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Şampiyon Fenerbahçe
Sarı Kanarya, Sivasspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 82 puanla tarihindeki 18. şampiyonluğunu ilan etti.
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Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe oldu. Sarı Kanarya, Sivasspor’u
deplasmanda 4-3 yenerek 82 puanla tarihindeki 18’inci şampiyonluğunu ilan etti. ‘Kral’Alex’ de Souza
da gol krallığına kavuştu.
Ve Fenerbahçe 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu. Sivasspor’u deplasmanda deviren Fenerbahçe,
Karabükspor deplasmanında Trabzonspor’un aldığı sonuca bakmadan şampiyonluğa uzanmayı
başardı. Fenerbahçe, böylece toplamda 18’inci kez ligi zirvede tamamlayarak, şampiyonluk sayısında
ezeli rakibi Galatasaray’ı (17) geçmeyi başardı. Fenerbahçe’nin sezon boyunca sergilediği
performansta başrolü oynayan Alex de Souza, Sivasspor filelerini de havalandırarak toplamda 28 golle
Süper Lig’de ikinci kez gol kralı olmayı başardıSüper Lig’de 2010-2011 sezonuyla birlikte toplamda
18’inci şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, daha önce 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 196768, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83 , 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04,
2004-05 ve 2006-07 sezonlarında şampiyonluk kupasını kazandı.
Bu arada Fenerbahçe, 1998’den beri başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım döneminde 5’inci kez
lig şampiyonluğunu elde etti.
53. ŞAMPĐYON FENERBAHÇE
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenen Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunun
şampiyonu oldu. Lig tarihindeki 53. sezonda, Trabzonspor'u averajla geçerek 82 puanla mutlu sona
ulaşan sarı-lacivertli ekip, 4 yıl sonra bu başarıya ulaştı.
Toplamda 18. kez şampiyon olan ''Sarı Kanaryalar'', 17 kezle bu başarıyı paylaştıkları ezeli rakipleri
Galatasaray'ı da geride bırakarak, en çok şampiyon olan takım unvanını eline geçirdi.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunun ardından şampiyonluk sevinci yaşarken, en son şampiyonluğunu
1983-1984 sezonunda yaşayan Trabzonspor'un ise özlemi 27 yıla çıktı.
SADECE 5 TAKIM ŞAMPĐYON OLDU
Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla da Süper Lig'de, geride kalan 53 sezonda
şampiyonlukları 5 ayrı takım paylaştı.
1959'da başlayan ligde şimdiye dek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor
dışında, 53 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.
Lig tarihinde Fenerbahçe 18, Galatasaray 17, Beşiktaş 11, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez mutlu
sona ulaştı.
ĐLK VE SON ŞAMPĐYON FENERBAHÇE
1959 yılında ilk kez düzenlenen Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.
Đki ayrı grupta birinciliği elde eden ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği
final maçlarında karşı karşıya geldi. Đlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0
kazanarak, 53. sezonu geride bırakan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.
Lig tarihinde son şampiyonluğu ise bu akşamki maçların ardından mutlu sona ulaşan Fenerbahçe elde
etti.

EN AZ SÜRE BEKLEYEN FENERBAHÇE
Ezeli rakipler arasında şampiyonluk için en az süre bekleyen takım olarak Fenerbahçe dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadarki en uzun süreli şampiyonluk hasreti 7 sezon sürdü. 1988-1989
sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 7 sezon bekledikten sonra, 1995-1996 sezonunda Carlos
Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüsledi.
TRABZONSPOR'UN BÜYÜK ÖZLEMĐ
Lig şampiyonluğunu Đstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor ise bu akşam bir kez
daha mutlu sona yaşayamazken, son yıllarda şampiyon olamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Son lig şampiyonluğunu 1983-1984 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordomavililer, o tarihten bu yana geçen 27 sezondur şampiyonluğa hasret.
GALATASARAY'IN REKORU
Galatasaray, üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanının sahibi.
Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında
ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.
ÜST ÜSTE 3'ER KEZ ŞAMPĐYON OLAN TAKIMLAR
Bunun yanı sıra Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 19781979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992
sezonlarında üst üste 3'er kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi.
Toplam 18 kezle, en çok şampiyonluk sahibi takım unvanının sahibi Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek
üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.
BURSASPOR TARĐH YAZDI
Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde ''Dört Büyükler''
dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını aldı.
Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında
şampiyonluğu Đstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu.
BEŞĐKTAŞ'IN 2 ŞAMPĐYONLUĞU
Beşiktaş Kulübü'nün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Futbol Federasyonu
Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 13
olarak tescillendi. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili almış olduğu karara ilişkin
Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması şöyle:
''Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu; 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve
1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye
Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır.''
Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan açıklama da şöyle:
''Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim
Kurulu'nun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübü'nün 19561957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız
kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu
sayısından 2 fazladır.''
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9824
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Meydanda şampiyonluk kutlaması
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-4 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra taraftarlar Cumhuriyet Meydanı'na
akın etti.
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Fenerbahçe’nin Sivasspor’u 3-4 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra taraftarlar Cumhuriyet
Meydanı’na akın etti.
Kayseri’deki Fenerbahçe taraftarları şampiyonluğu kutlamak için Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.
‘Şampiyon Fenerbahçe’ sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı’na gelen taraftarlar büyük sevinç
yaşadı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9825
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Boşanmak isteyen eşini kurşunladı
Boşanma davası açtığı eşinin kurusıkı tabanca ile kurşun yağdırdığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.
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Kayseri'de iki ay önce boşanma davası açtığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eşinin kurusıkı
tabanca ile kurşun yağdırdığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki N.A.'nın iki ay önce eşi M.A.'ya boşanma davası açtığı ve ayrı
yaşadığı öğrenildi. N.A. bu sabah iş yerine giderken boşanma davası açtığı eşi M.A.'nın kurusıkı
tabanca ile saldırısına uğradı. Vücudunda 29 saçma deliği tespit edilen N.A., Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kocasının içki içtiğini ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını anlatan N.A., "Kocama 2 ay önce boşanma
davası açtım. Onunla ayrı yaşıyorduk. Savcılığa bizi sürekli rahatsız ettiği için suç duyurusunda bile
bulunduk ama sürekli serbest bırakıldı. Son olarak geçtiğimiz günlerde kaldığımız eve geldi. Beraber
kaldığım oğlum N.A.'yı da sokakta bıçakla kovaladı. Polisi aradık ama bize gürültü yaptığımız
gerekçesiyle 75 TL para cezası kestiler. Bu sabahta işe gittiğim sırada önümü kesti. Benimle
konuşmak istediğini söyledi. Bu arada ben kötü bir şeyler yapacağını anladım ve kaçmak istedim. Bu
sırada da bana ateş etti" dedi.
N.A.'nın hastanede tedavisi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren M.A. polis ekiplerinin yaptığı
çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9826
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Bünyan'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu karı-koca yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu karı-koca yaşamını yitirirken,
6 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Fatih mahallesinde Y.K. (19) yönetimindeki 38 H 0195
plakalı kamyonet ile M.G. (58) idaresindeki 38 AY 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobil
sürücüsü M.G. ile eşi S.G. (53) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil içerisindeki sürücünün kızı A.Y.
(32) ile çocukları 1 yaşındaki O.Y., 7 yaşındaki K.Y., 10 yaşındaki A.Y. ile kamyonet sürücüsü ve
yanında bulunan Y.K. (21) yaralandı.
Adeta can pazarına dönen kazada yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırılırken, 10 yaşındaki A.Y.'nin hayati tehlikesi kaydıyla Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler olay yerinden kaldırılırken soruşturmanın
sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9827
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Cimbom'da kabus sona erdi
Süper Lig'de 2010-2011 sezonu tamamlanırken, bu dönem Galatasaray için adeta bir kabus gibi geçti.
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Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu tamamlanırken, bu dönem Galatasaray için
adeta bir kabus gibi geçti.
Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan ekiplerinden biri olarak başarılarıyla taraftarlarına
büyük sevinçler yaşatmış olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon elde ettiği sonuçlarla adeta
dibe vurdu.
Sezon boyunca mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto
Süper Lig'de bir türlü istikrar sağlayamayan ''Cim-Bom'', hiçbir başarı elde edemediği
sezonda tarihinin en kötü istatistiklerine imza attı.
Türkiye'nin Avrupa kupalarında en başarılı ekibi olarak dikkat çeken Galatasaray,
UEFA Avrupa Ligi'ne henüz play off turunda Ukrayna ekibi Karpaty Lviv'e elenerek veda
ederken, bu kulvarda ilk kez grup maçlarına kalamamış oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda
ise çeyrek finalde Gaziantepspor'a boyun eğmekten kurtulamayan sarı-kırmızılı ekip, en
son 2004-05 sezonunda kazandığı bu kupadan yine uzakta kaldı.
TARĐHĐ YENĐLGĐ REKORU
Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı maçlarda 16 yenilgi görürken, 34 haftalı sezonun
neredeyse yarısında rakiplerine boyun eğerek, hem kendisinin hem de ''Üç Büyükler''
arasındaki en kötü performansın sahibi oldu.
Tarihinde 1969-70, 1982-83 ve 2003-04 sezonlarında 10'ar yenilgi alan sarı-kırmızılı
takım, bu sezon yenilgi sayısını 16'ya yükselterek kırılması güç bir ''rekora'' imza attı.
Ayrıca, ''Üç Büyükler'' olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ekipleri
arasında, bir sezon içinde en fazla mağlubiyet yaşayan takım olma durumu da bu sezon
Galatasaray'a geçti. Daha önce 1987-88 sezonunda 13 maç kaybederek ''en kötü

performansı'' elinde bulunduran Fenerbahçe karşısında Galatasaray, bu kötü istatistiği 3
maç daha geliştirdi.
Sarı-kırmızılıların bu sezonki maçlarında elde ettiği 14 galibiyet de, son 26 sezonun en
kötü istatistiği oldu. Galatasaray, bu galibiyet rakamıyla, 11 maç kazanılan 1984-85
sezonundan sonraki en başarısız galibiyet rakamını tutturdu.
AVRUPA KUPALARINDA YOK
Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne ise 3 ekibin katılacağı sezonda Ziraat Türkiye
Kupası'na çeyrek finalde veda eden ve ligi de 8. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 6
sezon sonra Avrupa arenasının dışında kaldı.
AZ ATTI ÇOK YEDĐ
Bu sezon yediği gollerle tarihinin en kötü 2. dönemini geçiren Galatasaray, attığı gol
sayısında da 26 sezonun en kötü derecesini aldı.
Tarihinde en fazla gol yediği dönemi, 47 golle 2003-04 sezonunda yaşayan sarı-kırmızılı
takım, bu sezon ise kalesinde 46 gol görerek bu alanda en kötü 2. istatistiğinin sahibi
oldu.
Ayrıca, bu sezon yalnızca 41 gol atabilen ''Cim-Bom'', son 26 sezonun en düşük gol
rakamına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, daha önce 1984-85 sezonunda 34 gol atabilmişti.
EN KÖTÜ 2. SEZON
Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 2010-11 sezonunu 46 puanla bitiren
Galatasaray, tarihinin en kötü 2. puan ortalamasını tutturdu.
Bu sezon 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 3 puanlı sisteme
göre maç başına 1,35'lik puan ortalaması yakaladı. Galatasaray'ın en kötü puan
ortalaması ise, 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgiyle 1.23 puan ortalamasının elde
edildiği 1979-80 sezonu oldu.
3 TEKNĐK DĐREKTÖR, 2 BAŞKAN
Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu istikrarsız performans, hem teknik heyeti, hem
de yönetimi etkiledi.
Sezona Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard'la başlayan sarı-kırmızılı takım, 8. haftanın
ardından göreve eski oyuncusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'yi getirdi. Rumen
çalıştırıcıyla da beklenenden çok uzakta kalan ''Cim-bom'', son haftalara girilirken ise bu
görevi eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Bülent Ünder'e verdi.
Sezonu 3 teknik direktörle tamamlayan Galatasaray'daki başarısızlık, Adnan Polat
yönetiminin de sonunu getiren en büyük etkenlerden biri oldu. Mali Genel Kurul'da üyeler
tarafından idari yönden ibra edilmeyen ve Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'na zorlanan
Adnan Polat yönetimi, koltuğu Ünal Aysal'a devretmek durumunda kaldı.
FENERBAHÇE ĐLE TARĐHĐ FARK
Galatasaray, ezeli rakipi Fenerbahçe ile arasında tarihi bir puan farkının oluşmasını
önleyemedi.
Bu sezon ligi 82 puanla tamamlayarak şampiyon olan Fenerbahçe karşısında, ezeli
rekabetteki en büyük puan farkı oluştu. Ligi 46 puanla bitiren Galatasaray, ezeli rakibi
Fenerbahçe'nin 36 puan gerisinde kalarak iki ekip arasında puan farkı en yüksek olan
sezon rekorunu sarı-lacivertlilere kaptırdı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9828
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Grup38'den Teşekkür
Erciyesspor A2 takımı Türkiye 2.si oldu
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Sezonu istediği hedeflerden uzak kapatan temsilcilerimiz yüzünden hüsran yaşayan Kayseri’li
hemşehrilerimizin yüzünü güldürüp mutlu eden tek önemli işi Erciyesspor A2 takımı gerçekleştirmiş ve
Türkiye 2.si olarak çok büyük bir iş başarmıştır.
Cumartesi günü Alanya’da Galatasaray ile Türkiye şampiyonluğu finali oynayan ve tribünde bizleri
gururlandıran takımımız çok büyük bir başarıya imza atarak süper lig takımlarının yapamadığını
yapmıştır. Biz maçı izlerken gurur duyduk ve gördük ki Erciyessporumuzun geleceği çok sağlam. Bu
takımdan en az 5 futbolcu Erciyesspor A takımında oynayacak kadar başarılıdır. Geçmişteki başarıyı
alt yapıdan sağlayan ve buna çok önem veren takımımızı bu sene dışarıdan futbolcular yerine bu
futbolcularımız temsil etmelidir. Biz hemen şampiyonluk beklemiyoruz. Paramızın da isimli futbolcular
tarafından alınteri dökmeden alınmasını istemiyoruz. Kendi özüne dönen bir Erciyesspor 2 yıl içinde
istenilen başarıyı mutlak yakalayacaktır.
Birçok takımın transfer listesinde olan Kayserili futbolcuların başka kulüplere kaptırılmasını
istemiyoruz. Bu takım için emeğini hiç esirgemeyen başta Ziya Eren başkan olmak üzere tüm yönetim
kuruluna, alt yapı sorumlularına , alt yapı antrenörlerine ve emeği geçen en alt düzeydeki görevlilere
kadar herkese teşekkür ediyoruz.
MEHMET ĐNCĐALAN
BASIN SÖZCÜSÜ
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9829
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Kayseri'nin gündemi terör !
Kayseri'de seçmen, terör ile BDP milletvekilinin polise tokat atmasını soruyor.
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Foto muhabiri arkadaşım Yavuz Özden’le birlikte Kayseri’nin en işlek sokaklarını gezerken bile seçim
havasını hissetmedik. Sanki bir centilmenlik anlaşması yapılmıştı. Bangır bangır bağıran seçim
minibüsleri, birbirine girmiş parti bayrakları, her seçim döneminde büyük bir çevre kirliliği yaratan
seçim afişleri hiç göze çarpmıyordu. Manzaraya bakarsanız Kayseri’de seçim ya bitmişti ya da daha
çok vardı.
Muhafazakar ama aynı zamanda, farklı partilerin safında da olsa milliyetçi bir omurgaya oturan Kayseri
seçmeninin, tercihini belirlerken işi diğer illerdeki seçmenlere göre daha kolay görünüyor. Belki de bu
nedenle Kayseri’de daha üst perdeden bir kampanya gözleniyor.
Halaçoğlu, Yıldız’a karşı
Partilere bakalım... Đktidar partisinde liste net. Çankaya Köşkü’ne bir hemşehrilerini çıkaran Kayseri’de
Ak Parti listesinin tepesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız var. Onu TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş izliyor.
Listede halen milletvekili olan Yaşar Karayel ve Ahmet Öksözkaya da var. Yani Ak Parti seçmenin
karşısına deneyimli ve etkin noktalarda olan bir kadroyla çıkıyor.
CHP’nin bir numarasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki
yolsuzluk iddialarıyla gündem oluşturan, ancak daha sonra kendisi de tartışma konusu olan Şevki
Kulkuloğlu bulunuyor.
MHP listesinin ilk iki sırası dikkati çeken iki adaya işaret ediyor. Birinci sırada eski Türk Tarih Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ikinci sırada eski Kayseri valilerinden ve kentte hemen herkesin
görev döneminden övgüyle bahsettiği Nihat Canpolat var.
Bu seçimde 9 ismi Meclis’e gönderecek olan Kayseri’de 2007’de Ak Parti yüzde 65.73 oyla 6
milletvekili, MHP yüzde 15.44 oyla 1 milletvekili, CHP de yüzde 12.66 oyla 1 milletvekili çıkardı.
Milletvekili sayısı 9’a çıkan Kayseri referandumda yüzde 73.3 oranında “evet” dedi.
Ak Parti Đl Başkanlığı’nda Grup Başkanvekili Elitaş’ın konuğu olduk. Elitaş’a göre, ne Belediye Başkanı
Özhaseki hakkındaki yolsuzluk iddiaları ne de YGS skandalı Ak Parti’ye gösterilen teveccühü
etkileyecek. Elitaş, Kayserili seçmenin yapısındaki “milliyetçi” genlerin de etkisiyle Ak Parti’ye sorduğu
asıl soruyu şöyle anlatıyor:
“Toplumda bize sordukları, Güney Doğu’da Sabahat Tuncel’in polise tokat atması, haraketler etmesi
ve cenaze olayları. ‘AKP, PKK’ya yüz veriyor’ diyorlar.”
Tam da bu soru, Kayseri’de iktidarın gücüne karşın MHP’nin en önemli avantajı. Zaten Halaçoğlu da
Canpolat da bu konuyu öncelikli olarak işliyor.
MHP’nin hedefi en az 2 vekil
Elitaş, Ak Parti’nin 9 milletvekilinin 7’sini alacağına kesin gözüyle bakıyor. 6 olursa bunun başarısızlık
anlamına geleceğini söylüyor.MHP’nin kentten 2 milletvekili çıkarabilmesi için, önceki seçimde aldığı
yüzde 15’lik oyu yüzde 20’ye çıkarması gerektiği vurgulanıyor. 2007’de 1 milletvekili çıkaran MHP
artan terör olayları ve Halaçoğlu faktörüyle bu seçimde Kayseri’den en az 2 vekille Meclis’e girmek
istiyor. Kentteki Avşar kitlesine de güvenen Halaçoğlu, “Buranın yapısı belli; muhafazakar ancak
milliyetçi tarafları kuvvetli. Halkın en tedirgin olduğu konuların başında PKK terörü ve iktidarın milli
birlik ve bareberlik projesi geliyor. Đkinci ana gündem işsizlik, tarım ve hayvancılığın ölmesi” diyor.
Halaçoğlu, MHP’yle ilgili kasetlerin Kayseri’de hiç sorulmadığını belirtirken, tokalaşmaktan nasır tutan
ellerini gösteriyor.
‘Sözlerini tutacaklar mı?’
Arkadaşının milli piyango tezgahını bekleyen 6 çocuklu SSK emeklisi Şaban Fındık’la konuşuyoruz. Ak
Parti’den şikayetçi; “Emekli olarak hükümetten beklediklerimi bulamadım. Sağlık bedava dendi, bugün
bir ilaç aldım 40 TL fark ödedim. Đntibak yasasını hala bekliyorum. CHP’nin aile sigortası bana
inandırıcı geliyor” diyor.Şehir meydanındaki çarşının tek kadın kuyumcusu olan Nur Çelebi ile sohbet
ediyoruz. Đşlerinin durgunluğundan şikâyet ediyor ancak oyu Ak Parti’ye. “Neden?” diyoruz, “Lideri
etkiliyor” yanıtını veriyor. Çelebi’nin ailesinde her partinin taraftarı var.
Kriz sürecinde hırdavat dükkanını kapatmak zorunda kalan ve sakız satan 49 yaşındaki işportacı Ali
Çorakçı ise Ak Parti ve CHP’ye, “Meydanlarda bağırıyorlar, sözlerini tutacaklar mı?” diye soruyor.
Kayseri’de Abdullah Gül’süz ilk genel seçimini yaşayacak olan Ak Parti rahat. MHP’nin 2 milletvekili
çıkarabileceği Ak Partililer tarafından bile dile getirilirken, ortak kanı CHP’nin tek milletvekiliyle
yetinmek zorunda kalacağı yönünde. Kayseri‘de manzara 6+2+1 olarak görülüyor. MHP’nin 3’e
çıkabilme olasılığı, CHP’nin 2 vekili Meclis’e göndermesi olasılığından çok daha fazla.
Kaynak : Milliyet Gazetesi
http://siyaset.milliyet.com.tr/kayseri-nin-gundemi-yolsuzluk-degilteror/siyaset/siyasetdetay/23.05.2011/1393527/default.htm
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9831
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Çiftçiyle Yüz Yüze
Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri Anadolu turunda
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Kayyum Heyeti Başkanı ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tertiplenen, “Çiftçiyle Yüz Yüze”
isimli program çerçevesinde Kayseri Şeker Fabrikası'na bağlı ekim yapılan ilçelere bir dizi ziyaret
programı düzenlendi. Ziyaretler çerçevesinde her gün farklı bir ilçeye giderek, çiftçiler ile bir araya
gelen Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çiftçilerin sorunlarını dinleyip, çözüm yolları aradılar.
Program çerçevesinde ilk olarak Kayseri'nin Develi ve Yeşilhisar ilçelerini, daha sonrasında Sarıoğlan,
Bünyan, Pınarbaşı, Şarkışla, Yenipazar, Boğazlıyan, Yenifakılı, Çandır, Gemerek ve son olarak
Kayseri Merkez Đlçeleri'ni ziyaret eden Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Başkan Vekili Fevzi Konaç, Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa
Türkaslan ve Đsmet Aksoy ile fabrikanın tüm yetkililerinin de katıldığı son toplantıda, öncelikle söz
çiftçilere verildi. Sırayla söz alan pancar üreticileri, kota sorunundan, ekim alanlarının daha verimli hale
getirilmesine, fabrikanın işleyişinden, alınan tasarruf tedbirlerine kadar onlarca konuyu, yöneticiler ile
karşılıklı konuşma imkânı buldular. Düzenlenen toplantıya katılan Fabrika yöneticileri, burada çiftçilerin
sorularını tek tek not alıp, birebir cevaplama imkânı buldular, sorunlarına çözüm noktasında arayış
içinde olduklarını, acil çözüm arayan sorunların ise en kısa zamanda çözüleceğini belirtiler. Burada bir
konuşma yapan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiler ile pancar
ekimi töreni sırasında verdikleri sözü tuttuklarını belirtti. Akay yapılan toplantıların asıl sebebinin
çiftçinin isteklerini, taleplerini, sorunlarını ve önerilerini bizzat kendilerinden dinlemek ve çözüm yolları
aramak olduğunu, yapılan toplantıların tüm çiftçimiz ve bizim adımıza hem öğretici hem bilgilendirici
olduğunu, bu toplantıların kaydetti. Akay şöyle devam etti:
“Sizlerle ilk buluşmamız, geçtiğimiz haftalarda ve tarlalarınız başında düzenlenen Pancar Ekim Töreni
vesilesi ile olmuştu. Bizler sizlere burada bir söz vererek, bundan sonra daha sık karşılaşacağımızı ve
sizlerin sorunlarını, yine sizlerin yanına gelerek dinleyeceğimizi söylemiştik. Bugüne kadar
tertiplediğimiz tüm toplantılar boyunca, sizlerin her türlü sorularına cevap verme imkânı bulduk. Bu
arada bilmeniz gereken asıl önemli konu, şirketinizin bugünkü durumudur. Yaklaşık 4 ay önce göreve
geldiğimiz Kayseri Şeker Fabrikası, o gün itibariyle çok ağır borçlar altına girmiş, personelinin,
üreticisinin ve müşterilerinin alacaklarını ödeyemez hale gelmiş ve bankalara ödemesi gereken yüklü
faiz borçları ile karşı karşıya kalmış bir durumdaydı. Hatta içeri adım attığımız gün bir bankamız,
şirketimize haciz gönderme hazırlığındaydı. Yatırım adı altında açılan tüm şirketler zarar eder halde ve
bankalar ile başlatılan kredi görüşmeleri askıya alınmış vaziyetteydi. Açıkçası tuttuğumuz her dal
elimizde kalmaktaydı. Çiftçimizin bekleyen pancar bedellerinden, müşterilerimizin alacaklarına kadar
onlarca ödeme, bir anda önümüze konulmuştu. Đşte bu vaziyette bizler, acil bir kriz-çalışma programı
çizerek, gece gündüz demeden çözüm yollarını hayata geçirmek için çabaladık. Bankalar ile
yaptığımız görüşmeler sonucunda bir türlü netice alınamamış 450 milyon liralık kredi, kararlı
tutumumuz sayesinde şirketimize kazandırılmış, alınan 450 milyon lira ile her şeyden önce çiftçimizin
bekleyen pancar bedellerini gününden önce ödenmiştir. Hemen ardından da bankalara ödenmesi
gereken acil ödemeler, müşterilerimizin ve personellerimizin alacakları bir bir ödenerek, kısa süre
içerisinde de olsa rahat bir nefes almayı sağlamış durumdayız Sizlere kısaca anlatarak geçtiğim bu
önemli hususların yanı sıra, şirketimize açılan onlarca dava ile de uğraşmak zorunda kalmış
durumdayız. Şu an şirketimiz lehine açılmış ve neticelenme aşamasına gelerek şirketimizi yüklü ceza

