı Ali Hamurcu, belediyeye ait mührü taşıyan makbuzlarla,
belediyeyle çeşitli işlerini görecek vatandaşlardan para topluyordu. Bu paralar Kayseri Belediyesi'nin
kasasına girmiyor, bir rüşvet olarak birikiyordu. Ancak taksi durağı ihalesinde toplanan paralara
rağmen işler görülmeyince paralarını kaptıranlar durumdan şikayetçi oldu. Skandal bu şekilde ortaya
çıktı.
Skandala ilişkin iki görüş vardı.
Hükümet, yapılan usulsüzlüğün Hacı Ali Hamurcu'nun bireysel suçu olduğunu iddia ederken,
muhalefet yolsuzluğun Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de dahil olduğu bir çete
tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyordu. Nitekim Hacı Ali Hamurcu, ilk ifadesinde Belediye
Başkanı’na kadar uzanan bir yolsuzluk çetesini anlattı. Olayın açığa çıkmasından bir süre sonra
Hamurcu'ya ilk avukatı Yusuf Erikel'in yerine kardeşi AKP'li Yakup Erikel avukat olarak atandı.
Hamurcu, emniyetteki ifadesini değiştirerek suçu bireysel olarak üstlendi. Bülent Arınç'ın da avukatı
olan Yakup Erikel, Hamurcu'nun paralarını aldığı kişilere paralarını ödeyerek şikayetlerin de geri
alınmasını sağladı.
Peki bu para ne kadardı? Şikayetçilere bu açığı kapatarak ödeme yapan kaynak neydi?
PARA 450 BĐN TL
Önce paranın miktarı konusunu açıklığa kavuşturalım.
Elbette Hamurcu’nun bugüne kadar Belediye işlerinin görülmesi için Kayserili vatandaşlardan ne kadar
topladığını bilemiyoruz. Ancak parası alınarak, işi görülemeyen ve bu nedenle şikayetçi olanların
miktarı belli.
Bu miktar 24 Ekim 2007 tarihinde Hacı Ali Hamurcu’nun Kayseri Belediyesine ilişkin suçlamalarını geri
aldığı 3 sayfalık sorgusunda avukatı Yakup Erikel tarafından 450 bin TL olarak açıklanıyor.
Erikel burada toplanan paralara rağmen işin neden görülemediğini savcıya anlatırken ilginç bir ifade
kullanıyor: “taksi hatlarının satışlarından sonra esasında bu hattın ihalesinin belediyenin yetkisinde bile
olmadığı anlaşılınca alınan paraların iadesi çabalarına girişilmiş…” Kısacası Erikel’in sözlerinden
skandalın patlama nedeni net olarak anlaşılıyor. Rüşvet toplayan her kimse belediyenin alanı dışına
çıkıyor.
Devam edelim…
Erikel’e göre şikayetçilerin 450 bin TL’si Hacı Ali Hamurcu tarafından ödendi.
Şimdi Hacı Ali Hamurcu’nun bu parayı ödeyebilecek durumu olup olmadığını sorgulayalım…
HAMURCU’NUN DAVALARI
Hacı Ali Hamurcu hakkında hukuki tahkikat yaptığınızda 2 ilginç dava ile karşılaşıyorsunuz.
Size o iki davadan söz edelim…
Đlki Kayseri 5. Đcra Dairesi’nde görülen 2007/1720 dosya nolu dava. Davanın açılış tarihi 4 Ekim 2010.
Skandalın patlamasından sonra açıldığı anlaşılıyor. Đcra davasını açan kişi Esra Hamurcu, yani Hacı
Ali Hamurcu’nun boşandığı eşi. Hacı Ali Hamurcu, boşandığı eşine ödemesi gereken nafakayı
ödeyemiyor. Bu nedenle icralık oluyor.
Đkinci dava ise Kayseri 6. Đcra Dairesi’nde görülen 2007/2511 dosya nolu dava. Davanın açılış tarihi 24
Ekim 2007. Dosya miktarı 962 TL. Davayı açan ise Türkiye Đş Bankası. Hamurcu kredi kartı borcunu
ödeyemediği için icralık olmuş durumda.

