KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
27.12.2010–02.01.2011
Yeni Stad piyasayı canlandırdı
Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, Kadir Has Stadyumu'nun yapımında 800 milyon TL paranın piyasaya girdiğini söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kadir Has Stadyumu'nun yapımında 800
milyon TL paranın piyasaya girdiğini söyledi.
Kayseri'de bir değişim projesini ortaya koyduklarını bildiren Başkan Özhaseki, “Kayseri'nin eski
stadyumu çok soğuktu. Tel örgüleri vardı ve maç seyrederken insanlar soğukta oturuyorlardı. Diğer
şehirlere gittiğimizde ise, insanlar aileleri ile sanki pikniğe gider gibi maça gidiyorlar ve eğleniyorlardı.
Biz de Kayseri'de böyle bir ortam oluşturmak istedik. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yazışmalar
yaptık ve anlaştık. Sonuçta yapılan çalışma ile 10 tane spor tesisi ortaya çıktı. Voleybol ve basketbol
şampiyonaları Kayseri'de gerçekleştirildi. Artık Kayseri'de de milli maçlar oynanmaya başlandı” diye
konuştu.
Kadir Has Stadyumu'nun Kayseri'ye yeni bir imaj kattığını söyleyen Başkan Özhaseki, “Stadyumun
yapılışında yüzlerce insan çalıştı. Yapım aşamasında Kayseri'de piyasalara 800 milyon TL'lik para
girdi. Bu para da Kayseri'de bir canlanma meydana getirdi” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8710
Erişim Tarihi: 28.12.2010

K.Erciyesspor top başı yaptı
Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, 5 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına start verdi.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, 5 günlük iznin ardından ikinci yarı
hazırlıklarına start verdi.
Hacı Boydak Tesisleri'nde yaklaşık bir saat süren antrenmanda Mavi-siyahlı takım düz koşu yaptı.
Hazırlıklarına 30 Aralık tarihine kadar Kayseri'deki tesislerinde sürdürecek olan Kayseri Erciyesspor, 2
günlük yılbaşı izninin ardından 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim, ikinci yarı öncesinde oyunculara 5 gün izin
verdiklerini söyleyerek, "Đznin ardından bugün top başı yaptık. Transfer konusunda ise yeni oluşacak
yönetimle bir araya geleceğiz ve birlikte istişarede bulunacağız. O manada neler yapabileceğimizi
konuştuktan sonra bir an evvel transfer için kolları sıvayacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8711
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Savcı sanığa neden teşekkür etti ?
Kulkuloğlu,Başsavcıvekili Đsmail Dalan ile Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı V.Ali Özışık arasında ki telefon kayıtlarını
açıkladı.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcıvekili Đsmail Dalan ile Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık arasında geçen telefon kayıtlarını açıkladı.
Kulkuloğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı'nın 'delil varsa, o
belge varsa getirin bende görevimi o zaman yapayım' sözlerini hatırlatan Kulkuloğlu, söz konusu
açıklamayı yapan Başsavcının Başsavcıvekili Đsmail Dalan'ın yanında durduğunu onu bir türlü
göremediğini söyledi. Kulkuloğlu, ifadelerin 4 ay gecikmeli alındığını, dinleme ve takip yapılmadığını,
usulsüzlüklere ilişkin belgelerin istenmediğini, şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin araştırmaların hiçbir
şekilde yapılmadığını, savcının başka bir yolsuzluk soruşturmasında dinleme ve takibe yakalandığını
iddia etti. Kulkuloğlu, "Soruşturmanın bir numaralı şüphelisine teşekkür etmek için telefon açıyor. Eşi
ile beraber minnettarlığını belirtiyor. Devletinden başka hiçbir yere, kimseye, zümreye minnet
duymaması gereken bu başsavcı vekili acaba neyin karşılığı şüpheliye minnettar kalmış?" dedi.
Kulkuloğlu, Kayseri Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarını soruşturan Kayseri Başsavcıvekili Đsmail
Dalan ile "Şeker operasyonu" kapsamında tutuklanan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Başkanı Vedat Ali Özışık ve kardeşi Savaş Özışık arasında geçen telefon konuşmasının detaylarını
açıkladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8712
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Uçağı acil iniş yaptı !
Uçağı, dönüş yolunda kabin basıncının düşmesi nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'e acil iniş yapan Bakan, o sırada yaşananları
anlattı.
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
yurda döndü. Uçağı, dönüş yolunda kabin basıncının düşmesi nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'e acil
iniş yapan Bakan, o sırada yaşananları anlattı.
Sabah saat 04.00 sıralarında THY'nin tarifeli uçağıyla Đstanbul'a inen Bakan Yıldız, temaslarını
değerlendirdi. Japonya'daki temaslarının verimli geçtiğini belirten Bakan Yıldız, ''Bu gerekli ama yeterli
olmayan bir anlaşmadır. Herşeyin bittiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Bundan sonra önemli bir evreye
giriyoruz. 3 aylık yoğun bir hazırlık dönemi var. Mutabık kalabileceğimiz şartları karşılıklı çıkaracağız.
Toplantılar tahmin ettiğimin üzerinde bir verimle geçti. Bunu sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağımızı
önümüzdeki 3 ay içerisinde göreceğiz'' dedi.
Uçağının acil iniş yapmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Yıldız, ''Pilot arkadaşlar acil iniş yapmak zorunda
olduğumuzu söylediler. Böyle bir sorun yaşandığına ilk defa şahit oldum. Uçak parça bekleyecek, belki
iki gün daha orda kalacak. Olay sırasında sağ kulağımda ufak bir sıkıntı vardı onu hissettim, bir panik
yaşanmadı'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8713
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Đddialar yine fos çıktı !
Kayseri Büyükşehir Belediyesi : CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu aya merdiven dayadı !
Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 55