ödemeye mahkûm edecek davalar ile üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bu çerçevede
şirketimize yük getiren tüm sponsorluk anlaşmalarını iptal ederek, spor kulüplerine yapılan maddi
destekleri geri çektik. Şirketimiz bünyesinde görev almış bazı personellerimiz ile yollarımızı ayırmak
zorunda kaldık. Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde kurulan ve sürekli zarar ederek şirketimizin sırtına
yük olan yan şirketleri kapatma yoluna gittik. Fuzuli yere alındığını düşündüğümüz lüks otomobilleri,
ihale usulü ile sattık. Ve her şeyden önemlisi, şirketimizde üretim fazlalığından oluşan ve geçtiğimiz yıl
500 dolar civarında satılan C kotasına ait şekeri, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 800 dolardan
satmayı başardık. Đşte tüm bunları hiçbir menfaat gözetmeden, hiçbir oy kaygısı taşımadan ve hiçbir
kimseden çekinmeden yaptık. Biz bunları, tüm hayatını bu topraklara adamış ve geçiminin tamamını
bu topraktan kazanan siz değerli çiftçilerimizin geleceği adına yaptık. Çünkü bu şirket, sizlerin öz ve öz
malıdır. Bu şirketi ayakta tutabilmek ise şu an bizim en önemli görevimizdir. Eğer burada iyi bir şeyler
olacak ise bu önce çiftçimizden başlayacaktır. Görevde olduğumuz süre boyunca bu durum da hep
böyle kalacaktır. Sizlerden talebimiz, fabrikamıza daha fazla sahip çıkmanız ve sizleri temsil etmeye
ve bu şirketi yönetmeye talip insanları iyi belirlemenizdir”
Daha sonra söz alan Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede ise kendisinin de bir pancar çiftçisi
olduğunu hatırlatarak, tüm sorunları yakinen bildiğini ve takip ettiğini, bu sorunların çözümü adına tüm
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte arılıksız çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Toplantının devamında çiftçilerden gelen soruları ve önerileri not alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ziraat
Teşkilatı Yetkilileri, tek tek soruları cevapladı, çiftçilere sorunların çözümü adına önerilerde bulundular.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9833
Erişim Tarihi: 25.05.2011

MHP Kayseri mitinginden memnun
MHP Đl Başkanı Mete Eke, Cumartesi günü gerçekleştirilen Kayseri Mitinginde beklenilenin üzerinde ilgi
gördüklerini söyledi.
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MHP Đl Başkanı Mete Eke, Cumartesi günü gerçekleştirilen Kayseri Mitingi’nde beklenilenin üzerinde
ilgi gördüklerini söyledi. Eke, kaset skandalları ile ilgili olarak da, “MHP’nin gündeminde kaset konusu
yoktur” dedi.
Cumartesi günü Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Mitingi’ne beklenilenin üstünde
ilgi gördüklerini söyleyen MHP Đl Başkanı Mete Eke, “Mitinge katılımdan Sayın Genel Başkanımız
Devlet Bahçeli’de memnun kaldı” diye konuştu.
Seçim ile ilgili çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini anlatan Eke, “Yaklaşık 40 gündür hem
milletvekili adaylarımız hem de parti teşkilatımız, komisyonların oluşturduğu programları harfiyen
yerine getiriyor. Her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. 12 Haziran sonrasında yeniden diriliş ve milli
şahlanış olacak” dedi.
Son yaşanan kaset olayları ve istifaları da değerlendiren Başkan Eke, “Olaya nasıl bakarsanız öyle
görürsünüz. Biz ve milletvekili adaylarımız yaptığı gezilerde bu konu ile ilgili sorulara hiçbir zaman
muhatap olmadık.
Hem sosyal hayatta hem de Türk Ceza Kanunu’nda suç varsa şahsiliği prensibi vardır. Yani kişilerin
yaptığı hata kendilerini bağlar. Bağlı bulundukları kurumları da kısmen etkilerler ancak, burada bağlı
bulunan kurumlar ve hatayı yapanlar gerekeni de yapmışlardır. Artık yapılacak bir şey yoktur.

MHP kaset siyaseti ile gündemini meşgul etmemektedir. MHP’nin gündeminde böyle bir şey yoktur. Bu
ortaya çıkan olaylar da gösteriyor ki MHP’nin üstünde bir oyun oynanıyor. 12 Haziran sonrasında
ortaya konulacak olan senaryolara karşı dik duran MHP’yi yıpratma oyunudur” ifadesinde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sürekli MHP’ye yüklendiğini
söyleyen Eke, “Ben 6 ay önce göreve başladım. Göreve başladığım günden buyana Mustafa Elitaş
Bey’in partiyi muhatap alan açıklamaları oldu. Bizi çekmek istediği polemiklere girmeyeceğiz.
Söylemleri muhatap olarak kabul etmiyoruz. Biz somut projelerle halkımızın karşısına çıkıyoruz. 12
Haziran’da da tek başına iktidara geleceğiz ve Kayseri’de de birinci parti olacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9834
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Kayserispor hedefi tutturamadı !
Kayserispor, son haftalarda şansızlıklar ve sakatlar nedeniyle Avrupa Kupaları hedefini yakalamadı.
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Spor Toto Süper Lig'de sezon başından bu yana iddiası ve performansıyla adından sıkça söz ettiren
Kayserispor, son haftalarda şansızlıklar ve sakatlar nedeniyle Avrupa Kupaları hedefini
yakalayamazken önümüzdeki sezon daha güçlü olmak istiyor.
Sezonu 51 puanla 6. sırada tamamlayan Kayserispor, belirlediği hedefi yakalayamamanın üzüntüsü
içerisinde. Teknik Direktör Şota Arveladze'nin takımın başına gelmesinin ardından performans çıtasını
artıran Kayserispor, önceki sezon olduğu gibi bu sezonda sakat oyuncularla sezon sonunda istediğini
alamadı.
"Yeni transferlerle takım daha çok güçlenecek" diyen Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu,
bundan sonra gelecek sezonun planlarını yapmak durumunda olduklarını kaydetti.
Yaklaşık 1 ay aranın ardından Haziran'ın son haftasında tesislerde çalışmalara başlayacak olan
takımın yurt dışında kampa gideceğini belirten Ortaköylüoğlu, "Temmuz ayının ikinci yarısında yurt
dışı kampımız olacak. Transfer ile ilgili de çalışmamız lig bitmeden zaten başlamıştı. Bu konuda
çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz, hocamızla da görüşüyoruz. Takviye yapılması gereken
noktalar konusunda ve takımda devam etmemiz gereken oyuncular hakkında görüşmeler halindeyiz"
dedi.
"KAYSERĐSPOR ÖNEMLĐ OYUNCULARIN ANADOLU'YA GELEBĐLECEĞĐNĐ GÖSTERDĐ"
Ortaköylüoğlu, "Kayserispor, önceki dönem yaptığı transferlerle önemli oyuncuların Anadolu'ya
gelebileceğini gösterdi. Bu bakımdan kulübümüz diğer takımlara örnek oldu. Önümüzdeki sezon için
yapacağımız transferler üst düzey oyunculardan oluşacak. Gurbetçi oyuncular ile yabancı oyuncular
ile görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız tüm oyuncuları kamp sürecimize kadar yetiştirip, takımımızın
hazırlıklarına dahil etmek" diye konuştu.
Taraftarlara çağrıda bulunan Ortaköylüoğlu, "Taraftarların şüphesi olmasın, çok daha güçlü ve iddialı
Kayserispor olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9835
Erişim Tarihi: 25.05.2011

84 yaşında intihar etti
Kayseri'de 84 yaşındaki bir kadın girdiği bunalım sonrasında kendini asarak intihar etti.
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Kayseri'de 84 yaşındaki bir kadın girdiği bunalım sonrasında kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas kasabası Yenice Mahallesi'nde
meydana gelen olayda 84 yaşındaki G.Ç.'nin kendisini astığı öğrenildi. G.Ç.'nin beyin kanaması
nedeniyle tedavi gördüğü ve rahatsızlığından dolayı bunalıma girdiği ileri sürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9836
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Eşini kürekle dövdü
Bünyan Kahveci köyünde B.K. eve geç gelen eşi Y.K.'yı çöp küreği ile dövdü.
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Kayseri'de eşini kürekle döven bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda,
B.K.'nın eve geç gelen eşi Y.K.'yı çöp küreği ile dövdüğü ve yüzünden yaraladığı öğrenildi.
Y.K.'nın Bünyan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği, B.K.'nın ise ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9837
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Yaz spor okullarına kayıtlar başladı
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha verimli bir şekilde geçirmeleri
amacıyla düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak "Yaz kurslarımızda gençlerimize, seçtikleri
branşlarla ilgili oyun kuralları, sporcu sakatlanmaları, dengeli beslenme ve ilk yardım konularında
sistemli bir şekilde eğitim verilecek. Böylece gençler yaz tatillerini daha verimli bir şekilde geçirmiş
olacak" dedi.
2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Yaz Spor Okulları'nda bu yıl tenis, gitar, yüzme, güreş, futbol,
satranç, bağlama, voleybol, jimnastik, basketbol, taekwando, masa tenisi, halk oyunları gibi mevcut
spor dallarına ek olarak halter, sqyash, okçuluk ve badminton branşları da ilave edilerek 18 ayrı
branşla hizmet verilecek.
Yetenekli olan öğrenciler amatör ve profesyonel spor kulüplerinin altyapılarına yönlendirilirken, spor
faaliyetlerini büyük oranda Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılacak. Ayrıca çocuklar her gün
sinema izleme imkanı da bulacak.
Yaz Spor Okulları Tarihleri
1.Dönem: 13 Haziran-12 Temmuz 2011
2.Dönem: 13 Temmuz-11 Ağustos 2011
3.Dönem: 12 Ağustos-10 Eylül 2011
Đstenilen Evraklar:
Bilgi Formu (Kayıt Merkezinden temin edilir)
2 Adet Resim
Sağlık Raporu
Kimlik Fotokopisi
Bilgi formlarının temiledilebileceği yerler
BEF Müdürlük
Sümer Gençlik Merkezi
Sümer Yüzme Havuzu
Belsin Yüzme Havuzu
Bayanlar Spor Merkezi
Göz Nuru Kurs Merkezi
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Kadir Has Stadyumu
Saat Kulesi
Kayıt Merkezi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sümer Gençlik Merkezi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9838
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Kayserispor haberde de 6. oldu
Fenerbahçe ezeli rakiplerini geride bırakarak çıkan haber sayısında da şampiyonluğu kazandı.
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: Kayserispor
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: 28
: 24 Mayıs 2011 16:49