Söz konusu iki dava gelinen noktada Hacı Ali Hamurcu’nun ekonomik durumunu özetliyor. Hamurcu
kredi kartının borcunu, eşinin nafakasını dahi ödeyemiyordu.
Ancak birden Hamurcu’dan şikayetçi olanlara toplamda 450 bin TL’ye varan ödeme yapıldı. Ödemeyi
şikayetçi avukatların anlatımıyla avukatı Yakup Erikel gerçekleştirdi. Hamurcu ise aynı dönemde suç
ortağı olduğunu iddia ettiği isimlere dair ifadesini geri aldı.
Peki bu kadar parasız bir hayat sürdüren Hamurcu 450 bin TL’yi kısa sürede nereden temin etti?
Bu paranın Hamurcu’nun cebinden çıkmadığı aşikar ise, 450 bin TL kim tarafından ödendi?
Skandalı bu soruların cevabı aydınlatacak...
Kaynak: Barış Terkoğlu - Odatv.com
http://www.odatv.com/n.php?n=haci-ali-hamurcu-bu-parayi-nasil-odedi--2212101200

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8689
Erişim Tarihi: 23.12.2010

Pancar kooperatifine kayyum atandı
Đşte Pancar Ekicileri Kooperatifi'ninin yeni yönetimi.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 210