Tarih

: 27 Aralık 2010 15:25

ĐDDĐALAR YĐNE FOS ÇIKTI !
KULKULOĞLU AY'A MERDĐVEN DAYADI
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Hacı Ali Hamurcu olayı ile ilgili olarak arkası
kesilmeyen yalan ve tezviratlarına bir yenisini daha ekledi. Üstelik 1 bodrum+2 kat binayı, 9 katlı
göstererek bir de kuyruk ilave etti.
Belsin Petrol'e ait olan LPG istasyonu ile yanındaki marketin kanun ve yönetmeliklere aykırı
şekilde çalışmasına göz yumulduğunu iddia eden Kulkuloğlu, yine baltayı taşa vurdu. Şöyle ki;

sözkonusu şirket 1999 yılında bahsi geçen ticaret alanı arsasını ihale yoluyla satın aldı ve ardından
imar planına göre binalarını yaptı. Ancak sonradan mevzuata aykırı durum oluşması üzerine
Büyükşehir Belediyesi, LPG istasyonu ile marketin aynı alanda olamayacağı hükmünden yola çıkarak
burayı mühürledi. Bunun sonucunda LPG istasyonu tam 3 yıl kapalı kaldı. Đlgili firmanın açtığı davanın
lehine sonuçlanmasının ardından mahkeme kararı ile burası yeniden açıldı. Yani mütferinin iddia ettiği
gibi, yanlış ilişkilerle ruhsatlandırma ve izin verme sözkonusu değildir. Büyükşehir Belediyesi, burada
mahkeme kararına uyarak ruhsatlandırma yapmıştır.
Hacı Ali Hamurcu olayı hakkında düzenlediği basın toplantılarında sürekli olarak kamuoyunu
yanıltmaya yönelik manüplasyonlarda bulunan CHP Milletvekili Kulkuloğlu, ayrıca 1 bodrum+2 kat
binanın, 9 katlı olduğunu iddia ederek komik duruma düşmüştür. Hem de olmayan katlara düğün
salonu ve restaurant ilave ederek hayal gücünün sınırlarını zorlamaktan geri kalmamıştır. Üstüne
üstlük yaptığı basın toplantısında binanın gerçek görünümünü değil gece çekilmiş ve yanılmaya açık
fotoğrafını göstererek işin şov kısmını da tamamlamıştır. Yani CHP'li Kulkuloğlu'nun iddia ettiği gibi
ortada 9 katlı bir bina yoktur.
Başından beri kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanlar söyleyen ve ortaya konulan tüm belgeleri
görmezden gelen bu zihniyete karşılık, son iddialarla ilgili bilgi ve belgeleri de yine belediyemizin
internet sitesinde yayınlıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize hizmet etme ve yeni
projeler geliştirerek yatırımlar yapma gayretinde iken artık gına getiren ipe sapa gelmez bu tür
iddialara vakit ayırmak istemiyoruz. Ancak 'susmanın kabullenme' anlamına gelebileceğinden yola
çıkarak CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun Belsin Petrol ve yanındaki markete ilişkin
iddialarını boşa çıkartacak belgeleri www.kayseri.bel.tr adresinde yayınlıyoruz.
Son olarak da Sayın Kulkuloğlu'na, dosyaların arasından çektiği resmi evraklarla kafa
karıştırmak yerine hakikaten elinde bilgi ve belge var ise ilgili mercilere acilen ulaştırmasını tavsiye
ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1.

Bahse konu taşınmaz Haziran-1999 tarihinde ihale suretiyle satılmıştır.

2. Şirket yetkilileri 14.11.2003 tarihinde Geçiş yolu ön izin belgesi için müracaat etmiş ve
01.07.2004 tarihinde Akaryakıt Đstasyonu için, Geçiş Yolu Ön Đzin Belgesi verilmiştir.
BELGE:
Geçiş yolu ön izin belgesi için tıklayınız
3. Şirket yetkililerinin 15.03.2005 tarihli müracaatına binaen 04.04.2005 tarihinde Akaryakıt ve
LPG istasyonu için Geçiş Yolu Đzin Belgesi verilmiştir.
a.