Süper Lig'de 2010 - 2011 futbol sezonunun sona ermesiyle birlikte Medya Takip Ajansı Interpress'in
yazılı basını kapsayan araştırmasına göre, Fenerbahçe ezeli rakiplerini geride bırakarak çıkan haber
sayısında da şampiyonluğu kazandığı ortaya çıktı.
Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakın gazete ile derginin incelendiği raporda, otuz dört haftalık
maraton sonunda Fenerbahçe Futbol Takımı toplam 50 bin 727 adet haberde yer alarak birinci olduğu
görüldü. Beşiktaş sezon boyunca 47 bin 187 haberle ikinci sırayı alırken, Galatasaray ise hakkında
çıkan 44 bin 956 haberle üçüncü oldu. Ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor ise toplam 43 bin 720
haberle dördüncü sırada yer alırken, Bursaspor 36 bin 779 haberle beşinci oldu. Ligde yer alan diğer
takımlar içinde Kayserispor ve Gaziantepspor 17 bin haberi geçerek ilk beş sırayı en yakından takip
eden takımlar oldular.
GOL KRALI ALEX, SEZONUN EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCUSU
Interpress'in aynı araştırmasında, en popüler sporcu listesinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex
de Souza, zirvede yer aldı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı yazılı basında isminin geçtiği 9 bin 901
haberle birinci oldu. Beşiktaş'ın Đspanyol yıldızı Guti Hernandez, hakkında çıkan 9 bin 186 haberle
ikinci sırayı alırken, Galatasaray futbol takımı kaptanı Arda Turan ise 7 bin 920 haberle üçüncü oldu.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 7 bin 911 haberle dördüncü olurken, Sarı-lacivertli
takımın orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu da 7 bin 106 haberle beşinci sırayı aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9839
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Traktör üzerinde kalp krizi
Yahyalı ilçesi Mustafabeyli köyünde 55 yaşındaki A.D.'ın cansız bedeni işçiler tarafından bulundu.
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Kayseri'de traktörün üzerinde kalp krizi geçiren bir çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesi Mustafabeyli köyü Taşbend mevkiinde 55 yaşındaki A.D.'ın cansız
bedeninin işçiler tarafından bulunduğu öğrenildi.
Otopsi sonrasında A.D.'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9840
Erişim Tarihi: 25.05.2011

Çocuğuna mendil sattırınca..!
Çocuğuna mendil sattırdığı tespit edilen A.B. yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri’de çocuğuna mendil sattıran bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde polis ekiplerinin yaptığı
kontrollerde, çocuğuna mendil sattırdığı tespit edilen A.B.’nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9841
Erişim Tarihi: 26.05.2011

Kayseri'de kaza: 3 yaralı
A.A. kullandı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karacaoğlu Mahallesi
Ahmet Hilmi Güçlü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada A.A.'nın kullandığı 38 KP 719 plakalı
otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bariyerlere çarptığı öğrenildi. Kazada sürücü A.A. ile
yanında bulunan S.A. ile M.A.A.'nın yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9842
Erişim Tarihi: 26.05.2011

Kokan ceset ortada kaldı
Kayseri'de evinde ölü bulunan şahıs koktuğu gerekçesiyle yaklaşık 2 saat olay yerinde bırakıldı.
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Kayseri'de evinde ölü bulunan şahıs koktuğu gerekçesiyle yaklaşık 2 saat olay yerinde bırakıldı. Sağlık
ekiplerinin anlaşmazlığı sebebiyle taşınamayan şahsın cesedi, polis ve yakınlarının yardımıyla evden
çıkarıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilyacı olarak çalışan M.Ç. (46), geçtiğimiz Pazartesi günü işe
gelmedi. Yakınları, M.Ç.'nin işyerine gelmediğini öğrenmesinin ardından Talas ilçesi Yenidoğan
mahallesi Fatih 2. sokağındaki evine geldi. Polisle birlikte kapıyı açarak içeri giren yakınları M.Ç.'nin
cansız bedeni ile karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 4 gün önce öldüğü tahmin edilen M.Ç.'nin
cesedi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hastane morguna kaldırılması istendi. Olay yerine çağırılan
112'ye ait ambulans, cesedin koktuğu gerekçesiyle donanımlı ambulansa konulamayacağını bildirerek
olay yerinden ayrıldı.
Sağlık Müdürlüğü'ne ait başka bir ambulansın personelsiz gelmesinin ardından ceset yine
taşınamazken, 112'ye bağlı ambulans personelinin gelmesi beklendi. Üzgün olan yakınlarının bu olay
karşısında gerilmesi dikkat çekerken yaklaşık 2 saat ceset taşınamadı.
Telefon trafiğinin ardından personeller gelerek cesedi torba içine koyarken, yakınları ve polis
yardımıyla M.Ç.'nin cansız bedeni ambulansa konuldu.
M.Ç.'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9843
Erişim Tarihi: 26.05.2011

Rauf DENKTAŞ yoğun bakımda
K.K.T.C Kurucu Cumhurbaşkanı Sitemiz köşe yazarı sayın Rauf DENKTAŞ Yakın Doğu Üniversitesi
hastanesinde yoğun bakıma alındı.
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K.K.T.C Kurucu Cumhurbaşkanı Sitemiz köşe yazarı sayın Rauf DENKTAŞ Yakın Doğu Üniversitesi
hastanesinde yoğun bakımda.
K.K.K.C Kurucu Cumhurbaşkanı,sitemizin de köşe yazarı Rauf DENKTAŞ yoğun bakımda…
Kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklanan emboli nedeniyle beyindeki damarlarda tıkanıklık yaşayan
ve kısmi felç durumu geçiren Rauf Denktaş'ın tedavisi, YDÜ Hastanesi yoğun bakımda devam ediyor.
Denktaş'ın son durumu hakkında bilgi veren, Başhekim Yardımcısı KAPTANOĞLU, Denktaş'ın çok
önemli ve tehlikeli bir hastalık geçirdiğini, ama yapılan müdahaleler sonrası iyileşmesini beklediklerini
ifade ederek, “Đlk karşılaştığımızda şuuru çok açık değildi. Yer ve mekan kavramı biraz kaybolmuş
durumdaydı” dedi. “Đlk karşılaştığımızda yer ve mekan kavramı biraz kaybolmuş durumdaydı. Ama biz
şu an için tedaviye cevap verdiğini düşünüyoruz.
Bizimle konuşuyor şuuru açık ama arada dalıyor tedaviye yönelik cevabını daha iyi görmemiz için
zaman geçmesi lazım. Çok yakın takip ve tedavi ile devam edeceğiz.”dedi
YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dış Đlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan da, hastanedeki 36
bölümden “profesör ordusunun” Denktaş'ın tedavisi için seferber olduğunu dile getirdi.
Nöroloji Ana Bilim Dalı Hocalarından Dr. Amber Eker ise Denktaş'ın hastaneye ilk geldiği zaman sol
tarafını hareket ettiremediğini, bunun görüntülenmesini planladıkları zaman bir pıhtı attığının tespit
edildiğini söyledi.
Pıhtı atma nedeniyle beyinde orta büyüklükte bir alanın etkilenmesi nedeniyle hemen tedaviye
başladıklarını ifade eden Dr. Eker, hastanın kendilerine hızlı ulaşmasının tedaviyi planlamaları
açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Amber, “Şu an itibarıyla sol tarafı biraz daha iyi hareket etmektedir. Bizimle iletişim kurması daha iyi
durumda” dedi.
KKTC lideri Derviş Eroğlu “Denktaş konuşabilmektedir ve sol elini, sol ayağını oynatabilmektedir” dedi.
Denktaş,oğlu Serdar Denktaş’a, “Đyiyim ben” diye seslendi.
Haber /Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9844
Erişim Tarihi: 26.05.2011

Kayserispor'da büyük tasfiye
Kaptan Mehmet EREN, kaleci Souleymanou Hamidou, Önder Turacı ve Ali Bilgin ile yollar ayrıldı.
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KAYSERĐSPOR’da 2010-2011 sezonunda top koşturan Ali Bilgin ve kiralık kaleci Volkan’dan sonra
sarı kırmızılı ekibin defansında forma giyen bir başka Fenerbahçeli Önder Turacı da mukavelisini
feshedip, Kayseri’den ayrıldı. Böylece Mehmet Topuz’a karşılık takas yöntemiyle Kayseri’ye gelen
Gökhan Emreciksin’den sonra 3 Fenerbahçeli oyuncu da Kayserispor’da tutunamadı.
Kayserispor’un Fenerbahçe’den kiraladığı kaleci Volkan, Souleymanou’nun sakatlığı nedeniyle sarı
kırmızılı ekibin deplasmanda eski takımına karşı oynadığı karşılaşmada yediği gollerle tepki çekmiş,
daha sonra gönderildikten sonra sezon sonuna kadar antrenmansız kalmamak adına Kayserispor’a
geri dönmüştü. Ali Bilgin ise sezon boyunca 3 kez sakatlanması nedeniyle takımda kendisine yer
bulamadı. Fenerbahçe’nin kadro şişkinliği nedeniyle bıraktığı Önder Turacı ise sarı kırmızılı ekipte bu
sezon defansta sağbek ve stoper olarak forma giydi. Sezon bitiminde sarı kırmızılı yönetim, Ali
Bilgin’le yollarını ayırıp, Volkan Babacan’ı ise Fenerbahçe’ye gönderdi. Kayserispor’da yeni sezonda

da forma giymesi beklenen Önder Turacı, menajeri aracılğı ile sarı kırmızılı yönetime başvurarak,
mukavelesinin feshedilmesini istedi. Böylece, Kayserispor’da Fenerbahçe’den transfer edilen ve
kiralanan oyuncu kalmadı.
KAPTAN MEHMET EREN DE GÖNDERĐLDĐ
Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, kaptanımız Mehmet Eren Boyraz ile karşılıklı anlaşarak aramızdaki sözleşmeyi
sonlandirmiştir.
Kulübümüz, kaptan Mehmet Eren Boyraz' ın 4 yıl boyunca takımımıza verdiği emeklerden ötürü
teşekkür eder, hayatında mutluluk ve başarılar dileriz.
Hamidou ile yollar ayrıldı
Kayserispor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli kaleci Souleymanou
Hamidou’nun sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Önder Turacı ve Ali Bilgin ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin
sonlandırıldığı belirtilerek, üç futbolcuya da takıma verdikleri hizmetten dolayı teşekkür edildi.
Kayserispor, sezon içinde de Amisulashvili ve Zalayeta ile yollarını ayırmıştı.
Bu arada kulübün resmi internet sitesinde bir kutlama mesajı da yayımlandı. Mesajda şöyle denildi;
2010-2011 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe’yi, ligi ikinci sırada
tamamlayan Trabzonspor’u, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’ı, ligi ilk beş sırada tamamlayıp
Avrupa kupasında oynamaya hak kazanan Bursaspor ve Gaziantepspor’u yürekten kutlar, Avrupa
kupalarında başarılarının devamını dileriz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9846
Erişim Tarihi: 26.05.2011

AKP'den 50 bin kaşkol, 50 bin şapka
Başbakan Erdoğan Pazar günü Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek.
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AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Başbakan Erdoğan’ın Pazar günü katılacağı miting için hazırlıkların
tamamlandığını bildirerek, parti ayrımı yapmaksızın bütün vatandaşları mitinge katılmaya davet etti.
Dengiz, mitingde 50 bin kaşkol ve 50 bin şapka dağıtılarak, vatandaşlara hediye edileceğini söyledi.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü katılacağı miting
için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Đl Başkanlığı Toplantı Salonu’nda basın açıklaması yapan
Dengiz, 29 Mayıs Pazar günü Başbakan Erdoğan’ın Kayserililere hitap edeceğini ve vatandaşların da
parti farkı gözetmeksizin mitinge katılması gerektiğini söyledi. Bütün Kayserilileri mitinge davet eden
Dengiz, yapılan konuşamaları ve ileriye dönük hedeflerin tam manasıyla anlaşılabilmesi için bu tür
açık hava toplantılarına bizzat katılınması gerektiğini belirterek, halkın ve ülkenin geleceği açısından
büyük önem taşıyan seçimler için 2 saat gibi kısa bir zaman diliminin vatandaşlar tarafından
ayrılmasının, ülkenin hayrına olacağını ifade etti.
Dengiz, ayrıca mitingde vatandaşlara hatıra olması için şapka, bayrak ve kaşkol hediye edileceğini
belirterek, “Dağıtacağımız kaşkol ve şapka sayıları belli. Fakat bunu sürekli artırıyoruz. 50 bin adet
şapka yaptırdık, 50 bin tane de kaşkol yaptırdık, çok sayıda bayrak yaptırdık. Hem Türk bayrağı hem

de parti bayrağımız. Herkese birer tane hediye vereceğiz. Kaşkollarla biraz daha renklendirmek
istiyoruz. Alışılagelmiş bir miting havasından daha çok, bir birliktelik içinde geçsin istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9847
Erişim Tarihi: 26.05.2011

Erdoğan neyin açılışını yapacak ?
AKP Đl Başkanı : 100'e yakın açılış var aslında ama Türkiye'de, 'Ya ne oluyor?' dedirtmemek anlamında azaltıldı.
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Kayseri'de 29 Mayıs Pazar günü halka seslenecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, miting
sonrasında toplu açılış gerçekleştirecek.
Konu hakkında basın açıklaması yapan AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri'de
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 70'e yakın toplu açılış yapılacağını söyledi.
Erdoğan'ın 29 Mayıs Pazar günü miting için Kayseri'ye geleceğini ve seçilecek olan iki yerde toplu
açılış gerçekleştireceğini bildiren Dengiz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Şu an için Başbakanlıkla birlikte çalışmalar sürüyor. Miting sonrasında toplu açılışlar gerçekleşecek.
70 civarında bir toplu açılış olacak. Şu an için iki alternatifimiz var. Onun da programı çok yoğun
olduğu için, kısa sürede hızlı hareket edebilmek ve vatandaşlarımızla daha iyi bütünleşmek anlamında
iki yerde yapılması söz konusu toplu açılışın. Đnşallah bugün o da kesinleşecek ve sizlere bildirilecek.
100'e yakın açılış var aslında ama Türkiye'de, 'Ya ne oluyor?' dedirtmemek anlamında azaltılarak
içlerinden daha büyükleri seçilip yapılacak 70 kadar toplu açılış söz konusu. Sayın Başbakan'ımızın
katılımıyla Kayseri için bu açılışları hep beraber yapacağız, oradan gerekli rakamları duyuracağız.
Nerelerin açılışlarının yapıldığını toplu olarak paylaşacağız ve daha sonrasında da inşallah
Başbakan'ımızı Ankara'daki miting için Kayseri'den hep beraber yolcu edeceğiz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9848
Erişim Tarihi: 26.05.2011

MAZLUMDER olağan Kongresi yapıldı.
Mazlum-Der Ahmet Faruk ÜNSAL'la devam dedi.
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Đnsan Hakları için Mazlumlarla Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)’in 10. Olağan Kongresi 22 Mayıs
Pazar günü Ankara’da TES-ĐŞ toplantı salonunda yapıldı.
Çok sayıda siyasi parti, Sivil Toplum Kuruluşu ve gönüllüler ile ülkemizin Doğudan-Batıya, KuzeydenGüneye tüm Mazlum-Der Şubelerinden gelen delegelerin katıldığı kongrede önce Mazlum-Der’in
geçmişten bugüne yaptığı faaliyetleri ve mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Daha sonra Divan oluşumuna geçildi ve delegelerin oyları ile Divan Başkanlığına Đstanbul Şubesinin
eski Başkanlarından Ahmet SELAMET getirildi.
Mevcut Başkan Ahmet Faruk ÜNSAL’IN açış konuşması ile devam eden kongrede, Sivil Toplum
Kuruluşları adına HAK-ĐŞ Başkanı Mahmut ASLAN, Yeşilay Başkanı Muharrem BALCI, akabinde
Süleyman ARSLAN TAŞ’IN konuşmalarının ardından, Siyasi Partiler adına AK Partiden Ankara
milletvekili Salih KAPUSUZ, HAS Parti Ankara il Başkanı ve 2. Bölge Milletvekili adayı, Ankara 2.
Bölge Bağımsız adayı Canan BAYRAM birer konuşma yaptılar.
Öğleye kadar olan bölümü Protokol konuşmaları ile devam eden kongrenin öğleden sonraki bölümü
saat 14.00 de başladı. Bu bölümde Yönetim ve Denetim raporları okunup ibra edildi, tüzük değişiklik
teklifleri görüşülüp karara bağlandı ve akabinde seçimlere geçildi.
Toplam 179 Delegeden 106 sının oy kullandığı kongrede, geçerli sayılan 104 oyun tamamını alan
Ahmet Faruk ÜNSAL Mazlum-Der Genel Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.
Đstanbul ve Ankara dışında Kayseri, Diyarbakır, Kocaeli, Đzmir ve Bursa Đllerinin daha fazla üye ile
temsil edildiği 35 kişilik Genel Yönetim Kuruluna Kayseri Şubesinden Ahmet TAŞ ve Mustafa DELĐCE
seçilerek, Şube Başkanı Dr. Atalay ŞAHĐN’LE birlikte mazlum-Der Genel Yönetim Kurulunda Kayseriyi
temsil etme hakkını elde ettiler.
4-5 Haziran 2011 günlerinde Đstanbul’da yapılacak Mazlum-Der Genel Yönetim Kurulu toplantısında,
Merkez Yürütme Kurulu için görev dağılımı yapılacak, Genel Başkan Yardımcıları ve Komisyon
Başkanları seçilerek önümüzdeki 3 yılda Mazlum-Der’in faaliyetlerini yürütecek kurulların oluşumu
tamamlanmış olacak.
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkan Yardımcısı ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Ahmet TAŞ yaptığı
açıklamada; güven tazeleyen Genel Başkan Ahmet Faruk ÜNSAL ve yeni seçilen Genel Yönetim
Kurulu üyelerini tebrik ederek, Kongrenin hayırlı olmasını, Mazlum-Der’in hiçbir ayrım gözetmeden
mazlumlara hizmet konusunda çalışmalarına yılmadan ve korkmadan başarı ile devam etmesini diledi.
Haber/AhmetKARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9849
Erişim Tarihi: 26.05.2011

Đşte Kayseri kalesinin yeni sahibi
Souleymanou Hamidou'yu gönderen Kayserispor Arjantinli kaleci Nicolas Navarro ile anlaşma sağladı.
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Kayserispor, yeni sezon için transfer çalışmalarını kamp dönemine kadar tamamlamayı hedefliyor.
Ligin son maçında Bucaspor deplasmanından beraberlikle dönen sarı kırmızılı ekip, kulüp tesislerinde
toplandı. Futbolcular bazı testlerden geçirilmeye başlandı. Futbolcular, testlerin ardından izne
ayrılacak.Yeni sezon çalışmaları haziranın son haftasında yeniden kulüp tesislerinde başlayacak.
Temmuzun ikinci yarısında iki haftalık Hollanda kampına gidecek olan Kayserispor, ardından yeniden
kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürecek.