Tarih

: 23 Aralık 2010 10:39

Bir süre önce Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı
tarafından başlatılan operasyonla Kayseri Şeker Fabrikası ve bağlı kuruluşlardaki bazı kişilerin
gözaltına alınması ve tutuklanması üzerine, Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne beklenen kayyum atandı.
Yönetime eski Kayseri Barosu Başkan Vekili Fevzi Konaç, son yerel seçimlerde AK Parti'nin Develi
ilçesi Sindelhöyük Belediye Başkan Adayı olan Hurşit Dede, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür
Yardımcısı Hüseyin Akay ile Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı kayyum olarak atandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8690
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Servet çalan hırsızlar aranıyor
Şehirlerarası bir otobüste 6 kilogram altın ile 34 bin dolar para bulunan çantayı çalan hırsızları arama çalışması sürüyor.
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Kayseri-Malatya karayolunda şehirlerarası bir otobüste seyahat eden yolcuya ait 6 kilogram altın ile 34
bin dolar para bulunan çantayı çalan hırsızları arama çalışması sürüyor.
Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesine yakın bir dinlenme tesisinde otobüste bulunan Cengiz
G.'ye ait altın 6 kilogram altın ve 34 dolar para dolu çanta, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmıştı.
Jandarma; otobüsün torpido gözünde çanta içinde bulunduğunu iddia edilen 2 bin 500 gram 14 ayar
altın bilezik, 3 bin 500 gram 22 ayar altın set takımı ve 34 bin dolarının bulunması için çalışmaların
sürdüğünü duyurdu.
Pınarbaşı Olay Yeri Đnceleme Birimi tarafından olay yerinde yapılan araştırmada herhangi bir iz ve
emareye rastlanmadığı bildirilirken, kamera kayıtlarının incelenmeye alındığı, olayla ilgili
soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8692
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Đnşaattan düşen işçi yaralandı
Bir inşaatın 6. katında kalıp sökerken dengesini kaybederek düşen işçi, ağır yaralandı.
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Kayseri'de bir inşaatın 6. katında kalıp sökerken dengesini kaybederek düşen işçi, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre iş kazası, Mimarsinan Demokrasi mahallesi TOKĐ 8. etap inşaatında yaşandı. 31
yaşındaki Mustafa A. inşaatın 6. katında kalıp sökerken dengesini kaybederek iskeleden düştü. Ağır
yaralanan Mustafa A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8693
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Baykal'a 30 bin TL'lik dava !
Yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Deniz Baykal hakkında 30 bin TL'lik dava açıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialarla ilgili bazı gazetelere değerlendirmelerde bulunan
CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal hakkında 30 bin TL'lik dava açıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, dava
dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na verdikten sonra adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Mehmet
Savruk, "Eski CHP Genel Başkanı gazetelerde, 'Arkadaşlar olayı iyi anlatamadı' şeklinde beyanda
bulunmuş, aynı suçlamaları ve aynı ithamları belediye başkanım hakkında dile getirmiştir. Biz manevi
tazminat davasını 30 bin TL olarak Deniz Baykal aleyhinde açmış bulunuyoruz. Ben bunun için geldim,
davayı açtım, işim bitti" diye konuştu. Bir soru üzerine Şevki Kulkuloğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu hakkında da 100 bin TL'lik dava açtıklarını söyleyen Mehmet Savruk, Büyükşehir
Belediyesi'nde suçlanan belediye başkan yardımcıları ile genel sekreterlerin de dava açmaya
hazırlandığını belirterek, "Suçlamalara muhatap olan benzinlik sahipleri de dava açmaya hazırlanıyor
diye biliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8694
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Çok çarpıcı açıklamalar yaptı !
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki: Ya Đddialarını ispatlayacaklar ya da cezasını çekecekler.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddiaları ile ilgili açıklama yapan Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Đddialarını ispatlayacaklar ya da cezasını
çekecekler" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon
programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddialara cevap verdi.
Belediyeler kadar denetlenen bir başka kurumun olmadığını ifade eden Başkan Özhaseki, "Bir
parkımız vardı, şu kabloların döşendiği söyleniyor, o kabloların döşenip döşenmediğine bakıyorlardı
Sayıştay müfettişleri. Bizim dokunulmazlığımız yok. Her vatandaş bizi şikayet edebilir. Savcılık
kendiliğinden işlem yapar, doğru ise dava açar" dedi.
"ALLAH KURU ĐFTĐRADAN DÜŞMANIMI BĐLE SAKLASIN"
Đddialarda geçen senet olayı ile ilgili gerçeklerin telefon dinlemelerinde bile bulunduğunu bildiren
Başkan Özhaseki, "Allah kuru iftiradan düşmanımı bile saklasın. Bundan 4 yıl önce ihbar almışsınız,
'Biri birtakım yanlış işler yapıyor' diye, teftiş kurulu inceledi ve savcılığa müracaat ettik. Dolandırıcılık
yaptığını iddia ettiğimiz şahsın avukatı aradı, 'Elimizde senet var, bunu tahsil ederiz, perişan ederiz'
dedi. 'Bize şantaj yapıyorlar' diye emniyete gittik. 10 trilyonluk senet var, 'Kendi aramızda
kapatalım' diyorlar. Telefon dinlemelerinde hepsi var. Birileri eline kocaman belgeleri alıp bağırıyor,
kimse doğruları söylemiyor" diye konuştu.
"PROTOKOLE BĐLE KATILMADIM YANLIŞ ANLAŞILMASIN DĐYE"
"Đki tane dava var ortada, savcılık işlem yaptı, şahsı yakaladı ,hakkında işlem yaptı. Đçişleri Bakanlığı
ve valilik arasında yazışmalar yapıldı işi kim takip edecek diye. O yıl hiç adliyeye gitmedim, kimseyi
görmedim. Normalde görüştüğümüz insanlara bile selam vermedim yanlış anlaşılmasın diye.
Protokollerde bile bulunmamaya özellikle özen gösterdim" diyen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu soruşturma aylarca sürdü, bir taraftan valilik bir taraftan savcılık soruşturma yürüttü. Bir tek
yakalanan adamın suçlamaları var. Bu şahsın iddiası var ama bundan sonra iddialarından vazgeçiyor.
50 kişi hakkında savcılık aylarca süren soruşturma sürdürüyor. Đddiaların hiçbiri doğru çıkmıyor.
Neticesinde savcılık soruşturmaya gerek duymuyor ve kapatıyor. Çocuk aklına kim geliyorsa
karıştırmış beni serbest bırakırlar diye. 17 senelik belediye başkanlığımda kimseye benzinlik
vermedim. Verilmişse bile aleni ihaleyle almıştır. Suçunu itiraf ediyor ve 6 sene hüküm giyiyor.
Yargıtay tarafından onanıyor."
"BĐRĐSĐ DOSYA SALLAYINCA BUNU ĐSPATLAYACAK YA DA CEZASINI ÇEKECEK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlıksız ve doğru olmayan iddiaları ortaya attığını
belirten Başkan Özhaseki, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ama söyledikleri doğru çıkmıyor. Biz Anadolu insanıyız, bu bizi yaralıyor. Ben kınama cezası dahi
almadım. Parayla pulla işim yok. Birisi dosya sallayınca ya bunu ispatlayacak ya da bunun cezasını
çekecekler. Gelsinler Kayseri'ye komite kursunlar, iddiaları araştırsınlar. Biz namuslu insanlarız, bu
işin peşini bırakmayız. Hiçbiri doğru değil. Kemal Bey kabul ederse CHP Genel Merkezi'ne gelirim,
olayları anlatırım. Birisinin kendisini tahrik etmesi sonrasında kurgulanan şeyler var, hepsi yanlış.
Kendisi de pişman olmuştur muhakkak. Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama hazırlamış, hepsini
açıklamış. 'Valilik-belediye-adliye' şeytan üçgeni iddiası var. Kaçtıkları yere kadar kovalanacak bir
iddia bunlar. 50 tane imzam alındı, kriminolojiye gönderdiler ve senetteki imzanın benim olmadığı
anlaşıldı. Allah ellerine yüzlerine bulaştırdı. Rahata kavuştuk çok şükür. Öyle bir senaryo ki, masum
vatandaş şikayette bulunmuş ve ifadeler ortadan kaybolmuş diye bir kurgu yapmışlar. Bugün yalanlar
söyleniyor, sonra hiç söylememiş gibi hareket ediyorlar. Şimdi başımıza gelince gördüm ki, siyaset bir
kamplaşma ile yürütülüyor. Karşı tarafta kim olursa olsun çamuru yüzüne sürüyorlar. Bilgi kirliliği içinde
her taraf tarumar ediliyor. Kamplaşma kültürünün olduğu bir ortamda herkes istediği gibi inanıyor.
Gözlerinde suçlu tahtasına koymuşlar, partileri aday olmuş ama ben seçilince bu şekilde hareket
ediyorlar. En çok CHP'li olan Kayserililer var, onlardan destek geliyor. Anketler yapıyoruz, hangi partili
olduklarını soruyoruz ve hangi belediyeye oy verdiklerini soruyoruz. Farklı partiden olup bize oy
verenler bile bulunuyor. Ankara sokaklarında insanlar birbirlerine kara çalmaya alışık olabilir ancak biz
buna alışık değiliz. Bu bizi daha çok kamçılıyor."
Senetlerin Ergenekon soruşturmasında yakalanan çetelerin evlerinde bulunduğunu belirten
Özhaseki, "Şantajı ortaya çıkaran biziz, sahtekarlığı ortaya çıkaran biziz ama bir genel başkan, 'Bu
dosyada neler var?' diye ortaya çıkıyor. Bu olay içinde azıcık, ufacık dahi bir hatamız olsa terleriz,
korkarız ama hiç öyle bir şey olmayınca rahatlığını yaşıyoruz. Bunlar zor işler, adımızın böyle şeylerle
anılması bize zor geliyor. Yeni bir bilgi ve belge yok ama pişkinlik yaparak yeni bir dosyayı
kaldırıyorlar" dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN DOSYAYI ANLADIĞINI ZANNETMĐYORUM"
CHP Genel Başkanı'nın dosyayı anladığını düşünmediğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, "50 kişinin ismi geçiyor, bize çete deniliyor, o isimlerin hepsi teker teker
dava açacak. Kılıçdaroğlu'nun dosyayı anladığını ben zannetmiyorum. Önce Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın basın açıklamasını okuduktan sonra dosyayı okusunlar, olayı o şekilde anlayabilirler.
Kemal Bey'i yanılttılar. Bir insan bu kadar kolay suçlanmamalı. Partisi için bile, bir başka partiyi yıkmak
ve iktidara gelmek için bile bunu yapmamalı. Đftira atmak bu kadar basit olmamalı. Eğer yapıyorsanız
bunların cezasınffcküm giyiyor. Yargıtay tarafı çekmelisiniz" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8695
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Arkadaşlar Kayseri işini iyi anlatamadı
Deniz Baykal partisinin Kayseri iddialarına hem destek verdi hem de eleştirdi.
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CHP eski Genel