Vaziyet planına göre istasyonun 1 adet giriş ve 1 adet çıkışı mevcuttur

b. Kulkuloğlunun iddiasına mesnet teşkil eden Hacı Ali Hamurcu’nun Emniyetteki
ifadesinde 15.06.2005 tarihinde inceleme için gidildiğini belirtmesine rağmen 04.04.2005
tarihinde (70 gün önce) Geçiş Yolu Đzin Belgesi verilmiştir.
BELGE:
Geçiş yolu izin belgesi için tıklayınız
4. Şirket yetkilileri Melikgazi Belediyesi’nden 22.02.2005 tarihinde (ticari depo+lpg, benzin
istasyonu) için Yapı Ruhsatı alarak inşaat yapmış ve 10.03.2005 tarihinde (akaryakıt ve lpg istasyonu)
için Yapı Kullanma Đzin Belgesi almıştır.

Yapı ruhsatına göre bina Bodrum + 2 kat dır. Fiili durum ruhsata uygundur. Đddia edildiği gibi
bina hiçbir zaman 9 kat yapılmamıştır.
BELGE:
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi için tıklayınız
Fotoğraf için tıklayınız
5. 30.05.2005 tarihinde iş yerine Akaryakıt + LPG Đkmal Đstasyonu GSM ruhsatı verilmiştir. Bu
ruhsat için gerekli olan TSE standardını tespit eden ölçümler TSE Yetkilileri tarafından yapılarak
26.11.2004 tarih ve 38.14.02/1312 belge nolu TSE 12663/12820 ve TSE – 11939 Hizmet Yeterlilik
Belgeleri düzenlenmiştir.
Ayrıca Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü’nün 04.02.2005 tarihli yazısı ile mesafelerin
uygunluğu tespit edilmiştir.
Saha içi tank – pompa - dolum ağzı v.s. mesafelerin ölçümü Belediyemiz elemanlarının yetki ve
sorumluluğunda değildir. Bu görev TSE’nin yetkisindedir.
BELGE:
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Sanayi Ticaret Đl Müdürlüğü Raporu
BĐRĐNCĐ DAVA
6. 2007 yılı 6. ayın başında saha içerisindeki Bodrum + 2 katlı binada market işletme
hazırlıklarının yapıldığının görülmesi üzerine, mevzuata aykırılık oluşturduğuna ilişkin Büyükşehir
Belediyesi görevlilerince 07.06.2007 tarihli tespit tutanağı ile birlikte 19.06.2007 tarihinde
Büyükşehir Belediye Encümenine yazılmış ve 27.06.2007 ve 30-475 sayılı kararı ile LPG
bölümünün ruhsatı iptal edilerek 03.08.2007 tarihinde LPG bölümü kapatılmıştır.
Belsin Petrol San.Tic.A.Ş. Kayseri 1. Đdare Mahkemesi’nde (2007/254 esas, 2008/567 karar)
kapatma yönündeki Encümen kararının iptali için dava açmıştır. Mahkemenin 08.08.2007 tarihli ara
kararıyla idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması kararı verildiği için 09.08.2007
tarihinde LPG bölümü yeniden açılmıştır.
Kayseri 1. Đdare Mahkemesi savunma sonrası 20.10.2007 tarihinde davacı şirketin işlemin
yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiştir. Bu karar üzerine 30.10.2007 tarihinde LPG bölümü
tekrar kapatılmıştır. EPDK’ya Lisans iptali için yazı ile bildirilmiştir.
Ayrıca TSE Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürlüğü’nden 18.07.2007 tarihinde alınan yazı ile TSE 11939 (LPG Standardı) Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin iptal edildiği anlaşılmıştır.
BELGE:
Encümene Kapatma Talep Yazısı
Encümen Kararı
Kapatma Tutanağı
Đdare Mahkemesinin ilk kararı