Kulüp Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezon için çalışmalara şimdiden
başladıklarını ifade etti.
Teknik Direktör Şota Arveladze'nin isteği doğrultusunda bazı futbolcularla yolların ayrılabileceğini
belirten Ortaköylüoğlu, şu bilgileri verdi:"Daha önce Amisulashvili ve Zalayeta ile yollarımızı ayırmıştık.
Fenerbahçe'den kiralık aldığımız Volkan Babacan, kira sözleşmesi bittiği için takımına geri döndü. Ali
Bilgin ile de yollarımızı ayırdık. Teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda yollarımızı ayıracağımız
başka futbolcular da olabilir. Diğer taraftan transfer çalışmalarına zaten başlamıştık. Arjantinli kaleci
Nicolas Navarro ile anlaşma sağladık. Yurt içinde ve yurt dışında bazı futbolcularla görüşmelerimiz
sürüyor. Kamp dönemine kadar transfer çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Gelecek sezon için
daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışacağız."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9850
Erişim Tarihi: 27.05.2011

Odaya zorla mı soktular ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız MHP'deki kaset skandalını değerlendirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Kaset olayı karşısında en az MHP tabanındaki
ülkücüler kadar üzgünüz. Biz bu işten sevinç duymuyoruz, üzüntü duyuyoruz" dedi.
Bakan Yıldız, ulusal yayın yapan TV Kayseri’de canlı yayınlanan programa katılarak MHP’deki kaset
olayları ve devamında yapılan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında, "Ne oluyor kardeşim. Zorla birisi onu o odaya mı soktu, o odada kullanılan cümleleri
birisi silah dayayarak mı söyletti. Kimse bundan bahsetmiyor, bu kadarına da pes diyorum" diyen
Yıldız, şöyle devam etti:
"MHP ile CHP’nin zaman zaman yakınlaşmaya çalışmasının bazı bölümlerde ülkücü kardeşlerimiz
tarafından kabul görmediğini görüyorum. Bizim, CHP ile örtüşmeyecek bir kısım değerlerimiz var. MHP
bu değerlerin farkında ve bilen bir yapı içerisinde. Benim oturup kalktığım çok arkadaşım var MHP
içerisinde. MHP’nin tabanı ve tavanı arasında bir açılma oldu, bu kaset olayından sonra. Duruşunda
değişiklik olmayan tek parti, AK Parti. Bize de bu yakışır."
Kaset olayının tamamen MHP’nin iç meselesi olduğunu belirten Yıldız, "Bizim bu iç sorunlarla alakalı
fazla konuşmamız yakışık olmaz. AK Parti’nin böyle bir çirkinliğin içerisine çekilmeye çalışılması, o
yapılanlardan daha az çirkin değildir" diye konuştu.
Bakan Yıldız, "AK Parti’nin dışında bir usul hatası yapan, o kasetleri yayınlayan bir grup var diyelim. O
usul hatası, MHP’nin içerisinde esasta yapılan ve değer yargılarımızla uyuşmayan kısmını makul hale
getirmez. Usulde yapılan yanlışlık, esası doğru hale getirmez" dedi.
Kaset olayları konusundaki hesabı önce kendi içlerinde vermeleri gerektiğini kaydeden Yıldız, şunları
söyledi:
"Milliyetçi muhafazakar diyerek toplumun değer argılarıyla oynamanın hesabını verecekler. Ben
diyorum, MHP kendi içerisinde yaşanan bu olayı, kendi içerisinde çözmeli. Kaset olayı karşısında en
az MHP tabanındaki ülkücüler kadar
üzgünüz. Biz bu işten sevinç duymuyoruz, üzüntü duyuyoruz. Bunu da en başından beri söylüyoruz.
Siyasetin saygınlığı adına bunlar iyi şeyler mi? Đster MHP’den, ister AK Parti’den, ister CHP’den olsun,
bunlar siyasetin saygınlığı adına iyi şeyler değil. Siyaset Deniz Baykal olayında yara almadı mı? Belki
en büyük yarayı Deniz Baykal almış olabilir ama siyaset adına AK Parti’nin yıllardan beri
oluşturmaya çalıştığı saygınlık da yara aldı. O yüzden herkes şapkasını önüne koyacak. Kendileriyle

ilgili bir iç olayın hesabını kendi içlerinde versinler, daha sonra (usulde şöyle yanlışlıklar var) desinler.
AK Parti’nin böyle bir olaya karıştırılmasını da çirkin olan olaydan daha çirkin buluyorum ve bunu
şiddetle reddediyorum. Onlar bilirler bunu kimin yaptığını, kimse bulsunlar."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9851
Erişim Tarihi: 27.05.2011

Erciyes Dağında bahar coşkusu
Türkiye'nin en yüksek 5.dağı olan Erciyes Dağı'nda bahar mevsimi
tüm güzelliği ile göz kamaştırıyor.
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3 bin 916 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek 5. dağı olan Erciyes Dağı’nda bahar mevsimi tüm
güzelliği ile göz kamaştırıyor. Uzun süre yağan bahar yağmurlarının ardından Erciyes Dağı’ndaki bitki
örtüsünde önceki yıllara göre daha fazla bir yoğunluk gözleniyor. Erciyes Kardelen Ekibi Yürüyüş
Lideri Salih Köylü, bu yıl Erciyes Dağı’nda son 10-15 yıla göre çok daha fazla yağışın olduğunu ve bu
yağışın neticesinde ise dağ çiçekleri, yeşil ot, kekik, keven bitkisi, kuzu kulağı gibi daha birçok bitkide
önceki yıllara göre bu yıl artış görüleceğini söyledi.
Erciyes Kardelen Ekibi yürüyüş üyeleri Hüseyin Arı, Abdulkadir Çapacıoğlu, Veysel Kandefer,
Muharrem Arı, Necmi Somtaş, Halil Akyurt, Mehmet Emin Akşehirli, Kenan Kaplan, Eyüp Ruhlusaraç
ve Hilmi Büyükkuşoğlu ise Erciyes Dağı’nın bu eşsiz güzelliği karşısında büyülendiklerini kaydederek
bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyorlar.
HABER: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9854
Erişim Tarihi: 27.05.2011

Kayseri'de Demokrat Parti rüzgarı!
Osman Çilsal başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti Kayseri'yi köy köy dolaşarak vatandaştan destek istiyor.
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12 Haziran seçimlerine Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile Milli Mutabakat Đttifakı kurarak giren
Demokrat Parti (DP) Kayseri'de seçim çalışmalarını sürdürüyor.

1.sıra milletvekili adayı ve Demokrat Parti genelbaşan yardımcısı Osman Çilsal başkanlığındaki
Demokrat Parti heyeti Kayseri'yi köy köy dolaşarak vatandaştan destek istiyor.
DP'liler Develi ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.
Burada vatandaşlara seslenen DP adayı Osman Çilsal AKP hükümetinini Türkiye'yi adım adım
bölünmeye götürdüğünü söyledi.
Türkiye'nin felakete gidişinin önüne geçmek için yapılması gereken öncelikli işin Türkiye'yi AKP'den
kurtarmak oldğunu söyleyen Çilsal vatandaşlara 12 Haziran'da " Ampulü geç, oy pusulasının 2.
sırasındaki Kırat'ı seç" çağrısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9855
Erişim Tarihi: 27.05.2011

One Young World zirvesi
Dünyanın en büyük gençlik zirvesi''One Young World''e katılacak Türk gençlerinin belirlendiği sürecin ilk aşaması
tamamlandı.
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Sabancı Holding’in resmi sponsorları arasında yer aldığı, dünyanın en büyük gençlik zirvesi “One
Young World”e katılacak Türk gençlerinin belirlendiği sürecin ilk aşaması tamamlandı. Dünya
sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini anlattıkları bir dakikalık Đngilizce videolarını
facebook.com/sabanciholding adresi üzerinden gönderen 140’ı aşkın adayın arasından 58 genç ikinci
aşamaya geçme şansını yakaladı. Đkinci aşamada gençlerden, One Young World 2011’de tartışılacak
konulardan birini seçerek bir makale yazmaları istenecek. Son aşama ise adaylar grup mülakatına
katılacak. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak 1-4 Eylül tarihleri arasında Zürih’te düzenlenecek
“One Young World”e Türkiye’den gitme hakkı kazanacak 15 gencin katılımı, Sabancı Holding
tarafından sağlanacak.
Bu yıl One Young World’e 1.500’ü aşkın genç ile Kofi Annan, Sir Bob Geldof, Mohammed Yunus,
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı gibi isimlerin de katılımı bekleniyor.
One Young World zirvesine katılacak gençlerin 1993 ve öncesinde doğmuş olmalarının yanı sıra,
takım çalışmasına yatkın, liderlik potansiyeline sahip, küresel sorunlara ilgi duyan, gönüllü faaliyetlere
katılmış olmaları bekleniyor.
Dünya gençliğinin, görüşlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, seslerini devlet, iş dünyası ve
kamuoyuna duyurmalarını sağlamak amacıyla, ilki geçtiğimiz yıl Londra’da gerçekleştirilen zirveye Sir
Bob Geldof, Kofi Annan, Mohammed Yunus gibi dünyaya yön veren isimler de katılmıştı. Geçtiğimiz
yıl zirvede “Küresel Danışma Süreci” araştırmasıyla ortaya konan ve gençlerin bir an önce küresel bir
platformda ele alınması gerektiğini düşündükleri konuları iki gün boyunca tartıştılmıştı. Tüm dünya
ülkelerinin nüfusları oranında temsil edildiği ve 1000’i aşkın gencin katıldığı zirveye, Sabancı Holding
geçtiğimiz yıl da Türkiye’den 15 gencin katılımını sağlamıştı. Zirve “Genç Davos” olarak da biliniyor.
One Young World Zirvesi ve seçim süreci ile ilgili detaylı bilgi facebook.com/sabanciholding
adresinden edinilebilir.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9856
Erişim Tarihi: 03.06.2011

''Menderes ve Arkadaşlarınını anıyoruz''
Mazlum-Der 27 Mayıs 1960 darbesinin 51. Yıldönümünde Menderes ve arkdaşalarını andı.
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Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 51. Yıldönümüdür.
27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de yapılan askeri bir darbe ile toplumun büyük oranda oylarını alarak
iktidara gelmiş olan Demokrat Parti 10 yıllık iktidarının ardından hukuk çiğnenerek, Millet iradesi yok
sayılarak yapılan askeri bir darbe ile alaşağı edilmiş, yönetime el konulmuştur. Başbakan ve Demokrat
Parti yöneticileri Yassı ada mahkemelerinde hukuk ve insanlık dışı usullerle yargılanmışlar, yapılan
çağdışı yargılamalar sonucu zamanın Başbakanı Adnan MENDERES ile Bakanlardan Fatin Rüştü
ZORLU ve Hasan POLATKAN idam cezalarına çarptırılarak idam edilmişlerdir.
Tüm hukuk kuralları ve Millet iradesi yok sayılarak yapılan yargılamalar ve idamlar Türkiye toplumunu
derinden sarsmış, Millet iradesi büyük yara almıştı.
27 Mayıs 1960 darbesi sonunda idam edilen Adnan MENDERES ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz,
yakınları ve Türkiye toplumuna başsağlığı diliyoruz.
Mazlum-Der olarak; ülkemizde 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğide dikkate alınarak,
bir an önce çıkarılacak uyum yasaları ile geçmişten bugüne ülkemizde darbe yapan, darbeye karışan,
darbe planları yapan ve darbe teşebbüsünde bulunan tüm sorumluların yargı önüne çıkarılarak adil bir
ortamda yargılanmaları ve işledikleri suçların cezasız bırakılmamasını bekliyoruz.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9857
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Yılın en iyi kurumu
Anadolu'nun en seçkin ödüllerinden olan,Kapadokya Yılın Enleri Anadolu Kent Ödülleri Zirvesi yapıldı.
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Anadolu’nun en seçkin ödüllerinden olan; ”Kapadokya Yılın
Enleri Anadolu Kent Ödülleri Zirvesi” törenlerinin bu yıl 5.si Kapadokya’nın kalbi Nevşehir’de
düzenlendi. Spor, sanat, siyaset, iş, kamu ve medya dünyasının değerli isimlerinin katıldığı ödül töreni
Nevşehir Kapadokya Lykia Lodge Otel’de 25 Mayıs tarihinde yapıldı. Zirve’de yıl boyunca yapılan
anketler ve seçici komite tarafından verilen oylarla “Yılın En Đyileri”ne ödülleri verildi. Başbakanlık
Özürlüler Đdaresi Başkanlığı ”Yılın En Đyi Kurumu" seçildi.
Spor, siyaset, bürokrasi, iş dünyası, yerel yönetimler ve haber ajansları gibi 50 dalda ödül verilen
gecede, ''Yılın Devlet Adamı ve Siyasetçisi'' ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yılın Bakanı''
ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Yılın Valisi'' ödülünü Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf
Güner, ''Yılın En Đyi Haber Ajansı'' ödülünü Anadolu Ajansı, ''Yılın En Đyi Televizyon Kanalı'' ödülünü
TRT 1, ''Yılın En Đyi Spor Programı'' ödülünü Telegol (Kanaltürk), ''Yılın En Đyi Dizisi'' ödülünü Kurtlar
Vadisi Pusu ile Yer Gök Aşk dizileri, ''Yılın Onur'' ödülünü de Musa Ertaş aldı.
Ödül töreninde konuşan Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanı Sayın Bekir Köksal “Bu başarı Sayın
Başbakanımızın her alanda bize verdiği büyük destek ile gerçekleşmiştir. Otellerin, gezi amaçlı
mekânların ve kültürel yerlerin, kısacası yaşamın her alanının herkes için erişilebilir yapılmasını
bekliyoruz. Belediye Başkanlarından özürlüler için sadece tekerlekli sandalye verilmesini değil, bu
sandalyelerin hareket edebileceği fiziksel çevrenin de engelsiz hale getirilmesini istiyoruz. Bu konuda
herkese sorumluluklar düşmektedir.” dedi. Sayın Köksal bu yıl ki temayı sosyal hizmetler alanında
belirlediği için, programı organize eden FĐB Ajansa da teşekkür etti.
Ödül töreninin en güzel sürprizi ise, özürlü bir çiftin nikahlarının kıyılması oldu. Başbakanlık Özürlüler
Đdaresi Başkanımız Sayın Bekir Köksal, nikah şahitliğini yaptığı çift Dilek Altun ve Hasan Kayretli’ye
mutluluklar diledi.
Nikahları kıyılan çiftin hikayesi ise “Bakım Merkezleri”nin önemini ortaya çıkaracak nitelikte idi.
Devletin kurumda bakım hizmetini başlatması sonrası, bedensel özürlü olan Dilek Altun ailevi
problemler nedeni ile Özel Büşra Bakım Merkezi’nde, Hasan Kayretli ise trafik kazası sonrası babasını
kaybedip bacağından da sakatlandıktan sonra Özel Poyraz Bakım Merkezi’nde yaşamaya başlamış.
Evlilik serüveni ise Hasan Bey’in diğer bakım merkezini ziyareti ve burada kalan Dilek Hanım ile
tanışması sonrası filizlenen sevgi ile doğmuş.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9858
Erişim Tarihi: 03.06.2011

SP'de seçim çalışması
12 Haziran Genel Seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi milletvekili adayları, Hisarcık esnafından destek
sözü aldı.
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12 Haziran Genel Seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi (SP) milletvekili adayları, Hisarcık
esnafından destek sözü aldı.12 Haziran Genel Seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Saadet
Partisi (SP) milletvekili adayları, Hisarcık, Kıranardı ve Endürlük esnafını ziyaret ederek seçmenlerden
oy istedi. Hisarcık’ta esnaf tarafından sıcak bir şekilde karşılanan adaylar, vatandaştan destek sözü
aldı.Hisarcık’ta bulunan bir kıraathanede bulunan seçmenlere konuşma yapan milletvekili adayı Haşim
Özkılıç, “54. Dönem Refah Partisi hükümetinde 11 ay içinde efsanevi işler yaptık. Türkiye Cumhuriyeti,
ilk defa denk bütçeyi yaptı, havuz sistemini kurduk, D-8’leri kurduk ve Đslam Birliği’nin temellerini attık.
Çiftçimiz, emeklimiz, işçimiz, bağkurlu ve sigortalı vatandaşlarımız bizim dönemimizde yaşamadığı
güzellikleri yaşadı. Şimdi esnafımız, çiftçimiz, işçimiz perişan durumda. Kayseri’de bulunan birçok

esnafımızın sicili bozulmuş durumda” dedi. Orta Doğu’da yaşanan olaylardan da bahseden Özkılıç,
“Orta Doğu kan ağlıyor. Tunus, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Pakistan, Cezayir gibi ülkelerde Müslüman
kardeşlerimiz katlediliyor. Saadet Partisi olarak Đslam Paktı’nı kuracağız. Bu sayede Haçlılar,
Müslüman kardeşlerimizi katledemeyecek” şeklinde konuştu.Adaylar, daha sonra Kıranardı’na giderek,
burada bulunan esnafın dertlerini dinledi. Kıranardı’ndaki seçmenlerle konuşan adaylar, daha sonra
Endürlük’te seçmenlerle bir araya geldi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9859
Erişim Tarihi: 03.06.2011