Başkanı Deniz Baykal’dan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı “Kayseri” dosyasına hem destek hem
eleştiri geldi. TBMM kulisinde gazetecilerle sohbet eden Baykal, şöyle dedi: “Kayseri konusunu
arkadaşlar anlatamadı. Öyle birkaç cümle ile değil etraflıca anlatılmalıydı. Đnsanların kafasında soru
işaretleri kaldı. Söylenecek olan orada organize bir yolsuzluk yapıldığı ve bunun örtbas edildiği
olmalıylı. Başbakan’a ‘sen bu adamların arkasında duramazsın kardeşim’ denmeliydi. ‘Burada şu
yolsuzluk vardır. Şu kişi şununlu ilişkilidir. Şu kadar parayı şu kişi aldı’ şeklinde yapılması gerekirdi.
Bunlar apaçık anlatılmalıydı. Bizzat AKP’li Belediye Başkanı’nın bilgisi dahilinde yapılmış. Böyle bir
şey olabilir mi? Bunu kim savunabilir? Bir çok rüşvet kanalı açılmış. Paralar alınıp verilmiş. Bu açık
açık anlatılıyor.”
CHP’li Ahmet Ersin’in “Cumhurbaşkanı kefil oluyor. Kefaleti ne zaman başladı acaba? Yolsuzluk
iddialarının ortaya çıkmasından önce mi?” diyerek lafa girmesi üzerine Baykal, “Belediye Başkanı’na
nasıl kefil olabiliyor? Buna açıklık getirmeliydi Sayın Cumhurbaşkanı. Belediye Başkanı’nın bu olayın
dışında mı olduğunu söylemek istiyor, yoksa olaya mı kefalet ediyor, buna açıklık getirmeliydi” yorumu
yaptı.
Kaynak:
http://haber.gazetevatan.com/Haber/348119/1/Gundem
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8696
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Đzmir Kayseri gibi olsun !
Çelik : Kayseri örneği var. Bakan, Cumhurbaşkanı var. Ahenk var ki mesafe kaydediyor.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Ege Sanayici ve Đş Adamları Derneği (ESĐDEF)
tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.
BAKAN ÇELĐK'TEN ĐZMĐR'E FRENLĐ ARAÇ BENZETMESĐ
Toplantıda 'Đzmir'in ötekeliştiği' yönündeki iddiaları da cevaplayan Bakan Çelik Đzmir'den bir türlü
armoni çıkmadığını söyleyerek; " Đzmir'den bir türlü armoni çıkmıyor. Kakofoni çıkıyor. Kayseri örneği
var. Halkın iradesine dayalı. Varsa bakan, Cumhurbaşkanı var. Ahenk var ki mesafe kaydediyor
Konya'da bir tek gecekondu bulamasınız. Đzmir dede bazı evler gecekondu değil. Gecekondu sarmış
ama bir türlü ortak paydalarda kentlilik bilinciyle Đzmirlilik ekseninde buluşarak ciddi bir hamle
yapılamadı. Đzmir'i bu adeta ötekileştirme demek doğru değil ama, Cumhuriyet daha kurulurken
modernizmi temsil eden Đzmir'i ben nur topu gibi çocuğa benzetiyorum. Ama kir pasak içindedir, güzel
elbiseler giydirip o çocuk güzelleşir. Potansiyele sahip olmasına rağmen bu durumu hak etmiyor.
Adeta burada bir şeye engel olma zihniyeti çözümün bir parçası olmanın önüne geçiyor. Đzmir dört
tekerine de fren takılmış bir araç gibidir" ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8697
Erişim Tarihi: 24.12.2010