ĐKĐNCĐ DAVA
7. Şirket sahibinin “LPG Đstasyonu ve kalabalık grupların yaralanmasına yönelik sosyal ve ticari
tesislerin birarada bulunamayacağına dair plan notunun iptali için açmış olduğu dava(2007/387
E.2009/162 Karar) 26.05.2009 tarihinde sonuçlanmış ve plan notu iptal edilmiştir. Ayrıca TSE Kayseri
Ürün Belgelendirme Müdürlüğü’nün 26.11.2009 tarihinde TSE – 12663/12820 ve TSE – 11939
hizmet yeterlilik belgelerini yenilemiştir.
Bu gelişmeler üzerine 03.09.2010 tarihinde Akaryakıt ve LPG Đkmal Đstasyonu olarak “Đşyeri
Açma ve Çalışma Đzin Belgesi” düzenlenerek LPG Bölümü açılmıştır. (03.09.2010 tarihine kadar
LPG istasyonu 3yıl 1ay kapalı kalmıştır.)
Yani; özetle Belediyemiz, mahkemelerin vermiş olduğu kararlara uyarak işlem yapmış,
hukuka uygun davranmıştır.
BELGE:
TSE Yenileme Belgesi
Đş Yeri Açma ve Çalışma Đzin Belgesi
Đdare Mahkemesinin ikinci kararı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8714
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Avukatından ilginç açıklama !
Kulkuloğlu'nun Hukuken ve kanunen cezai bir mesuliyeti yok. Bu nedenle dava açıp açmamakta tereddüt ediyorum.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun Hacı Ali Hamurcu olayı
ile ilgili ortaya attığı iddialara, adı geçen benzin istasyonunda düzenlediği basın toplantısı ile cevap
verdi. Avukat Mehmet Savuruk, "Kulkuloğlu baltayı taşa vurdu" açıklamasını yaptı.
Kulkuloğlu'nun, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyonlarda bulunduğunu söyleyen Mehmet
Savruk, "Belsin Petrol'e ait LPG istasyonu ile yanındaki marketin kanun ve yönetmeliklere aykırı
şekilde çalışmasına göz yumulduğunu iddia eden Kulkuloğlu, yine baltayı taşa vurmuştur. Söz konusu
şirket, 1999 yılında bahsi geçen ticaret alanı arsasını ihale yoluyla satın aldı. Ardından imar planına
göre binalarını yaptı. Ancak sonradan mevzuata aykırı durum oluşması üzerine Büyükşehir Belediyesi,
LPG istasyonu ile marketin aynı alanda olamayacağı hükmünden yola çıkarak burayı mühürledi.
Bunun sonucunda LPG istasyonu tam 3 yıl kapalı kaldı. Đlgili firmanın açtığı davanın lehine
sonuçlanmasının ardından mahkeme kararı ile burası yeniden açıldı. Yani müfterinin iddia ettiği gibi,
yanlış ilişkilerle ruhsatlandırma ve izin verme söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi, burada
mahkeme kararına uyarak ruhsatlandırma yapmıştır" diye konuştu.
Hacı Ali Hamurcu olayı hakkında düzenlediği basın toplantılarında Kulkuloğlu'nun sürekli olarak

kamuoyunu yanılttığını söyleyen Avukat Savruk, "Kulkuloğlu, 1 bodrum artı 2 katlı olan binanın 9 katlı
olduğunu iddia ederek, komik duruma düşmüştür. Hem de olmayan katlara düğün salonu ve restoran
ilave ederek hayal gücünün sınırlarını zorlamaktan geri kalmamıştır. Üstüne üstlük yaptığı basın
toplantısında, binanın gerçek görünümünü değil, gece çekilmiş ve yanılmaya açık fotoğrafını
göstererek işin şov kısmını da tamamlamıştır. Yani CHP'li Kulkuloğlu'nun iddia ettiği gibi ortada 9 katlı
bir bina yoktur" dedi.
Avukat Savruk, "Son iddialar ile ilgili belgeler yine belediyemizin internet sitesinde yayınlanıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize hizmet etme ve yeni projeler geliştirerek yatırımlar
yapma gayretinde iken, artık gına getiren, ipe sapa gelmez bu tür iddialara vakit ayırmak istemiyoruz.
Ancak susmanın kabullenme anlamına gelebileceğinden yola çıkarak, CHP Kayseri Milletvekili Şevki
Kulkuloğlu'nun Belsin Petrol ve yanındaki markete ilişkin iddialarını boşa çıkartacak belgeleri
www.kayseri.bel.tr adresinde yayınlıyoruz" ifadesinde bulundu.
"KULKULOĞLU'NA DAVA AÇMAKTAN TEREDDÜT EDĐYORUM"
Avukat Savruk konuşmasının sonunda, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu hakkında dava
açmak için tereddüt ettiğinin altını çizerek, "Çünkü Hukuken ve kanunen cezai bir mesuliyeti yok.
Hukuken veya cezai bir karar çıksa dahi tahsili mümkün olmayacak. Bu nedenle dava açıp açmamakta
tereddüt ediyorum" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, benzin
istasyonlarının mesafeler konusundaki denetiminin TSE tarafından gerçekleştirildiğini belirterek,
"Akaryakıt istasyonlarının ruhsatlandırılması TSE'nin verdiği rapor neticesinde veriliyor. Mesafe
aralıkları konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin denetim yapması söz konusu değildir" şeklinde
konuştu.
Đddialarda adı geçen Belsin Petrol'ün sahibi Noman Çavdar, akaryakıt işini uzun süreden beri
yaptıklarını ve mevcut arsayı 1999 yılında ihaleye girerek aldıklarını anlatarak, "Sık değişen TSE
standartları nedeniyle sıkıntı yaşadık. Benim istasyonum 3 yıl kapalı kaldı. Mahkeme kararı ile
istasyonumuzu tekrar açtık. Kulkuloğlu, gece çekilmiş olan bir fotoğraf ile iddiaları ortaya atarak
kamuoyunu yanılttı" dedi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve basın mensupları, 9 katlı ve içinde restoran ile düğün salonu
bulunduğu iddia edilen marketi gezerek görüntü aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8715
Erişim Tarihi: 28.12.2010