19 tramvay hizmete giriyor
Raylı Sistemde hizmet verecek 16 yeni raylı sistem aracı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete
sunulacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemi'nde hizmet verecek 16 yeni raylı sistem aracı, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.29 Mayıs Pazar günü partisinin mitingi için
Kayseri'ye gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programı çerçevesinde 16 yeni
raylı sistem aracını da hizmete sunacak.Yaklaşık 78 milyon liraya malolan 16 yeni raylı sistem aracı,
hem mevcut hatlarda yolcu taşıyacak hem de 2. ve 3. etaplar olan Beyazşehir-Đldem ve Talas
hatlarının devreye girmesi ile birlikte artacak yolcu kapasitesine karşılık şimdiden hazırlık yapılmış
olacak. Bu 16 yeni araçla birlikte Kayseray'daki raylı sistem aracı sayısı da 38'e yükselmiş olacak.
2. etap raylı sitem güzergahı, Mimarsinan Kavşağı'ndan Beyazşehir ve Đldem bölgesine ulaşacak.
Yaklaşık, 9 kilometrelik bu hatta 11 yolcu istasyonu bulunacak.3. etap projesinde ise mevcut raylı
sistem hattı, Sivas Caddesi'nden 30 Ağustos Bulvarı bağlantısı ile Erciyes Üniversitesi üzerinden
Talas'a ulaşacak. Yaklaşık 7,5 kilometrelik bu hatta da 11 yolcu istasyonu yer alacak. 17,5 kilometre
olan mevcut raylı sistem uzunluğu yeni hatlarla birlikte toplam 34 kilometreye ulaşacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9860
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Egsoz patladı, polis korktu
Ateş açıldığını sanan polis, şüpheli otomobili silah doğrultarak durdurdu.
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Kayseri'de bir aracın egzosunun patlama sesi polisi alarma geçirdi. Ateş açıldığını sanan polis, şüpheli
otomobili silah doğrultarak durdurdu.
Edinilen bilgiye Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde 06 JL 678 plakalı otomobilin egzosunun
patlamasını silah sesi zanneden bir kişi polise ateş açıldığı ihbarında bulundu. Yapılman ihbar
sonrasında polis alarma geçti. Yaklaşık 10 dk süren kovalamacanın ardından polis cadde üzerinde 06
JL 678 plakalı otomobili silah doğrultarak durdurabildi. Otomobilin içindekilere temkinli yaklaşan polis
memurunun yanına ek kuvvet geldi. Otomobilde yapılan aramalarda silah bulunmazken, iki kişi
gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9861
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Husumet kanlı bitti
Talas'ta aralarında iki yıl önce çıkan bir husümetten dolayı 1 kişi tüfekle bacağından yaralandı.
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Kayseri'de aralarında iki yıl önce çıkan bir husümetten dolayı 1 kişi tüfekle bacağından yaralandı.
Olay, Talas ilçesi Noter karşısında yaşandı. Bir kafenin işletmecisi olan H.Ç. ile M.S. arasında 2 yıl
önce bir husümet yaşandı. Uzun süren olayın ardından M.S. yanında getirdiği uzun namlulu silahı
H.Ç.'ye doğrultarak ateş açtı. Bacağından yaralanan H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi acil
servisine kaldırıldı.Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen H.Ç.'yi yaralayarak kaçan M.S., polis
ekiplerinin titiz çalışmasının ardından kısa sürede yakalandı.Polis, olayla ilgili soruşturmasını
sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9862
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Türkiye adaletsiz kalkınmış!
HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş Kayseri'de konuştu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 63
: 28 Mayıs 2011 13:23

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "2023'e kadar eğer bugünkü ekonomik verilerle gidersek
Türkiye'nin cari açığı hiçbir şekilde ödenemeyecek bir noktaya gelecek ve dışarıya bağlı hale
getirilecektir" dedi.
HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, STK'lar ve gazetecilerle yemekte bir araya geldi ve
ülkenin sorunları hakkında konuşarak çözümün HAS Parti olduğunu söyledi. Partinin kısa sürede
kurulmuş olmasına karşın milletin farklı kesimlerinden çok ciddi bir şekilde ilgi gördüğünü söyleyen
HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "HAS Parti milletimiz tarafından Türkiye'nin geleceği
kabul edilmiştir" dedi.
HAS Parti'nin siyasi olarak önceliklerinden 4 ana başlık altında bahseden Kurtulmuş, "Đnsanları
kamplaştırarak, bölerek siyaset yapılıyor. HAS Parti bu toplumu birleştirmeyi, bütünleştirmeyi yeni bir
siyaset tarzını ortaya koymaya gayret ediyor. Özgürlük gibi, adalet, hakkaniyet gibi. Zenginliklerinin
eşit şekilde dağıtılmasının birinci maddesi budur. Biz diğerlerinin yaptığı gibi Kemal efendi, Recep bey
polemikleri gibi anlamsız polemiklerin içinde hiçbir zaman olmayacağız. Đkinci hedefimiz, Türkiye'nin
siyasal sisteminin demokratikleşme ihtiyacıdır. Burada özellikle üzerinde durduğumuz Türkiye'deki
siyasi sistemi değiştirmektir. 12 eylülden sonra iktidara gelen tüm siyasi partiler, hepsi 12 eylül
sistemini değiştirmeyi vaat ettiler ancak hala anayasası, seçim sistemi duruyor, sendikalar yasası
duruyor bu ne biçim sistemi değiştirmektir? Đşte HAS Parti Türkiye'deki bu partileri ikiye ayırıyor.
Partilerin bir kısmı aman statükoya dokunmayın diyen CHP ve MHP gibi diğer kısmı olan AK Parti ise
yapıyormuş gibi
davranıyor. AK Parti'nin en önemli hastalıklarından biri budur. Biz anayasa değişikliğine destek verdik
ancak 8 ay geçmesine rağmen neden hala 12 eylülcülerle bir hesaplaşma adına adım atılmadı? HAS
Parti'nin üçüncü önemli vaadi toplumsal barışı sağlamaktır. Đktidara geldiğimizde toplumsal barışı
ortaya koyuyoruz. Türkiye'de yaşayan birtakım insanların ikinci sınıf insan hissettiği ve yıllardır devam
eden kirli savaşın devam etmemesi adına proje ortaya koyuyoruz. Dördüncü olarak ise ekonomik
sistemi
değiştirmektir. Mevcut ekonomi sistemi devam ederse Türkiye'nin düzlüğe çıkması mümkün değil.
Bunu asla siyasi rekabet olduğu için söylemiyorum. 2023'e kadar eğer bugünkü ekonomik verilerle
gidersek Türkiye'nin cari açığı hiçbir şekilde ödenemeyecek bir noktaya gelecek ve dışarıya bağlı hale
getirilecektir. Đşsizlikte ise yüzde 25'e çıkacaktır. Böyle bir Türkiye istemiyoruz, böyle bir ülke toplumsal
sorunları çözemez. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğumuz doğru ancak artık sadece GSMH'ye
bakarak bir
ekonominin çok iyi olduğu söylenemez. Şimdi ekonominin sosyal yönüne bakacağız. Ne kadar iş
üretildi, ne kadar ihracat yapıldı, bölgesel arasında dengesizliği nasıl ortadan kaldırdınız diye bakarsak
nasıl ülke yönetildiğini göreceksiniz. Türkiye adaletsiz bir şekilde kalkınmış, sadece milli geliri artmıştır,
bu kalkınma memurunun işçinin, memurun, çiftçinin cebinde değildir. 4 ayaklı bir ekonomik model teklif
ediyoruz, tarımsal kalkınmanın sağlanması, yerel kalkınmayı kalkınma ajanslarından sağlayarak ve
bunlara GSMH yüzde 50'sin kaynak vermeyi öneriyoruz. Toplumsal fukaralığı önlemek için sosyal
refahı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz" dedi.
Türkiye'deki bu ekonomik modelle işlerin yürümesinin mümkün olmayacağını ifade eden Kurtulmuş,
"Bu program devam ederse cari açık yüzünden Türkiye'nin başına çok büyük sıkıntılar gelecektir.
Tespitimiz şu, cari açık Türkiye'deki hükümetlerin uluslararası sistemin beylerine verdiği siyasi bir
rüşvettir. Bize dokunmayın, biz size cari açıkla kaynak aktarıyoruz demektir. Bunları değiştirecek
sistemleri ortaya koyuyoruz" diye konuştu.
Çalışmalarını kuruşu kuruşuna hesaplayarak yaptıklarını belirten Kurtulmuş ," 'Dün dündür, bugün
bugündür', 'benzin mi vardı biz içtik' demiyoruz. Benim adım Numan ben bunun kaynaklarını bulurum
da demiyorum. Bunların hepsi kuruş kuruş hesap edilmiştir. Türkiye'de kamplaşmalar üzerinde siyaset
yapma devri geride kalktı. Şimdi programlarımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ülkenin yanlış yönetildiğine dair yaptıkları açıklamaları hiç kimseye hakaret olsun diye söylemediğine
vurgu yapan Kurtulmuş'un sözleri ara ara 'Başbakan Numan' sloganlarıyla kesildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9863
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Kızı meselesi kanlı bitti
Kayseri'de kız meselesinden iddiasıyla iki kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla başından vuruldu.
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Kayseri'de kız meselesinden iddiasıyla iki kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla başından
vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, Bozantı Cadddesi'nde U.K. ile C.S. arasında tartışma çıktı. Kız meselesinden
kaynaklandığı ileri sürülen tartışmanın büyümesiyle C.S. belinden çıkardığı tabancayı U.K.'ye
doğrultarak ateş etti.
Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher
Nesibe Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan U.K.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Zanlı C.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9864
Erişim Tarihi: 03.06.2011

78 kişiye yolsuzluk davası
Kayseri'deki 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarına ilişkin soruşturma
kapsamında 78 kişi hakkında dava açıldı.
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Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kayseri'deki 'ihaleye fesat
karıştırma' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, geçmişte Ankara ve Kayseri'de emniyet
müdürlüğü yapan Orhan Özdemir'in de arasında bulunduğu 78 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi
kabul etti. Đddianamede, Orhan Özdemir hakkında 292 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebinde
bulunuluyor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9865
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Serdar Fener'i kızdırdı
Kayserispor'un milli futbolcusu Serdar Kesimal Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için Kayserispor ile prensipte anlaştığı Serdar Kesimal transferinde
şok gelişme! Genç stoper, sarı lacivertli takıma transferiyle ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğunu
açıkladı.
Kayserispor Menajeri Süleyman Hurma dün yaptığı açıklamada, "Konuştuk ve Fenerbahçe'ye söz
verdik. Herhangi bir sorun yok, şartları sonra konuşacağız açıklamasıyla" transferin bittiğinin
sinyallerini vermişti.
Bu açıklamalara karşılık Serdar Kesimal'ın Twitter ve Facebook hesabından söylediği sözler ise
Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten!
Twitter'dan "Şu anda net bir şey yok... Transferler 3 tarafın da memnun kalması durumunda olur... Bu
yüzden basında çıkan haberler abartılı..." diyen milli futbolcu, sarı lacivertli yönetime göndermede
bulundu ve transferin henüz bitmediğini açıkladı
Kesimal'ın "3 tarafın da memnun kalmasi durumunda" şeklindeki profesyonel sözleri ise transferini
bekleyen Fenerbahçe taraftarının tepkisini topladı ve taraftarlar bu tür açıklamaların oyuncunun
menajerinin yapması gerektiği görüşünde birleşti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9866
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Koşun, koşun.Taner Ağabey gelmiş
Hürriyet Gazetesi Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Kayseri'deki seçim çalışmalarını izledi.
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Kayseri’de, Kazancılar çarşısındayız.
Şehrin merkezindeki bu çarşı, Kayseri’nin ruhunu da yansıtıyor.
Zeynep GÜRCANLI

hurriyet.com.tr
Her köşede alış veriş, pazarlık sürüyor.
Ve Enerji Bakanı Taner Yıldız’la bir de giriyoruz bu alış-veriş cennetine.
Taner Yıldız’la doğduğu topraklarda, Kayseri’deki söyleşimizde, gündemin önemli başlıklarını da,
müthiş rakamların geçtiği enerji ihalelerini de, konuşuyoruz.
Mesela, siyasetin altını üstüne getiren kaset skandalı;
Bakan Yıldız, skandala “partilerüstü” yaklaşıyor kaset skandalına. Kasetlerin siyaseti kirlettiğini
söylüyor ve ekliyor:
“Bu konu, MHP’nin olduğu kadar, CHP’nin de, Ak Parti’nin de, diğer partilerin de problemidir.”
Bakan Yıldız, siyasetçilerin isteseler de, istemeseler de, toplumda örnek olduklarını, model
alındıklarını vurguluyor; “Milletvekili, bakan, il başkanı ya da başka görevdeki bir siyasetçi. Siz
isteseniz de, istemeseniz de, toplumda örnek haline geliyorsunuz”
Ve bunları söyledikten sonra, tekrar kaset konusuna dönüyor:
“Ancak şunu da unutmamak gerekir. Kasetlerin çekilmesi, yayınlanması siyaseti kirletiyor. Yine
de, usüldeki bu hata, esastaki yanlışlığı da ortadan kaldırmaz.”
Bakan Taner, kaset skandalının bir şekilde Ak Parti’yle bağlantılandırılmasına da şiddetle karşı çıkıyor;
“Böyle şeyler geliyor kulağımıza. Böyle birşey nasıl söylenir? Ak Parti yaptıkları ile güçlü bir
partidir. Yapmadıkları ile değil. Ak Parti’nin böyle bir işe karıştırılması çabasına şiddetle karşı
çıkıyorum.”
Taner Yıldız’la, enerji konusundaki müthiş projeleri de konuşuyoruz.
Ancak önce Kayseri çarşısından izlenimler...
“TANER AĞABEY...”
Ak Parti kurulduğu günden itibaren, Kayseri’deki itici güç Abdullah Gül’dü. Ancak Gül’ün
Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte kentte bu görevi Enerji Bakanı Yıldız üstlenmiş durumda.
Ve ilk izlenim:
Yıldız, Kayseri’nin “ağabeyi” olmuş.
Çarşıda gezerken, kimse “Bakan gelmiş” diyerek gelmedi yanımıza; “Taner Ağabey gelmiş” diye
koştu vatandaşlar, dükkanlarında çalışan esnaf Taner Yıldız’ın yanına.
El sıkışıldı, hal hatır soruldu.
Taner Yıldız yüzlerce kişiyle sohbet etti. En az yarısını bizzat tanıyordu. “Annenin rahatsızlığı nasıl
oldu? Kardeşinin çocuğu olmuş, hayırlı olsun” gibi tanıdıklık içeren cümlelerle selamladı yanına
gelenleri.
“SENĐN ĐÇĐN CANIMI VERĐRĐM..”
Đstanbul’da, Bilfen konserinde sahnedeki Ajda Pekkan konseri izleyen Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış’ı gördüğünde, “Đsteyin, sizin için canımı vereyim” demişti ve olay
yaratmıştı.
Ancak gördüm ki, Kayseri’de de Taner Yıldız için için “canını vermeye hazır” kişiler var.
Yıldız’a sarılan, “iste Taner’im, senim için canımı vereyim” diyen kişi Şakir Bolat. Ajda kadar
popüler değil elbet. Ancak sevgisi, içtenliği sahici.
BĐR ANNENĐN FERYADI
Taner Yıldız şanslı... Kayseri bir sanayi şehri. Dolayısıyla, işsizlik bu kentteki en büyük sorunlardan biri
değil. Yıldız’a yaklaşıp, yakınlarına, kendilerine iş isteyenler oldu elbette. Ancak başka kentlerde
karşılaştıklarımdan sayıca çok daha azdı Kayseri’de.
Yurtdışında yaşayan ve sadece oy vermek için geldiğini söyleyen çok kişi vardı. Bakan’a hep aynı soru
soruldu; “Nasıl oy vereceğiz?”
Bir muhtar okul istedi, bir motor sporcusu, “Kayseri’de dev bir motor sporları merkezi kurmaya
çalışıyoruz yardım edin” dedi. Okul yapımı için destek isteyen muhtarlar vardı.