120 kişiye okuma yazma öğretiliyor
KAYMEK, 'Sosyal Sorumluluk Projeleri' çerçevesinde açtığı kurs ile okuma-yazma öğretiyor
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Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, 'Sosyal Sorumluluk Projeleri'
çerçevesinde açtığı kurs ile okuma-yazma öğretiyor.
KAYMEK tarafından Ziya Gökalp, Argıncık, Beyazşehir, Hürriyet ve Mimsin Kurs Merkezleri'nde
haftanın 3 günü toplam 120 kursiyer, uzman eğitimciler eşliğinde okuma-yazma kursunda eğitim
alıyor.
Ziya Gökalp Tesisleri'nde eğitim veren Miray Özsoy, vatandaşların kursa ilgisinin yoğun olduğunu
belirtti. Özsoy , "Vatandaşımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına Ziya Gökalp Tesisleri'nde okuma
yazma bilmeyen 30 kursiyere Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ücretsiz eğitim veriyoruz.
Kursumuza özellikle bayanların ilgisi oldukça yoğun. Kursiyerlerimiz çok istekli ve başarılı" dedi.
Kursta okuma-yazma öğrenen vatandaşlar ise, önceleri günlük hayatta çok zorluk çektiklerini
belirterek, kurs sayesinde okuma-yazma öğrendiklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8698
Erişim Tarihi: 24.12.2010