2070 yılına kadar su sıkıntısı yok !
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Dokuzpınarlar içme suyu tesisi yapım işinin tamamlandığını belirtti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin 2070 yılına kadar içme suyu
ihtiyacını karşılayacak olan Dokuzpınarlar içme suyu tesisi yapım işinin tamamlandığını belirtti.
Dokuzpınarlar tesisinin açılışına sayılı günler kaldığını belirten Özhaseki, “Açılışımızı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın katılımıyla yapacağız. Böylesine büyük ve önemli bir tesisi
güzel kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 2 Ocak Pazar günü Hürmetçi Çiftliğinde
yapılacak olan açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.
“YILLIK 85 MĐLYON METREKÜP ĐÇME SUYU ELDE EDĐLECEK”

2008 yılında yapılan ihaleler sonrasında 2009 yılında yapımına başlanılan bu projeyi 2010 yılı
içerisinde bitirdiklerini kaydeden Özhaseki, “Dokuzpınarlar Tesisi’nden yıllık 85 milyon metreküp içme
suyu elde edilmesini planlıyoruz. Bu bölgede toplam 24 adet su kuyusu açtık. Tüm kuyuların KASKĐ
merkez SCADA sistemi ile otomasyon irtibatı sağladık. Önümüzdeki yıllardan itibaren Kayseri’nin artan
içme suyu ihtiyacını Dokuzpınarlar tesisinden karşılayacağız” dedi.
Tesisin yapımı için yaklaşık olarak 44.5 milyon TL harcandığını belirten Özhaseki, “Dokuzpınalar ve
Beştepeler’e 5’er bin metre küplük toplama ve dağıtım depoları yaptık. Yaklaşık 26 kilometreyi bulan
700’lük ve bin 200 milimetre çaplarında borular döşedik. Bu tesisimiz ile halkımızın ve gelecek
nesillerimizin su ihtiyacını kesintisiz gidermeyi hedefliyoruz. Dokuzpınarlar tesisimizin şehrimize hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8716
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Bölünmenin ayak sesleri geliyor !
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, &#8220;Bölünme tehlikesinin ayak sesleri geliyor&#8221; dedi.
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MHP parti içi istişare toplantılarına Develi ilçesi ile devam etti. Burada konuşan MHP Đl Başkanı
Süleyman Korkmaz, “Bölünme tehlikesinin ayak sesleri geliyor” dedi.
Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, “Toplantımızın isminden de anlaşılacağı üzere devlet ve millet bekası
için güç birliği adıyla bütün ilçelerimizi ve beldelerimiz dolaşarak dokuz yıla yakın AKP zihniyetinin
idare ettiği Türkiye de bir beka sorununun, bir bölünme tehlikesinin ayak seslerini sizlere anlatmak için
buradayız” diyerek ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
Korkmaz, AK Parti'nin bütün kurum ve kuruluşlarla kavga etmeyi politika haline getirdiğini söyleyerek,
“Önce iki dil sonra iki bayrak ardından da özerklik diyebilme cesaretini göstermelerine rağmen
muhalefete sudan bahanelerle esip gürleyenlerin, böyle bir ciddi konuda sus pus olması gerçekten çok
manidardır. Dokuz yıla yakın bir süreden beri işsizlik başta olmaz üzere açlık, sefalet, yokluk,
intiharlar ülkemizde ne yazık ki normal hale gelmiştir” dedi.
“Bu gün baktığımızda çiftçinin, köylünün, tarım ve hayvancılıkla uğraşan milyonlarca insanımızın,
emeklimizin son derece sıkıntılı bir durumda olduğunu gözlemekteyiz” diyen Korkmaz, “Milliyetçi
Hareket Partisi olarak asli işimiz hükümetin açıkları ve eksikleri üzerine politika yapmak değil onların
yanlışlarını milletimize şikayet etmek yukarda saydığım sıkıntılara da çare olabilmek için plan ve
projelerimizi ortaya koymaktır. Partimizin Türkiye'nin ve Türk milletinin her Türklü sıkıntılarını
giderecek yeteri kadar tecrübesi, bilgi birikimi ve kadrosu vardır. Eksik olan ise oydur. Bunu da
önümüzdeki yapılacak seçimler öncesi Genel Başkanımızın işaretiyle her ülkücünün 24 oy bularak bu
kötü gidişata son vermesi şeklinde başaracağız” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8717
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Parkta kavga : 3 yaralı
Kayseri'de parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
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Kayseri'de parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Parkı'nda bankta oturan Şefik D. (18), Deniz D. (28) ve Arif Ş. (23)
ile başka bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şefik D., Deniz D.
ile karşı gruptan Akif Ş. bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı haber alarak hastaneye gelen yaralı yakınları hastanede birbirlerine girdi. Aileleri hastanenin
güvenlik görevlileri ve polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Akif Ş.'nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumu ağır olan Şefik D. ile
Deniz D.'nin tedavilerinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8718
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Kefenli baz istasyonu tepkisi !
Kayseri'de çocuklarına kefen giydiren vatandaşlar, mahallelerine baz istasyonu kurulmasını protesto etti.
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Kayseri'de çocuklarına kefen giydiren vatandaşlar, mahallelerine baz istasyonu kurulmasını protesto
etti.
Argıncık Mahallesi 33. Sokak sakinleri, mahalleye kurulacak olan baz istasyonunu protesto etmek
için çoluk-çocuk sokağa döküldü. Mahalleli, "Kanser olmak istemiyoruz" şeklinde slogan attı.
Yetkililerle görüştüklerini ama bir sonuç alamadıklarını belirten mahalleli, "Çocuklarımızın sağlığı para
ile ölçülemez çünkü torpil işlemiyor. Elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz ve bu baz
istasyonunu mahallemize kurdurmayacağız" diye konuştu.
Ailelerinin protestosuna katılan çocuklar da, baz istasyonunun üzerine çıkarak, "Kanser olmak
istemiyoruz" şeklinde slogan attı. Çocuklar giydikleri kefenle, baz istasyonu yanına getirilen tabutun