Çarşı gezisi boyunca, gerek Taner Yıldız’ı, gerekse onunla birlikte gezen partililerin içini sızlatan ise,
bir annenin özürlü çocuğu için feryadı oldu.
“Çocuğum yürüyemiyor. 10 yaşında” diyerek yanaştı Bakan’ın yanına Đrfaniye Ünaldı. “Belediye
otobüsüne, tekerlikli sandalye ile bindirmiyor şöforler. Çocuk büyüdü. Kucağımda da
taşıyamıyorum. Lütfen bir çare bulun derdimize...”
Bakan irkildi. Hemen danışmanını da yanına çağırdı ve ayrıntılı bilgi aldı Ünaldı’dan. “Hemen
ilgileneceğim” dedi. Ancak özürlü annenin derdi bir değil ki;
Zor özürlü annesi olmak. Bizim için sorun bile olmayan konular, onlar için aşılmaz dağlar gibi...
“TOKĐ evlerinde oturuyorum. Çocuğumu çıkaracak bir park yok” diye devam etti.
Bakan yıldız uzun uzun dinledi feryat eden anneyi. Telefon numaralarını bizzat aldı. Đlgineceğine tekrar
tekrar söz verdi. Hemen oradan talimat verdi, Belediye Başkanı’nın aranıp, neler yapılabileceğinin
belirlenmesi için. Kendisi de bizzat arayacağını, ilgileneceğini söyledi.
Yola devam ederken, bu kez zihinsel özürlü bir genç çıktı karşımıza. Bakan Yıldız’ı görünce koşarak
geldi, korumalar hemen devreye girdi. “Müsade edin lütfen” dedi Bakan, genci yanına çağırdı.
Özürlü genç Bakanın elini tuttu, sadece dualar döküldü dudaklarından. Bir süre bırakmadı Bakan’ın
elini, ardından bir de sarılıp, ayrıldı yanından.
“KENDĐSĐ AK DEĞĐL AMA...”
Esnaf ziyaretleri sırasında karşımıza çıkan bir başka ilginç kişi bir Nijeryalı idi. Taner Yıldız’la bir
dükkanda karşılaştı Ömer Faruk. Kayseri’de üniversite eğitimi gördüğünü anlattı ve hemen “AK Parti’yi
destekliyorum” dedi. “Erdoğan, bizim ülkede kahraman gibi” diyerek, Başbakan Erdoğan’a
selamlarını iletti.
KAYSERĐ’DE BORÇLU ÇIKMAK...
Taner Yıldız’la birlikte Kayseri’deki bu kısa geziden bir de küçük özel tecrübe;
Bilirsiniz Kayserililer, pazarlıkçılıkları ile, ticarette, para kazanmakta ustalıkları ile tanınırlar. Buna
bizzat şahit oldum; Çünkü Kayseri’de, hiç tanımadığım bir kuyumcu esnafına borçlu çıktım.
Erdoğan Arpacı adlı esnaf, belli, Taner Yıldız’ı eskiden beri tanıyor. Çarşıda görünce, yanına yaklaştı,
“yemek borcunu unutma” dedi.
Ben yaklaşıp, konuyu anlamaya çalışınca, birden bire ilgisi Bakan’dan bana doğru döndü. “Ne borcu
bu” diye sorduğumda, “Birlikte yemek yiyecektik, hala gelmedi” dedi. Ardından, nasıl olduğunu
anlayamadığım bir şekilde, kendimi birden bire, Arpacı ile “yemek pazarlığı” içinde buldum. Bana,
“sen nasıl gazetecisin. Bari sen davet et beni yemeğe” dedi. Bakan gülümseyerek izlerken,
“Yalnız da gelmem ha! Benim çocuklar da gelecek” diye devam etti.
“Çocukların”, Arpacı’nın birlikte çalıştığı 25 kadar yardımcısı olduğunu öğrendim.
Kısacası, kendimi, nasıl olduğunu hiç anlayamadan, 25 kişiye yemek borçlu buldum.
Ne diyeyim; Burası Kayseri.
Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz yanıma yaklaştı;
“Zeynep Hanım, Kayseri’de 2 kere 2 kaç eder bilir misiniz?” diye sordu. Ardından da sorusunu
kendisi yanıtladı; “2 kere 2’nin kaç ettiği, alış satışa göre değişir....”
KAYSERĐ’DE DURUM
Son olarak, Kayseri’de seçim öncesindeki duruma ilişkin birkaç gözlem;
Kayseri’nin vekil sayısı bu seçimlerde 9’a çıkmış.
Taner Yıldız’ın ekibi iddialı konuşuyor; “9 vekilliği de alırız, onun için çalışıyoruz” diyor.
Ancak bana göre bu biraz zor; CHP’nin de, MHP’nin de birer vekil çıkarması büyük ihtimal. MHP’nin
vekil sayısının ikiye bile çıkması sözkonusu olabilir.
Ancak yine de, kentte Ak Parti ağırlığı sadece hissedilmiyor, görülüyor da.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9867
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Milletvekili adayları giremez!
Oto tamircisi, milletvekili adaylarının sözlerini tutmadığını ifade ederek dükkanına "Milletvekili adayları giremez"
yazısı astı.
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Kayserili oto tamircisi, bugüne kadar milletvekili adaylarının sözlerini yerine getirmediğini ifade ederek
dükkanına, "Milletvekili adayları giremez" yazısı astı.
Yeni Sanayi 5. Cadde'de oto tamirciliği yapan Ali Mardinlioğlu milletvekili adaylarını iş yerine
sokmuyor. Tamirhanenin camına, "Milletvekili adayları giremez" yazısı asan ve gelen vekil adaylarını
kapıdan çevirerek onların 'kuru vaatlerine' inanmadığını söyleyen Mardinlioğlu, "Şimdiye kadar ne
istedik de oldu ki? Beni rahat bıraksınlar, gelmesinler yeter" dedi.
Kimsenin vaatlerine inanmadığını ifade eden Mardinlioğlu, "Oy verdim vereli Ankara'ya sesimizi
duyuramıyoruz, sorunlarımızı çözemiyoruz. Ankara'nın kapıları kapalı olduğu için bu müessesenin de
kapısı kapalı. Onlar da içeri giremez. Sözlerini tutmuyorlar. Bir oy aldıktan sonra bir daha gelmiyorlar.
Hiçbir şekilde kimsenin vaatlerini inandırıcı bulmuyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9868
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Tartıştı,intihara kalkıştı!
Kayseri'de, kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen genç, intihara teşebbüs etti.
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Kayseri’de, kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen genç, intihara teşebbüs etti.
Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen E.T. (22) Kayseri meydanında bulunan bir
kafenin terasından çıkarak, atlamak istedi. Kafede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine
gelen polis ekipleri, E.T.’yi ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi. E.T., olay yerine gelen
ambulansla ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9869
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Karısını 31 yerinden bıçaklayarak öldürdü
24 yaşındaki 2 çocuk annesi, kendisini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen kocası tarafından 31 yerinden
bıçaklanarak öldürüldü.
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Kayseri'de 24 yaşındaki 2 çocuk annesi, kendisini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen kocası tarafından
ekmek bıçağı ile 31 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Đddiaya göre sabaha karşı Zümrüt Mahallesi Akmescit Caddesi'ndeki evine gelen H.K., para karşılığı
başka biriyle ilişkiye girmesini isteyerek eşi Hülya K. (24) ile tartışmaya başladı. Olumsuz yanıt veren
eşini ekmek bıçağı ile 31 yerinden bıçaklayarak öldüren H.K., olay yerinden kaçtı.
Yeğeni Hülya K.'nin sabah saat 05.00 sıralarında evi aradığını söyleyen teyzesi Fatma Davarcı,
"Hülya K. bizi sabaha karşı arayarak, 'Teyze bana yardım edin. Beni pazarlamaya çalıştı, olumsuz
yanıt verdiğim için şimdi beni öldürmek istiyor' diye yalvardı. Eve gittiğimizde yeğenimin cansız bedeni
ile karşılaştık" iddialarında bulundu.
Yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adli tıp raporu için Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gazetecilerin cinayet nedeni ile ilgili sorularını yanıtsız bırakan katil
zanlısı adliyeye çıkarılırken, 3 ve 5 yaşlarında 2 kızı olan Hülya K.'nin cenazesi, Erciyes
Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından Tomarza'da defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9870
Erişim Tarihi: 03.06.2011

At arabasıyla hız denemesi
2 alkol aldıktan sonra Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri olan Sivas caddesinde at arabasıyla hız denemesi
yaptı.
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Kayseri'de at arabası ile hız denemesi yapan iki kafadardan biri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, iki kafadar yüksek promilde alkol aldıktan sonra Kayseri'nin en işlek
caddelerinden biri olan Sivas caddesinde at arabasıyla hız denemesi yaptı. Hız denemesi yapan iki
kafadardan Ş.Ç. (33)., dengesini kaybederek at arabasının üzerinden düştü. Alkollü at arabası

sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis
olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9871
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Kayseri'yi örnek alın !
Đçişleri Bakanı Osman Güneş, Kayseri'deki örnek hizmetleri biraraya geldiği belediye başkanlarına anlattığını
söyledi.
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Đçişleri Bakanı Osman Güneş, Kayseri'deki örnek hizmetleri biraraya geldiği belediye başkanlarına
anlattığını ve Kayseri'yi örnek almalarını tavsiye ettiğini söyledi.Đçişleri Bakanı Osman Güneş, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyaret’te 2 yıl Kayseri'de çalışmasına
karşılık, memleketi gibi gördüğünü ifade eden Bakan Güneş, "Burada kaldığım sürece sayın başkan
tarafından çok güzel hizmetler ortaya konulduğuna şahit oldum. Buradan gittikten sonra da yine aynı
güzel hizmetlerin sürdüğünü biliyorum. 4 yıl oldu ben buradan ayrılalı çok değişmiş ve gelişmiş
gördüm. Bu bakımdan size teşekkür ediyorum. Zaman zaman ülkemizin değişik yerlerindeki belediye
başkanları ile biraraya geliyoruz. Onlardan gelen serzeniş ve taleplere karşılık, 'Kayseri'yi örnek alın.
Orada nasıl hizmet üretiliyor, nasıl uygulamalar yapılıyor bunların formülünü öğrenin' diyorum.
Gerçekten Kayseri'de çok güzel hizmetler yapılıyor ve biz de bunu yakından takip ediyoruz" diye
konuştu.Başkan Özhaseki de ziyarette yaptığı konuşmada Bakan Güneş'in evsahibi konumunda
olduğunu kaydederek, "Sayın Bakanımız, hem Kayseri'de görev yapması nedeniyle hem de Yozgatlı
oluşu vesilesiyle Kayserili sayılır. Zaten Sivaslı, Yozgatlı vs. Kayseri'de çok sayıda nüfus var. Burada
huzur ve ahenk içerisinde yaşıyoruz. Belediye olarak şehrimiz için hizmet üretmeye çalışıyoruz.
Devletin koyduğu kurallara riayette hassas davranıyoruz. Đhaleleri internet ortamında canlı yayınlayan
ender belediyelerden birisiyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak burada yaşayan hemşehrilerimizi
en güzel hizmetlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Ben yeniden şehrimize hoşgeldiniz diyorum" dedi.
Başkan Özhaseki konuşmaların ardından Bakan Güneş'e Osmanlı motifli bir cam ibrik hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9872
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Bakanlar açılış yaptı
Cemil Çiçek, Taner Yıldız ve Osman Güneş Kayseri'de yapımı tamamlanan 69 yerin açılışını yaptı
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Đçişleri Bakanı Osman Güneş ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de hazıra sunulan 69 yerin açılışını yaptı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde yapılan açılışa Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek, Đçişleri Bakanı Osman Güneş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
ilr Kayseri Valisi Mevlüt Bilici katıldı. Burada konuşma yapan Đçişleri Bakan Osman Güneş, Kayseri'de
yapımı tamamlanan eserlerin açılışı yapıldığını belirterek, "Bugün Kayseri'de yapımı tamamlanan
eserlerin açılışını yapmak için toplanıldı. Kayseri her gün biraz daha gelişiyor ve daha ileri gitmektedir.
Burada daha önce de vali olarak görev almıştım. Yine vatansever insanlarımızla bir arada olmaktan
gurur duyuyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Türkiye'nin değişim içerisinde olduğunu ifade
ederek, "Bildiğiniz gibi Türkiye değişim ve dönüşüm içerisinde. Türkiye dünyanın ortalama hızından
daha büyük büyüyor. Bugün burada 69 eserin açışını yapacağız. Burada sağlık, bayındırlı, enerji,
kamu ve özel sektör yatırımlarıyla bugüne gelindi. Bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımız 2023 hedeflerini
açıkladı. Bu hedefler doğrultusunda Kayseri'mizde 3 katına daha çıkacaktır" diye konuştu.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise bugün açılışı yapılan 69 eserin hayırlı
olmasını temenni ederek, "Bunun içerisinde merkezi hükümetin, idaremizin ve belediyelerimizin yaptığı
yatırımlar var. Dolayısıyla açışı yapılan 69 eser, devletle milletin bir araya gelmiş olması halinde neleri
başaracağının gösterilmesi açısından önemli ve anlamlı bir tören oluyor" dedi.
Türkiye'nin kalkınma süreci içerisinde olduğunu belirten Bakan Çiçek, "Devletin yatırımları tek başına
sorunu çözmeye rakibimiz olan diğer ülkelerle aradaki mesafeyi kapatmaya yetmiyor. Devletin
yatırımlarının yanında hayırsever vatandaşlarımızın ve girişimcilerimizin de Türkiye'nin ve sizlerin
ihtiyacı olan Türkiye'ye önemli mesafeler kat ettirecek yatırımları ister hayır maksadıyla ister kar
maksadıyla devletin yanında yapmasında fayda var" ifadelerini kullandı.
Dünya'nın bir değişim içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Çiçek, "Türkiye değişiyor. Türkiye'nin en
ücra köşelerine varıncaya kadar bu değişimi görüyoruz. Ancak değişirken yozlaşmamak lazım. Đşte bu
manada Kayseri örnek bir şehir kendi kültürüne ve tarihine kendisini kendisi yapan değerlere
yozlaşmadan onlara sırtını dönmeden bir çaba ve gayretini ortaya koyan şehirlerimiz başında Kayseri
geliyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9873
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Kılıçdaroğlu dikkate alınmamalı !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 100
: 30 Mayıs 2011 10:53

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Đran'dan
alınan doğalgaz ile alakalı olarak ortaya attığı iddialara düzenlediği basın toplantısı ile cevap verdi.
Kılıçdaroğlu'nu konu hakkında bilgilendirdiklerini söyleyen Bakan Yıldız, "Kılıçdaroğlu açıklamaları
uyarılarımıza rağmen kasten yapıyorsa yalandır" dedi. AK Parti il binasında düzenlediği basın
toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin icraatlarını eleştirmesinin doğal olduğunu söyleyen Bakan
Yıldız, "Ama enerji sektörü ile alakalı olarak aslı olmayan, gerçekle bağdaşmayan konuları, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak kamuoyunun bilgisine sunmak zorundayız. 3-4 tane temel konuda
büyük yanlışlıklar yapılıyor. Bunlara yalan demek siyaset de nezaket gereği ne kadar uyumlu olur
bilmiyorum ama eğer sehven yapmıyorsa, kasten yapıyorsa onun adına yalan demek lazım" diye
konuştu.

Bakan Yıldız, "Nükleer santrallerle alakalı fiyatı 15.5 sentlerden bahsetti halbuki biz 12.35 sentlerden
anlaştık. Bu günün fiyatı değil, yaklaşık 15-20 yıl sonrasının sabit fiyatlarla alakalı olarak sunuyoruz.
Bu günün fiyatıymış gibi göstermesi kamuoyunu aldatmak anlamına geldiğini düşünüyorum"
ifadesinde bulunarak açıklamasına şu şekilde devam etti: "3-4 defa uyarmış olmamıza rağmen bu
fiyatlarda ısrar etmesini kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Biz Türkiye'nin menfaatine işlerimizi
yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir vatandaşımızı riske etmeyiz. AK Parti iktidarının şu ana
kadar yaptığı gibi. Bugüne indirgenmiş fiyatının mademki hesap uzmanlığı ile alakalı iddiası var.
Bugüne indirgenmiş fiyatının 6.4 sentler civarında olduğunun bilinmesini isterim. 2030 yılında Türkiye
satacağı elektriği sabit fiyatla ne olduğunu bilen ve kamuoyunadeklare eden bir anlaşma yaptık.
Bugün alıyormuş gibi açıklaması, hem fiyatın yanlışlığı hem de konunun yanlışlığı itibari ile yanlış
olduğunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz 6111 sayılı torba yasa ile beraber çiftçilerimizin
kamuya olan borçlarını yapılandırmıştık. Sayın Kılıçdaroğlu 900 milyon anapara ve 1.6 milyar faiz
olmak üzere hepsini sildim dedi tabi sırtında yumurta küfesi yok. Đktidarın sorumluluk anlayışı da yok.
Bir kere rakam da yanlış konu da yanlış. Hangi bir tarafını düzelteceksiniz.
Biz faizin tamamı olan 1 milyar 145 milyon TL'yi Sayın Başbakanımızın talimatı ile torba yasada
çıkarttık ve tarımsal sulamadaki çiftçilerimizin borçları ile alakalı borçlarını sildik. Asıl para yaklaşık 1.5
milyar TL'ye yakın bir paradır. 1 milyar 445 milyon TL'dir. Şimdi böyle bir konuda siz kimin parasını
kime bağışlıyorsunuz. Elektrik borcunu zamanında ödeyen çiftçimizin adalet duygusunu zedelemiş
olmaz mısınız? O kendisini ne olarak hissedecek zamanında ödeyen çiftçimiz? Zamanında ödenen
paraları hiçesayıyorsunuz, asıl paralarla alakalı olarak da af getirdiğinizi söylüyorsunuz. Bu adalet
duygusu ile bağdaşmaz. Bu tür kafa karışıklıkları vatandaşlarımızın, 'Ben anaparayı ödemeyecek
miyim?' dedi. Biz en büyük borç yapılandırmalarından birini yaptık. Çiftçinin buna rağbet edeceğini
umduk ve inandık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafa karıştıran cümlelerine dikkat etmeksizin, çiftçilerimizin
vatandaşlık görevi olarak bu borç yapılandırmalarına müracaat etmelerini istiyorum. En son yine
tekrar sık sık tekrar ettiği Đran'dan aldığımız ama kullanmadığımız gazın 2.6 milyar dolar parasını
ödediğimizi söyledi bu da bir yalan. Böyle bir para ödemedik. Ödediğimiz miktar 1.3 milyar dolar
civarında ancak bu para bağışlanmış gibi sunuluyor. Biz bu parayı hibe etmedik. Bizden önceki
hükümetler de 2002 yılından önce yapılan anlaşmalar nedeniyle 'al yada öde' dediğimiz para yatırıldı
ancak bu gazı aldığımızda 4 yıl içinde 2014 yılına kadar kullanacağımız gazın hibe edilmiş rakamı
değildir. Tekrar bu gazı kullandığımızda, para ödemeyeceğiz. Size Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
olarak çok açık ve net bir ifade kullanıyorum. Bizim 1 metreküp gazımız paramızı ödeyip de
almadığımız gazımız kalmayacak. Bunu bağışlanmış gibi Đran ile ideolojik sebeplere oturtarak,
bağışlanmış gibi göstermek bu ülkeye ve vatandaşımıza yapılmış en büyük haksızlıktır. Kendisini
uyarmış olmamıza rağmen böyle bir konunun üstünde ısrarcı olmasını kastı aşan bir husus olarak
görüyorum. Bizim hükümetimizden önce yapılmış anlaşmalar nedeniyle ödediğimiz paraların telafisini
yine AK Parti hükümetleri döneminde yapacağız. 1 metreküp gazın parası Đran'da kalmamış
olmayacak. Başka ülkelerde de kalmayacak. 5 ülkeden gaz alıyoruz ve hız birinde 1 metreküp gazımız
kalmayacak. Çok net ve açık konuşuyorum. Eğer bu ifadelerimden sonra yine konuşma sürerse o
zaman daha farklı ithamlara da maruz kalacaktır. 6111 sayılı kanunu çıkardıktan sonra 6 milyon kişi
başvuruda bulundu borçlarını yapılandırmak için. 27.5 milyar TL'lik prim yapılandırıldı. Hem kamu hem
milletimiz karlı çıktı. Devleti ile barışık olmayan milletimiz daha iyi bir noktaya geldi. Kafa
karışıklığına yol açan Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dikkate alınmaması gerektiğini enerji
konusunda açıklama gereği duydum. Biz bu paraları bağışlamıyoruz ve hibe etmiyoruz. Bizden önce
anlaşma yapan hükümetlerin anlaşması nedeniyle ödenen avans niteliğindedir. Bağışlanma
açıklamasını şiddet ile reddediyorum."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9874
Erişim Tarihi: 03.06.2011