4 kaza : 11 yaralı
Kazalar Tomarza, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde meydana geldi.
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Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Tomarza ilçesi Tahtakemer köyü yakınlarında yaşandı. K.D.
yönetimindeki 38 VF 310 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü K.D. ile yolcu olarak bulunan A.G. yaralanarak Tomarza
Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diğer kaza ise, Yeşilhisar ilçesinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 50 EL 273 plakalı minibüs,
akşam saatlerinde ilçeden Derinkuyu köyü istikametine seyir halindeyken, yolun buzlu olması
nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile R.B.

yaralanırken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları bildirildi.
Kocasinan ilçesi Şirinevler mahallesi 13. caddede ise R.K. idaresindeki 38 ST 380 plakalı otomobil,
N.K. yönetimindeki 38 AP 364 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlar içerisindeki G.K. ile Ş.E. ve
K.S yaralandı.
Tuna caddesinde yaşanan son kazada ise 38 UV 963 plakalı otomobil, refüje çıkarak takla attı. Olayda
yaralanan Y.A., E.A., Ö.A. ile Đ.A. yaralandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi
altına alındı.
Polis ve jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8700
Erişim Tarihi: 24.12.2010

AKP bölücüleri azgınlaştırdı !
MHP il Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamasında AK Partiyi eleştirdi.
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MHP il Başkanı Süleyman Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamasında AK Partiyi eleştirdi. Korkmaz,
açıklamasında “Bir lokma ekmeğin haksız yere alınmasına karşı verilen mücadele, vatanın bölünmesi
karşısında bu kadar beyhude ve duyarsızlık pek iyiye alamet değildir. Şehit kanlarıyla sulanmış bu
vatanın bir lokma ekmek kadar değeri yok mudur?” diye sordu.
MHP il Başkanı Süleyman Korkmaz’ın açıklaması şu şekilde:
“Sekiz yılı aşkın ülkemizi idare eden AKP zihniyeti, başta ordumuz olmak üzere, yargı, üniversiteler, iş
adamları ve milletimizin büyük bir kısmıyla kavga, kargaşa, öfke, kin, nefret, ayrıştırma ve ötekileştirme
sonucunda top yekun bir millet çaresizlik içerisine düşürülmüş, bunu fırsat bilen kendilerinin de iş birliği
içerisindeki olduğu dış güçler ülkemizi bölme noktasına getirmiştir. Açılımla başlayan süreç, Habur
rezaletiyle devam etmiş referandum öncesi bölücü mihrapların azmi güçlendirilmiş ve iştahlandırılmış
başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ‘güzel şeyler olacak’ sözlerinin arkasındaki karanlık güçlerin
emelleri bir bir gerçekleşmeye başlamıştır. Bununla da kalmamış Başbakan Erdoğan başta Habur
olmak üzere ülkemizin Güneydoğusunda ki olan hadiseleri işaret ederek ‘Bu görüntülerden memnun
olmamak elde değil. Hepimiz buna sevinmeliyiz, bunlar birlik ve beraberlik mesajı’ mealindeki
açıklamaları bölücüleri daha da azgınlaştırmış sokaklar ateş alanına çevrilmiş kolluk kuvvetlerimiz bu
durum karşısında adeta çaresiz kalmışlardır.
Gerek Cumhurbaşkanı’nın gerekse Başbakan’ın memnuniyet ifadeleriyle işaret ettiği Habur ve benzeri
görüntülerden Türk Milleti’nin memnun olmasını düşünmek olsa olsa bir garabet olur. Milletimizin bu
gerçekleri kaygı ve endişeyle seyrettiklerini gayet iyi biliyoruz ancak, sekiz yılı aşkın AKP ve onun
zihniyetinin idare ettiği bir ülkede başta işsizlik olmak üzere yoksulluk, açlık, cinnet, intihar ve aile
trajedileri böyle bir milli meseleyi gözden ırak tutabilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak
üzüldüğümüz, alın teriyle kazanılan ekmeği elinden alınan bir insan ekmeğini vermemek için nasıl
mücadele ettiği bilinen bir gerçektir. Atalarımızın canlarını vererek bize emanet ettikleri bu vatan
bölünme noktasındayken milletimizin sessiz kalması yukarıdaki izah ettiğimiz unsurların tezahürü olsa
gerek. Hadi diyelim ki sokaktaki Ahmetler, Hasanlar bu konuya duyarsız kalıyor olabilirler bunca
üniversiteler, barolar, iş adamları, sivil toplum kuruluşları böylesine hassas ve milli bir konuya
edecekleri iki çift sözleri olmaması hem manidar hem de düşündürücüdür. Bir lokma ekmeğin haksız
yere alınmasına karşı verilen mücadele, vatanın bölünmesi karşısında bu kadar beyhude ve