içine girdi. Protesto sırasında, kefene sarılan bir çocuk tabuta konuldu ve temsili olarak cenazesi
kaldırıldı. Baz istasyonu protestosu, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8719
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Rumeli-Balkan Sempozyumu yapılıyor
Đzmit Rumeli Türkleri Derneği kuruluşunun 20. yıl dönemi nedeniyle Koaceli'nde bir sempozyum düzenliyor.
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Đzmit Rumeli Türkleri Derneğinin kuruluşunun 20. yılı
nedeniyle “KOCAELĐ ULUSLARARASI RUMELĐ – BALKAN SEMPOZYUMU” adı altında 18 – 20
Şubat 2011 tarihleri arasında KOCAELĐ'de bir sempozyum düzenliyor.Bu konuda,Đzmit Rumeli
Türkleri Derneğinin şöyle bir duyurusuda var;
''Yurtdışı ve Türkiye'den akademisyen, araştırmacı ve STK yöneticilerininde katılacağı sempozyuma
istenildiği taktirde, anılan tarihlerde katılmayı isteyecek olan akademisyen, araştırmacı ve STK
yöneticilerinin,sunacakları tebliğin konu başlığını ve özetini en geç 17 Ocak 2011 Pazartesi gününe
kadar federasyonunun iletişim adreslerine bildirmesi gerekmektedir.Yol ve konaklama giderleri

katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır.Bu konudaki başvurunuzu 17 Ocak
2011 tarihine kadar yapmanızı ve sunulacak tebliğler bir sempozyum kitabında
yayınlanacağı için tebliğ metinlerinin de en geç 05 Şubat 2011 tarihine kadar
tarafımıza ulaştırmanız gerekiyor''
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8720
Erişim Tarihi: 27.12.2010

Grup38'in Ziya EREN sevinci!
Türkiye liglerinde Erciyes Spor genel kurul yapma rekoru kırıyor.
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Türkiye liglerinde genel kurul yapma rekoru kıran Erciyes sporumuzda beklenen gelişme yine
gerçekleşerek tekrar bir genel kurul ile karşı karşıya bulunmaktayız.
Sezon başından bu tarafa 4.defa başkanını seçecek olan Erciyes spor yönetim yönünden bir türlü
istikrarı yakalayamamıştır.Şu anda başkanımız olan Sayın Hidayet AYDOĞAN’ın özel işlerinden
dolayı sıkıntıya düşerek takımla ilgilenememesi ve akabinde olağanüstü genel kurul kararı alması
bizleri son derece üzmüştür.Bu makama gelmesini bilmek gibi gitmesi gerektiğini bilmek de bir
erdemdir.Henüz çok genç olan Sayın Hidayet AYDOĞAN ilerleyen yıllarda Erciyessporumuza çok
büyük hizmetler edecektir.Bir an evvel sıkıntılarından kurtulmasını diliyor ve hizmetlerinden dolayı
teşekkür ediyoruz.
Genel kurul ilanı ile birlikte eski başkanlarımızdan CESUR YÜREK lakaplı Ziya EREN in adaylığını
açıklaması taraftarlarımız arasında büyük bir heyecan kasırgasına sebep olmuştur.Erciyessporun
malum sebeplerle küme düştüğü sene 11 puanlı bir takımı sırtlayıp Türkiye Kupasında final oynatan ve
kıl payı küme düşen takıma verdiği maddi ve manevi destekle Erciyessporun tüm Türkiye’nin
sempatisini kazanmasını sağlayan Sayın Ziya EREN bu takım için kurtuluş reçetesidir.Biz taraftarlar
olarak Sayın Ziya EREN e olan güvenimizi ve desteğimizi açıkça ilan ediyoruz. Erciyessporumuzun
kurtuluşu süper lige çıkmaktır.Herkesin yeni seçilecek başkanımıza destek vermesini bekliyor ve kalan
maçlarımızın Kadir Has Stadında oynanmasını istiyoruz. Erciyesspor un bundan önceki yönetimlerine
olduğu gibi bundan sonraki yönetimlerine de tam destek vermeye devam
edeceğiz.
HASAN YALDIZLI
DERNEK BAŞKANI
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8721
Erişim Tarihi: 28.12.2010