AKP Kayseri mitinginden notlar
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim gezileri çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen
mitinge katıldı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim gezileri çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenen mitinge katıldı.
"Ahde vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum" diyerek vatandaşlara seslenen Başbakan
Erdoğan, kurulduğu günden itibaren AK Parti'ye verilen desteklerden dolayı Kayserililere teşekkür etti.
Her zaman olduğu gibi milletin aynasında kendilerine baktıklarını bildiren Başbakan Erdoğan,
Kayseri'ye dertleşmeye ve içini dökmeye geldiğini ifade ederek, "Biz itelenmenin ne olduğunu biliriz.
Bu ülkenin sahibi zannedenlerin diğerlerine böcek muamelesi yaptığını biliriz. O zihniyet bize 'Siyaset
sizin neyinize, biz sizi idare ederiz, siz kapıcısınız, odacısınız' dediler. 'Siz dış politikadan, ekonomiden
anlamazsınız, siz iktidar olamazsınız' dediler. Hatta gün geldi 'Kim oluyorsunuz da Cumhurbaşkanı
seçiyorsunuz?' dediler. Biz bu meydanlarda muhtar da başbakan da olacağız dedik. 'Cumhurbaşkanını
millet olarak Kayseri'den Cumhurbaşkanı seçeceğiz' dedik. Bu ülkenin sahibi biziz dedik. Biz bu
ülkenin sevdalılarıyız dedik. 3 Kasım 2002 şahlanış tarihimiz oldu" dedi.
74 milyona aynı ölçüde baktıklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Biz onların bize yaptığını yapmadık, ötekileştirmedik. Onların yaptığının tam tersine 74 milyona aynı
nazarla baktık. Hepsini kardeş gördük, bizim farkımız ve zenginliğimiz bu. Biz birilerine değil,
Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçtik. Zenginlerin, seçkinlerin, Galata bankerlerinin değil, Türkiye'nin
iktidarı olduk. Biz ne yaptıysak 81 vilayete yaptık. Bizim inançlarımızla oynandı ama biz bunu
yapmadık. Neden, çünkü hepsi bizim kardeşimiz. Biz yola çıkarken, etnik milliyetçilik, bölgesel
milliyetçilik, dinsel milliyetçilik yapmayacağız. Türk, Kürt, Laz, Çerkez aklınıza ne geliyorsa 74 milyonu
sevdik bağrımıza bastık. Herkesin dini kendine ama güvencesi biziz. Bölgesel ayrımcılık da yapmadık.
Batı'da ne varsa Doğuda da o var. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Biz bu Türkiye'yi özgürlük,
demokrasi ve kardeşlikle büyüttük.
3 Kasım'dan önce boynu bükük bir Türkiye vardı. Sorunları geçiştiren, Ortadoğu politikası, Balkan
politikası olmayan Türkiye vardı. Ama bu gün gündem belirleyen bir Türkiye var. Köşeye itilen bir
Türkiye yok. Bugün 'Ne söyleyecek' diye ağzına bakılan bir Türkiye var. Bugün Ortadoğu'da,
Kafkasya'da itilmişlerin, imdat bekleyenlerin umudu olan bir Türkiye var. Đsrail zulmüne, korsanlığa
sessiz kalan değil, hakkını isteyen, adalet isteyen, korsanlara haddini bildiren bir Türkiye var. 29 Mayıs
Đstanbul'un fethinin yıl dönümündeyiz. Ama bu arada Marmara denizindeki şehitlerimizi rahmetle
anıyorum. Ama ortaya bir Kılıçdaroğlu çıkıyor, Đsrail'e, 'Eğer biz olsaydık Mavi Marmara'ya izin
vermezdik' diyor. Đnsani yardım gidecek ama 'Göndermezdim' diyor. Sen ne işe yararsın. 12
Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine, adını şimdi yeni CHP diye koymuş. Haddini bildirmeye var
mıyız? Sandıkların AK Parti diye patlaması lazım. Bunlar hiçbir zaman haysiyetli dış politikanın
yanında olmadılar. Bunlar her zaman batının
karşısında el pençe divan durdular. Đsrail'e bizi şikayet ettiler. Bunlar iktidarların batı tarafından
belirlendiği günlerin arta kalan tarafı. Artık birileri iktidar belirlemiyor, çetelerin oyunu bir tarafta kaldı.
Artık millet iktidarı belirliyor. 8.5 yıl boyunca bize nasıl tuzaklar kurulduğunu sizler yakından gördünüz.
Çetelerin bizi nasıl engellemeye çalıştığını gördünüz. Çetelere karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde
sizler hep yanımızda oldunuz. Đftira ile yalanla bizi nasıl kendi çukurlarına çekmeye çalıştıklarını
gördünüz. 3 Kasım'da bunların tezgahları bozuldu, istismarı, sömürü çarkları bozuldu. 3 Kasım'da

hesapları bozuldu. Partiyi kurdum, benimle ilgili 58 dosya hazırladılar. Ama Kılıçdaroğlu'nun dosyaları
gibi değil. Kılıçdaroğlu dosya bile getiremedi. Paran yoksa sana kırtasiyeden dosya gönderelim. Bana
bir mektup gönderiyor imzasız. Şurdan şu kadar para alınmış falan. Đmzaysı yok. Önüne bir ön kapak
yazı. Hayatı adamın böyle geçti. Belediye Başkanım ile ilgili attığı adımlarda adammilletvekilime
kirasını ödememiş. Bunu milletvekili adayı gösteriyor. Aslında karşılıksız çelerden kurtaracak adamı.
12 Haziran bunlara sandıkta haddini bildirme günüdür. Bugün 12 Haziran öncesinde bunlar 3
Kasım'ın intikamını almanın Türkiye'yi yeniden 3 Kasım öncesine döndürme çabasındalar. Đttifak
içindeler. Güney Doğu'da CHP, BDP ile ittifak ediyor. Batıda CHP, MHP, BDP üçlü ittifak halindeler ve
yanlarında terör örgütü var. Karşılarında tek hedef AK Parti. Şu anda 100'ün üzerinde seçim büromuzu
yaktılar. Terör örgütü şu anda ilçe başkanımın oğlunu kaçırdı, AK Parti'li diye bir arkadaşımızın iş
makinelerini yaktılar. Cizre'de imam hatip öğrenci yurdunu ateşe verdiler. Şimdi BDP çıkıyor 'Özgürlük'
diyor. Eğer demokrasiyle kendini terör örgütüne niye yaslıyorsun. Demokrasi öğrenci yurtlarını yakmak
mıdır? Biz sizin dilinizle konuşamayız.
CHP, MHP ve BDP'ye gönül verenlerin nasıl tezgah kurulduğunu görmeleri lazım. Kemal Kılıçdaroğlu
diye biri yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu sanaldır. Sayın Baykal kaset mağduru olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu ertesi gün aday olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset mühendisleri tarafından
getirilmiş vitrin süsüdür. Vitrinin arkasındaki çeteler tarafından statüko tarafından yönlendirilen bir
figürden ibarettir. Sadece bir projenin ürünüdür. BDP'nin bile parmağında oynattığı bir kukladan
ibarettir."
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Başbakan, "12 Haziran seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na onurlu bir
ders verilecek. Bundan sonra televizyon programlarında dosyaları bir bir açıklayacağız ve bunların
genlerini ortaya koyacağız" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmasında, CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi. "Bunlara 12
Haziran'da Kayseri kadar onurlu bir dersi verecek herhalde başka bir il çıkmaz. Yarış itibariyle
söylüyorum. Her il de onurlu bir demokrasi dersini ben bu seçimlerde sandıklarda bekliyorum" diyen ve
konuşması sık sık 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganıyla kesilen Başbakan Erdoğan, "27 Mayıs'ı
bayram olarak ilan eden zihniyet CHP zihniyetidir. Bunlar darbecidir, darbeci. Bunlar darbe
destekçisidir. 12 Haziran bunun demokratik dersinin verileceği gündür" ifadesinde bulundu.
Deniz Baykal'ı Genel Başkanlıktan eden kaset olayının deşifre edildiğini söyleyen Başbakan
Erdoğan, olayla ilgili olarak herkesin susturulduğunu söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Sayın Baykal, kendisine komplo deşifre edildiği için konuşmuyor, susturuluyor. Sayın Baykal aday
oldu peki diğer hanım neden aday yapılmadı? Đleri geri konuşan kadın dernekleri vardı ya. Niye
konuşmuyorsunuz? Kim konuşursa CHP'nin asıl niyeti ortaya çıkacak ve perde düşecek. Statükonun
gelecekteki silueti ortaya çıkacak. Sayın Devlet Bahçeli'yi bile susturdular. Kuzu kesilmiş ve sus-pus
olmuş durumda. CHP'nin Hakkari mitingi ile ilgili bir konuşma dahi yapmadı. Kılıçdaroğlu Hakkari'de
onlar mensubun ise Türk Bayrağı'nı ellerine niye veremedin. Yüreğin yetmedi mi? Onlar senin partilin
değil BDP'li idi. Onlar Türk Bayrağı'nı eline alamaz. Belediyede bile bunun sıkıntısını yaşayan
adamlar. Sayın Bahçeli, niye konuşmuyorsun? Kılıçdaroğlu yerel özerklik dedi. Korgeneral adayı var
MHP'nin. Bahçeli, bu Korgeneral Başbakanlığımın ilk günlerinde Çanakkale kutlamalarında oranın
Kolordu Komutanı. Ben Başbakan olarak gittim şehitliğe, herkes ile tokalaştım bu beyefendi ayağa
kalkmadı. Ama ne oldu? Beklentileri vardı o
beklentileri de kesildi. Generallerin en büyük beklentisi Or. olabilmekti ve olamadı. Ona kahraman
diyorlar. Senin kahraman dediğin kişi, devlet hiyerarşisinde alt-üst arasındaki irtibatı bilen biri değil.
Sonra bir vakfın başına getirildi, sivil olunca karşımızda daha farklı bir görüntüye büründü. Bunun her
yeri kahraman olsa ne yazar? Bunlar neye karşı kahramanlık yapmışlar?
Şuanda CHP de MHP de insanlık dışı saldırılara göz yumuyor, BDP'yi pışpışlıyor. Bu statüko
partilerine gereken dersi bir kez daha vermenizi istiyorum. Öyle bir ders istiyorum ki, çetelerden destek
alamasınlar, siyaset mühendisleri yalnız kalsın. Türkiye çok iyi bir ivme yakaladı. TOKĐ'yi eleştiriyor.
Sen Başbakan Yardımcılığın döneminde kaç tane konut yaptın? Bizi şikayet edecekmiş. Abdestinden
şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Ben Kılıçdaroğlu gibi konuşmuyorum. O, bol keseden
dağıtıyor. Akıl hocası 2 anahtar diyordu bu daha fazlasın atıyor. Bizde boş söz ve boş vaat yok. Onlar
bu millete zulmettiler. CHP'de sürü olan ineğin sütü kurur. Đşine gelince Ecevit, işine gelince Đnönü
diyor. Bu akşamdan itibaren televizyon programıyla dosyaları ortaya koyacağız. Sizin genlerinizi
ortaya koyacağız.
Kılıçdaroğlu çıkmış, 'Đhale yolsuzlukları' suçlamasında bulunuyor. Ayıp ayıp, sen böyle bir iftirayı nasıl
atıyorsun. Bu nasıl bir muhalefet ya? Bununla halkın karşısına çıkıp oy istiyor. Biz yaptıklarımızla
ortadayız. Kılıçdaroğlu 8 yıl SSK'da görev yaptı. Bu sürede anamız ağlattı, bırakın hastaneleri
birleştirmeyi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Bahçeli'nin döneminde ölülerimiz hastanelerde rehin

alınıyordu. Kayseri'yi bu hattın dışında tutmuyoruz Ankara-Sivas hattına Kayseri'de eklenecek.
Kayseri'de 139kilometrelik bir hat yapacağız. Ankara-Kayseri arası 2.5 saate indirecek. Kayseri'yi
Ankara'ya, Sivas'a, Konya'ya bağlayacak, 18 tünel olacak hat 1 milyar dolarlık yatırım olacak. Fark bu.
Kalan süre belli 13 gün. Çok çalışmamız lazım, çok koşacağız. Burada sizden yüzde 100 istiyoruz.
Kayseri derse bunu yapar."
Başbakan Erdoğan konuşmasının sonunda 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını vatandaşlarla
birlikte söyledi. Başbakan Erdoğan, 12 Haziran'ın Türkiye için hayırlı olması temennisinde olması
dileğinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri altında AK Parti Đl Başkanlığı
tarafından mitinge katılan vatandaşlara 50 bin şapka, 50 bin kaşkol ve 30 bin bayrak dağıtıldı.
Cumhuriyet Meydanı'na kurulan arama noktalarında yapılan aramalar sonrasında alana alınan
vatandaşların sayısının yaklaşık 80 bin kişiye ulaştığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9875
Erişim Tarihi: 03.06.2011

30 Milyar dolarlık yeni satış yolda
Enerji Bakanı Taner Yıldız Hürriyet Gazetesine açıkladı.
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Bakanı Taner Yıldız’la, memleketinde, Kayseri’de çarşı-Pazar dolaştık.
Ardından da “at çiftliğine” gidip, beraber bir çay içtik.
At çiftliği, şehir dışında kurulu bir binicilik tesisi. Bizi kapıda, üç chow-chow cinsi köpek karşıladı.
Sohbet ederken, padoklarda çocuklar binicilik öğreniyordu.
Zeynep GÜRCANLI

hurriyet.com.tr
Ortam güzeldi; ancak sorulacak sorular da vardı.
Malum; Bakan Taner Yıldız, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek konunun, enerjinin başında.
Ancak son dönemde yapılan enerji özelleştirmelerinde sıkıntılar yaşanmaya başlandı.
Bunun en büyük örneği, Başkentgaz ihalesini kazanan şirketlerin gerekli finansmanı bulamamaları
oldu. Başkentgaz’ın özelleştirme bedeli 1,3 milyar dolardı. Hemen arkasından Akdeniz Elektrik dağıtım
özelleştirmesinde sıkıntı çıktı. Đhaleyi kazanan şirket finansman sorunu nedeniyle 1 milyar 165 milyon
dolarlık ihaleden çekildi.
Sırada ise Đstanbul elektrik dağıtım özelleştirmesi var;
Süre 31 Mayıs’ta, yarın doluyor. Herkes bu kez ihaleyi kazanan şirketlerin finansman bulup
bulamayacağını merak ediyor.