duyarsızlık pek iyiye alamet değildir. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın bir lokma ekmek kadar
değeri yok mudur?”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8703
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Evlat acısı intihara sürükledi
43 yaşındaki anne, otomobilinin içinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
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Kayseri'de yaklaşık 7 ay önce öldürülen oğlunun mezarına giden 43 yaşındaki anne, yol kenarına park
ettiği otomobilinin içinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
43 yaşındaki Semra Abacı, Pınarbaşı ilçesi Borandere köyü girişinde, kendisine ait 38 KA 225 plakalı
otomobilinde başına bir el ateş edilmiş vaziyette bulundu. Ağır yaralı olarak ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirilen Semra Abacı, burada acil müdahaleye
alındı. Oğlu Onur Abacı'nın (17) yaklaşık 7 ay önce bir mağarada vücudunun çeşitli yerlerinden
bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bunalıma girdiği ileri sürülen kadının kızı Duygu Bektaş, "Son
günlerde annem Pınarbaşı ilçesindeki kardeşimin mezarına daha sık gitmeye başlamıştı. Olay günü,
yine otomobili alarak kardeşimin mezarına gitmiş. Jandarma gece saatlerinde devriye gezerken farları
açık otomobili görünce kontrol etmiş. Annemin kendisine ait ruhsatlı tabancasıyla kafasına bir el ateş
ettiği tahmin ediliyor. Şu anda annemin beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar bize, 'Her şeye hazırlıklı
olun' dedi. Biz de burada çaresizce bekliyoruz" diye konuştu. Jandarma ekipleri, olayın cinayet veya
intihar olup olmadığı yönündeki araştırmasını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8704
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Kınalı kuzuya son veda !
Aydın'da vatani görevini yaparken kalp krizi geçirerek şehit olan er Metin Ocak toprağa verildi.
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Aydın'da vatani görevini yaparken kalp krizi geçirerek
hayatını kaybeden er Metin Ocak'ın (20) cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde tabutun

yanına gelen anne Nurten Ocak, fotoğrafını gözyaşları içinde öperek oğluna veda etti.
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına; Vali Mevlüt Bilici, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral
Murat Kırkaya, Đl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Kenan Topçu, er Metin Ocak'ın ailesi ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesinde anne Nurten Ocak, gözyaşları içinde oğlunun tabutunun önüne geldi.
Ocak, fotoğrafını öptüğü oğluna, "Kuzum, yavrum" diyerek veda etti.
Anne Nurten Ocak'tan sonra, tabutun yanına abla Ayşe Ocak geldi. Ayşe Ocak da kardeşinin
fotoğrafını öpüp tabutuna sarılarak, "Ağlamayacağım ablam, ağlamayacağım. Huzur içinde yat" dedi.
Er Metin Ocak'ın cenazesi, kılınan namazdan sonra şehir mezarlığında gözyaşları içinde toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8705
Erişim Tarihi: 24.12.2010

Hayret ve tebessümle karşılıyorum!
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı&#8217;nın yaptığı 8 sayfalık basın açıklamasını
değerlendirdi.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı 8 sayfalık basın
açıklamasını hayret ve tebessümle karşıladığını söyledi.
Savcılığın internet sitesinde yayınlanan açıklamayı manidar karşıladığını belirten CHP Kayseri
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, şöyle dedi: “Başsavcılığın 8 sayfalık açıklamasına sorulacak çok soru,
verilecek çok cevap olmasına ve açıklanacak çok husus olmasına rağmen, cevap hakkımız saklı
kalmak üzere resmi kurumların ve özellikle yüce yargının yıpratılmaması yönündeki endişe ve
tercihlerimiz nedeniyle şimdilik yanıt vermiyorum. Kayseri’de Vilayet- Adliye- Belediye şeytan üçgeni
sözümüzdeki edebi vurguyu anlamak yerine benzetmeyi farklı anlamlara çekerek kamuoyunun
dikkatini kendilerine değil, kurumlara yöneltmek kastıyla, kurumları hedef gösteren anlayışa hizmet
etmemek adına yapılan bu basın açıklamasını hayret ve tebessümle karşılıyor, takdiri kamuoyuna
bırakıyorum.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8706
Erişim Tarihi: 24.12.2010