Diyabete dikkat !
Doç. Dr. Ayşe Öztürk Öner, diyabetin göze etkilerinin tedavi edilmemesi durumunda körlüğe yol açtığını kaydetti.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe
Öztürk Öner, insülinin vücutta görev yapamaması nedeniyle kan şekerinin yüksekliği ile seyreden bir
hastalık olan diyabetin göze etkilerinin tedavi edilmemesi durumunda körlüğe yol açtığını kaydetti.
Gözün diyabetten en çok etkilenen organlardan biri olduğunu dikkat çeken Doç. Dr. Öner, "Diyabette
gözün bütün bölümleri etkilenir. Görme kaybının nedeni ise, retina (ağsı tabaka) damarlarında ortaya
çıkan değişikliklerdir. Bu durum 'Diyabetik Retinopati' olarak tanımlanır. Tüm dünyada 120 milyon

diyabet hastası vardır ve 2,5 milyon kişi diyabet nedeniyle görmesini yitirmiştir" dedi.
Doç. Dr. Ayşe Öztürk Öner, diyabetik retinopati ile ilgili şunları söyledi:
"Diyabetik retinopatinin meydana gelmesinde rol oynayan risk faktörlerinin başında şeker hastalığının
süresi gelmektedir. Gerek Tip I (Đnsüline bağımlı), gerekse Tip II (Đnsülinden bağımsız) diyabette
hastalığın süresi ne kadar uzunsa, kan şekerinde düzensizlikler ne kadar fazla ise, göz damarları o
ölçüde hasar görür. On yıldır Tip l diyabeti olan her 100 kişinin 70-90'ında retinopati bulguları vardır.
Tip ll diyabette retinopati daha geç başlar ve daha hafif seyreder. On beş yıldır Tip ll diyabeti olan 100
kişinin 60'ında retinopati mevcuttur. Tedavi edilmeyen diyabet hastaları normal bir insana göre 25 kat
daha fazla körlük riski bulunmaktadır. Kan şekeri kontrolü retinopati seyrinde önemli bir faktördür. Kan
şekerinin düzensiz seyretmesi ani kan şekeri yükselme ve düşmeleri retinanın bozulmasını, hastalığın
ilerlemesini kolaylaştırmaktadır. Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı
retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Diyabette retinadaki kılcal damarların yapısı bozulmakta,
hücre kaybı sonucunda damar geçirgenliği artmakta, sarı nokta bölgesinde sıvı ve yağlı maddeler
birikmektedir. Ayrıca beraberinde kılcal damarlar tıkanarak beslenmeyen retina alanlarının ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Retinada kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşarak, retinanın
önünde ve içinde kanamalar gelişmesine neden olmaktadır. Retinada damarlı zarlar oluşur ve sonuçta
ciddi görme kayıpları, ağrılı göz tansiyonu yükselmeleri görülebilir."
Keskin görme noktasında ödem oluşmadığı için erken dönemde diyabetin gözde yaptığı değişikliklerin
herhangi bir belirtiye yol açmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Ayşe Öztürk Öner, hastalığın ileri
seviyelerde gözde kanamalara, görme bulanıklığını, bazen de gözün tamamen kaybedilmesine yol
açtığını kaydetti.
Doç. Dr. Öner, "Diyabet teşhisi konan hastalar, hiçbir şikâyeti olmasa dahi her yıl göz muayenesi
olmalıdır. Damla ile göz bebeği genişletilir, göz dibi retinopati açısından ayrıntılı olarak incelenir.
Diyabetik retinopati başladığı tespit edildiğinde, takip muayeneleri daha sık yapılır. Gerektiğinde ön kol
damarından ilaç vererek göz dibinin fotoğrafı çekilir. Bu işlem retina anjiografisi (fundus floresein
anjiografi-FFA) olarak adlandırılır. Çoğu vaka takip edilir. Ancak belirli bir grup hasta görmenin
korunması için tedaviye alınır. Diyabetik retinopatinin tedavisi erken teşhisin yanında, hastanın
diyabet tedavisine ve diyetine özen göstermesine de bağlıdır. Diabetik retinopati hiçbir belirti
vermeden de bulunabilmektedir. Diyabet hastaları en az yılda bir defa göz doktoru tarafından kontrol
edilmelidir. Daha sık kontroller diyabetik retinopatisi tanısı konan hastalarda uygundur" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8724
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Mazlum-Der'den 2010 değerlendirmesi
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 2010 yılının değerlendirmesini yaparak, insan hakları ihlallerini açıkladı.
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Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 2010 yılının değerlendirmesini yaparak, insan hakları
ihlallerini açıkladı.
Şube binasında yapılan açıklamada Başkan Ahmet Taş, 2010 yılının değerlendirmesini yaptığı
açıklamada özellikle Đsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoya dikkat çekti. Taş, açıklamasında, “Yarın
2010 yılı bitiyor. Đki gün önce de eli kanlı Đsrail’in Gazze’ye yaptığı dökme kurşun operasyonu
saldırısının ikinci yıl dönümü idi. iki gün sonra bu yıl bitecek ve 2011 yılına geçeceğiz. Sona erecek