30 MĐLYAR DOLARLIK ENERJĐ ĐHALESĐ NE OLACAK?
Daha elektrik dağıtım özelleştirmelerindeki sıkıntılar aşılamadan, seçimden hemen sonra, çok daha
büyüğü geliyor;
Üretim özelleştirmeleri. Đlk sırada 16 bin megawatlık kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük santrali olan
Hamitabad özelleştirmesi var. Santralin değeri olarak 30-35 milyar dolardan söz ediliyor.
Đşte Enerji Bakanı Taner Yıldız’a sorumuz da bu....
Enerji ihalelerindeki bu finansman sıkışıklığından dolayı endişe ediyor mu? Birkaç milyarlık
ihaleler birbiri ardına iptal edilirken, 30 milyarlık ihale nasıl yapılacak?
“Hiç endişeli değilim” diyor Bakan Yıldız. Ve devam ediyor;
“Çünkü finansmanın en büyük kaynağı siyasi istikrar. Siyasi istikrarın toplayacağı parayı, hiçbir olgu
yaratamaz...”
Türkiye’de büyüme rakamlarının, tasarruf rakamlarından yüksek olduğunu vurguluyor ve uluslararası
sermayeyi işaret ediyor Taner Yıldız;
“Türkiye’de büyüme rakamları, tasarruf rakamlarından çok daha yüksek. Bu nedenle
Uluslararası sermaye de girecek bu alanlara, uluslararası sermaye ile birlikte yapılacak.
Elimizde çok önemli bir güç var; Siyasi istikrar...”
Laf arasında muhalefete de yüklenmeden geçmiyor Bakan; “Đktidar olmak için muhalefet
etmiyorlar” diyor ve ekliyor:
“Güçlü ülkelerde hükümetler değişse de, devlet stratejileri değişmez. Muhalefetin de bunu
görüp, ‘ben o politikaları daha iyi uygularım’ diyerek iktidara ortak olmaya çalışmaları, buna
göre plan program oluşturmaları gerekir. ‘Bu politikayı nasıl hızlandırırım’ üzerine plan
yapmaları gerekir. Ama zaten yapılmış olan hızlı treni, ‘ben yıkıp yenisini daha iyi yaparım’
derlerse, gülünç olurlar.”
NÜKLEER’DEN DÖNÜŞ YOK:
“DÜNYADAKĐ 442 SANTRAL KAPANSIN, BĐZ DE NÜKLEER ENERJĐDEN VAZGEÇERĐZ”
Sohbette, nükleer enerji konusunu da konuşuyoruz. Enerji Bakanı Yıldız, bu konudaki kararlılığın altını
bir kez daha çiziyor. Nükleer enerji konusundaki soruma, bir soruyla yanıt veriyor; “Nükleer enerjiden
vazgeçen ülke var mı dünyada?” diyor ve devam ediyor;
“Dünyada 30 ülkede toplam 442 nükleer santral var. Bu santrallerden 107’si, üç ülkede, ABD,
Fransa ve Japonya’da. Nükleer santral, eğer zararlıysa, önce bu 442 nükleer santral kapatılsın.
O zaman biz de nükleer enerji kararımızı gözden geçiririz. Gerekirse nükleer santralden
vazgeçeriz.”
“HES YAPILMASIN DĐYENLER ĐDEOLOJĐK YAKLAŞIYOR”
Hidroelektrik Santraller konusunda da, özellikle çevreye verdikleri büyük zarar konusunda çok eleştiri
var. Enerji Bakanı, bazı özel sektör firmalarının yanlış uygulamaları olduğunu kabul ediyor, “hoyrat
çalışan işadamlarımız da var” diyor. Ancak buna rağmen, böylesine bir “yenilenebilir enerjiden
vazgeçilemeyeceğinin” de altını çiziyor. “Böylesine yenilenebilir enerji kaynaklarımız varken, iki
elimizle, iki gözümüzü kapatamayız” diyor Taner Yıldız ve ekliyor:
“HES’ler konusunda iyi niyetle eleştirenler kadar, artniyetli yaklaşanlar da var. Bir grup, ‘hiçbir
şekilde HES yapılmasın’ yaklaşımında. Bunların hedefinin ideolojik temelli olduğuna
inanıyorum. Kasıtlı ve maksatlı buluyorum böyle düşünenleri.”
NABUCCO’DA YENĐ ĐMZA KAYSERĐ’DE. 6 AVRUPALI BAKAN GELĐYOR
Seçim telaşı içinde, Enerji Bakanı Yıldız bir de önemli evsahipliğine hazırlanıyor Kayseri’de.
6 Avrupa ülkesinin Enerji Bakanı ile AB’nin enerjiden sorumlu komiseri 8 Haziran’da Kayseri’de olacak,
NABUCCO için “proje destek antlaşmasını- Project supporting Agreement” imzalayacaklar. Bu
anlaşma, daha önce Ankara’da imzalanan hükümet destek anlaşmasının devamı niteliğinde.
Tam da “NABUCCO projesi sıkıntıda” derken yapılacak bu imza töreni, Türkiye açısından da bir
gövde gösterisi niteliğinde olacak. Amaç, dünyaya NABUCCO’nun ardındaki siyasi desteğin hala
sürdüğünü, bu projenin er ya dageç hayata geçirileceğini göstermek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9876
Erişim Tarihi: 03.06.2011

32 yıl sonra buluştular
Kayseri Lisesi 1979 yılı mezunları 32 yıl aradan sonra Kayseri'de bir araya geldi.
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Kayseri Lisesi 1979 yılı mezunları 32 yıl sonra Erciyes Dağı Mirada Otel’de düzenlenen
organizasyonda bir araya geldi. Katılımın üst seviyede yaşandığı nostaljik buluşmaya Türkiye
genelinde yaşayan Kayseri Lisesi 1979 yılı mezunları katıldı. Kayseri başta olmak üzere Ankara,
Đstanbul ve Đzmir gibi büyük illerden hasret buluşmasına katılan yaklaşık 80 kişilik grup içerisinde 32 yıl
aradan sonra ilk kez karşılaşan lise arkadaşlarının heyecan ve şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı.
32 yıl birbirlerine hasret kalan 1979 yılı lise mezunu arkadaşların karşılaşmasında duygusal anlar
yaşanırken gözyaşlarına hakim olamayanlarda kendilerini gizleyemedi. Lise arkadaşlarını 32 yıl
aradan sonra buluşturarak büyük bir başarıya imza atan Kayseri’nin tanınmış esnaflarından Hilmi
Büyükkuşoğlu, 21 Mayıs 2011 tarihinde Erciyes Dağı’nda bir araya gelerek Kayseri Lisesi 1979 yılı
mezunu arkadaşları ile hasret giderdiklerini kaydetti. Büyükkuşoğlu,” 32 yıl sonra düzenlediğimiz
hasret gecemizin çok başarılı gerçekleştiğine inanıyoruz. Davetimize katılarak bizleri çok mutlu eden
çok değerli müzik öğretmenimiz Đsmet Merih Helvacı ile edebiyat öğretmenimiz Tuncer Erten’e, ayrıca
yaylı tamburu eşliğinde seslendirdiği eserlerle gecemizi renklendiren okul arkadaşlarımızdan işadamı
Şükrü Soyata’ya çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hasret gecemizde yalnız bırakmayıp Türkiye
genelinden gelen tüm arkadaşlarımıza ve ailelerine minnettarız” diye konuştu. Büyükkuşoğlu,
önümüzdeki yıllarda hasret buluşmalarını tekrarlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
HABER: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9877
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Devlet AKP'ye çalıştı !
AK Parti'nin afişleri Karayolları, Elektril Dağıtım Đdaresi, itfaiye ve belediye tarafından asıldı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kayseri'de yapacağı miting öncesi, hazırlıklar için tüm kamu
birimlerinin seferber edildiği ortaya çıktı. Elektrik Dağıtım Đdaresi, itfaiye ve belediye çalışanları

Kayseri'yi bayraklarla donatmak için harekete geçti. Ortaya çıkan görüntüler 'Devlet AK Parti'ye çalıştı"
yorumuna neden oldu.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan dün Kayseri'deydi. Miting öncesi tüm
kamu ve özel kurumlar AK Parti için seferber edildi. AK Parti'nin afişleri Karayolları, Elektril Dağıtım
Đdaresi, itfaiye ve belediye tarafından asıldı. Kamu birimlerinin parti elemanı gibi çalışması
görüntülendi.
DĐLEKÇEYĐ ALAN YOK!
CHP'li Şevki Kukuloğlu, "Başbakan'ın geçeceği yollara bayrak asıldı. Araçları süsleyenler devletin
memuru ce işçiler" dedi. Kamu görevlileri ve araçlarının AK Parti için kullanılmasını ilgili birimlere
şikayet etmek isteyen Kukuloğlu, "Polis cevap vermedi Emniyet Müdürü telefonumuza çıkmadı. Vali'yi
zorla bulduk" dedi.
DEVLET YOKTU
"Kayseri'de devlet yoktu" diyen Kulkuloğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Devletin Valisi buna müsade
ediyor. Başbakan devletin parasıyla propoganda yapıyor. Bütün kamu görevlilerini savcılığa şikayet
edecektik, nöbetçi savcıyı Adliye'ye getiremedik. Şikayetimizi veremedik"
ĐŞTE SÖZCÜ GAZETESĐNDE YER ALAN O FOTOĞRAF

Kaynak : http://www.internethaber.com/devlet-secim-oncesi-ak-partiye-calisti350036h.htm#ixzz1NpHDAszK
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9878
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Nereden çıktı bu 8 milyon seçmen?
2007 seçimleri öncesi azaldı görünen seçmen sayısındaki anormal artış kafaları karıştırdı.
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AKP pişkin... Muhalefet tedirgin... YSK suskun...
2007 seçimleri öncesi azaldı görünen seçmen sayısındaki anormal artış kafaları karıştırdı.
Güven bunalımı yaşanıyor
TürkĐye için tarihi öneme sahip 12 Haziran seçimlerini, seçmen sayısı hakkında oluşan güvensizlik
tehdit ediyor. 2004’ten 2007’ye 1 milyon azaldı görünen seçmen sayısı, bu kez aniden yaklaşık 8
milyon birden artınca dedikodu kazanları da kaynamaya başladı.
Ya o yanlıştı ya da bu AraŞtIrmacI Bülent Tanla artıştaki anormalliğe dikkat çekerek şunları söyledi:
Bu ne TÜĐK ne de MERNĐS verileri ile anlaşılabilir. Bilmeden kasıt olduğunu söyleyemem ama yasa
açık, bu işten YSK sorumlu. Ya eski rakam yanlıştı ya da bu. Partiler bunu YSK’ya sormalı.
MHP ve CHP’den tepki
Anormal artış muhalefette şaşkınlık ve kuşkulara yol açtı. MHP’li Atilla Kaya, “AKP Türkiye’yi öyle bir
hale getirdi ki hiçbir kuruma güven kalmadı” derken CHP’li Şahin Mengü ise “YSK seçmen kayıtlarını
Đçişleri Bakanlığı’na devrederek yanlış yaptı” diye konuştu.
Seçmen sayısında kafa karıştıran 8 milyonluk artış 2004’ten 2007’ye 1 milyon azalan rakamın 2011’de
nasıl 50 milyonu aştığı sorusuna YSK’dan cevap yok.
Türkiye’nin dönüm noktası olarak gösterilen ve tarihi öneme sahip olduğu bildirilen 12 Haziran’daki
seçime sayılı günler kala, seçmen sayısındaki 8 milyonluk artışla ilgili net bir açıklama gelmemesi
güvensizliğe yol açıyor. 2004 yılındaki yerel seçimlerde 43.5 milyon olan seçmen sayısının 2007 genel
seçimlerinde 1 milyonluk düşüşle 42.5 milyon olarak tespit edilmesinin ardından 12 Haziran için
hazırlanan seçmen listesinde sayının 50. 189 milyona ulaşması muhalefetin tepkisine yol açıyor.
Muhalefet sözcülerinin inandırıcı bulmadığı artışla ilgili, seçim güvenliğinden sorumlu olan YSK’dan tek
bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.
Bu artış normal değil
CHP’li Bülent Tanla’nın gündeme getirdiği tartışma ilk olarak 2007’deki milletvekili genel seçimlerinden
önce, seçmen sayısının azalması üzerine yaşanmıştı. 2007 ile 2011 arasındaki seçmen sayısının 8
milyon civarında artış göstermesi de seçmen kütüklerine olan güvenin yeniden sorgulanmasına yol
açtı. Eski CHP milletvekili ve araştırmacı Bülent Tanla, seçmen sayısının 2007’den bu yana yaklaşık 8
milyon arttığına dikkat çekerek “Bir seçim döneminde 8 milyon artışın olması normal değil. Bu ne TÜĐK
ne de MERNĐS verileri ile anlaşılabilir” dedi. YSK’nın kamuoyunu yanılttığını ileri süren Tanla, “Ben
objektif ve demokrat bir araştırmacı ve siyasetçiyim. Bilmeden kimsenin kasıtlı olduğunu söyleyemem.
Ama yasa gayet açık. 298 sayılı yasaya göre YSK, Seçmen Kütükleri Genel Müdürlüğünün
seçmenleri, doğru, hızlı, dürüst bir şekilde sandığa götürmesinden sorumlu” diye konuştu. Seçmen
sayısındaki dikkat çekici farklılıkların önemli olduğunu savunan Tanla, “Ya bu seçimdeki seçmen
sayısı yanlış, yahut da bundan evvelki seçmen sayısı yanlıştı ve bu yanlış seçmen sayısı ile Meclis
oluştu. Demokrasilerin, bırakın ileri demokrasileri, özü sağlıklı bir şekilde seçim yapabilmektir” dedi.
Sandık başında partilerin sonuçları almasının çok önemli olduğunu belirten Tanla “Ama yarın sabah
partilerin ellerinde dilekçeleri ile YSK’nın kapısında oturup ’bunu açıkla’ demesi gerekir” dedi.
CHP yargıya taşımıştı
Seçmen kütüklerinin Đçişleri Bakanlığı’nın kontrolündeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile
oluşturulmasının Anayasa’nın 79. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Ancak seçmen
kütüklerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile belirlenmesine ilişkin 13 Mart 2008’de çıkan
yasadaki bazı düzenlemeler CHP tarafından AYM’ye götürüldüğü halde iptal istemi olmadığı için yasa
YSK tarafından uygulanmak zorunda kalmıştı. CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Türkiye’de
seçmen nüfusunun 4 yılda 8 milyon artmasının inandırıcı olmadığını söyledi. Mengü, bu artışın
seçmen sayısında yüzde 25’e yakın bir artış demek olduğunu kaydetti. Mengü, “Ya bundan önceki
seçmen sayısı yanlıştı ya da bu sayı yanlış veya mükerrer oy çok diye düşünmek lazım. Bu sayının
çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Bu konuda yapılan en büyük yanlış seçmen kayıtlarının Đç Đşleri
Bakanlığı’na devredilmiş olmasıdır. Yüksek Seçim Kurulu kanunla kendine verilmiş bir yetkiyi Đç Đşleri
Bakanlığı’na devrederek yanlış yaptı” dedi. MHP Đstanbul Milletvekili Atilla Kaya ise Türkiye’de başta
adalet olmak üzere kurumlara güvenin azaldığını belirterek, “Her seçim döneminde 3-4 milyon bir artış
söz konusu olmaktadır. Bu artışın neden kaynaklandığına bakmak lazım. Bu iktidar Türkiye’yi öyle bir
duruma getirdi ki hiçbir kuruma güven kalmadı. Başta adalet olmak üzere, üniversite sınavlarına bile
güvenmiyor insanlar. Toplumda kutuplaşma ve ayrışma başladı. Đnsanlar her şeyin doğruluğundan
şüphelenir duruma getirildi. Kurumlara olan güven en alt düzeye indi. Đnsanlar konuşulan ve yapılan
her şeyin gerçekliğinden şüphelenir oldu” ifadelerine yer verdi.
Seçim dönemlerine göre seçmen sayısı

SEÇĐM YILI
2002
2004 (yerel)
2007
2007(ref.)
2009 (yerel)
2010 (ref.)
2011

SEÇMEN SAYISI
41.407.027
43.552.931
42.533.041
42.629.733
48.006.650
49.446.269
50.189.930

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9879
Erişim Tarihi: 03.06.2011

Kardeşi öldü,kendi yaralandı
27 yaşındaki ağabeyin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 yaşındaki kardeşi
yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de 27 yaşındaki ağabeyin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada,
otomobil içerisindeki 11 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mithatpaşa mahallesi Eligüzel caddesinde 38 UA 653 plakalı
otomobil sürücüsü Furkan Ş. (27) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaşanan kazada
sürücü Furkan Ş. ile anne Zekiye Ş. (51) yaralanırken aynı araçta bulunan 11 yaşındaki Orhun Y.Ş.
ise hayatını kaybetti.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9880
Erişim Tarihi: 03.06.2011.

Karısını tabancayla vurarak öldürdü
Olayın ardından kavgaya tutuşan aile, kendilerini ayırmaya çalışan polise saldırdı.
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Kayseri 1 kişi, eski karısını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kavgaya tutuşan aile,
kendilerini ayırmaya çalışan polise saldırdı.
Olay, Kocasinan ilçesi Sancaktepe mahallesi Cam Yurdu sokakta yaşandı. Đddiaya göre, eski karısının
yaşadığı eve gelen H.P., belinden çıkardığı tabancayı eski eşi S.G.'ye (30) doğrultarak 1 el ateş etti.
Henüz nedeni bilinmeyen olayda karın bölgesinden aldığı kurşunla ağır yaralanan S.G., 100 metre
ilerideki sağlık ocağına kaldırıldı.
S.G. yapılan ilk müdahalede yaşamını yitirirken, katil zanlısı H.P. olay yerinden kaçtı.
ÖLEN KADININ YAKINLARI POLĐSE SALDIRDI
Ölüm haberinin ardından yakınları birbirine girerken polis ayırmaya çalıştı. Bu kez kendilerini ayırmek
isteyen polise yönelen şahıslar, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen
taraflar polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü. Olayın üzgünlüğü ve polis ekiplerinin yakınlarını
gözaltına almasına sinirlenen şahıslar, polis otosuna çarparak kaçtı.
Polis, evde geniş güvenlik önlemleri altında inceleme yaparken, H.G.'nin cesedi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9881
Erişim Tarihi: 03.06.2011.

Cem Sultan Kayserispor'da
Galatasaray'ın alt yapısında yetişen Cem Sultan önümüzdeki sezon Kayserispor forması giyecek.
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Kayserispor'da transfer hareketliliği sürüyor. Galatasaray'ın alt yapısında yetişen Cem Sultan'da,
önümüzdeki sezon Kayserispor forması giyecek.
Kayserispor, Galatasaray'ın PAF takımında attığı goller ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Cem
Sultan'ı transfer etti. Kayserispor Kulüp Başkanı Recep Mamur'un sahibi olduğu TV1'de Cem Sultan'ın
5 yıllığına Kayserispor'a transfer olduğu duyuruldu. Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen
genç oyuncunun önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Cem Sultan, Servet Çetin ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.
Faruk AYDEMĐR – Kayseri
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=9882
Erişim Tarihi: 03.06.2011