olan 2010 yılı da ne yazık ki ülkemizde ve dünyada zulmün devam ettiği, mazlumların ahının göklere
yükseldiği bir yıl olarak hatıralarda kalacaktır. Üniversitelerde başörtü yasağı sona erme yoluna girse
de kamu çalışanları ve ortaöğretimde okuyan bayanlar için zulüm devam ediyor. Bazı belediyelerde
başörtülü olduğu için bayan vatandaşlara paso verilmediği gibi birçok sınavda da başörtüsü zulmü ne
yazık ki devam etti. Basın özgürlüğü alanında yapılan kısıtlamalarda 39 gazetecinin tutuklanması, 12
gazete ve derginin kapatılması gerçekleşti. Đfade özgürlüğü kapsamında 790 kişiye para cezası verildi.
Đnsan Haklarına dayalı yeni bir Anayasanın yapılması ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere
temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması hususunda gerekli adımların atılmadı. 12 Eylül
2010 da yapılan Anayasa değişikliği halkoyuyla kabul edilmesine rağmen, uyum yasaları
çıkarılamadığı için, Askeri Şura Kararları ile ordudan atılanların mağduriyetleri giderilemedi, 12 Eylül
darbe döneminin darbecileri ve işkencecileri yargılanamadı” dedi.
Türkiye’de yaşanan ihlallerin ardından dünya gündemini değerlendiren Taş, açıklamasına şöyle
devam etti: “Dünyada ise ABD’nin Afganistan, Irak, Pakistan gibi işgal bölgeleri ile Guantanamo ceza
evinde katliam, soykırım ve kötü muamele devam etti. Đsrail’in Gazze’deki insanlık dışı ambargosu,
Filistin’deki bombalama ve suikastları devam etti. Eli kanlı Đsrail Gazze’deki acımasız ambargosunu
delmek ve mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine baskın yaparak
elliden fazla insanı yaraladı, dokuz Türk vatandaşını şehit etti. Pakistan’daki sel felaketinde Müslüman
ülkeler hariç diğer ülkelerden beklenen yardım gelmediği için milyonlarca insan aç, susuz, evsiz,
barksız ve çıplak kaldı. Mazlum-Der olarak, tüm bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için,
insanlarımıza, kurumlarımıza ve devletlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü hatırlatıyor, 2011
yılının zalimlerin zulmünün olmadığı, mazlumların ahının göğe yükselmediği bir yıl olmasını temenni
ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8725
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Erciyes Projesine 50 Milyon TL
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nda basın toplantısı yaptı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 3 etaplı Erciyes Projesi'nin 2. etabının 2011
yılında tamamlanması için hükümetten 50 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nda düzenlediği basın
toplantısında, Erciyes Projesi'nin devamı için hükümetten 50 milyon lira kaynak aktarıldığını
söyleyerek, "Hükümet tarafından Kayseri'ye ilk kez bu kadar fazla miktarda kaynak aktarıldı. Projeyle
yakından ilgilenen başta Başbakan'ımız Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay ile milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır Erciyes Dağı ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek,
"Gerek mülkiyetinin temin edilmesi gerekse projelendirmede senelerce süren mücadelemiz vardı.
Geçen yıl yaklaşık 100 milyon liralık ihale yaptık ve 15 yerde işe başladık. Önümüzdeki yaz bunun
devam etmesi lazımdı. Bunun için 50-60 milyon liraya daha ihtiyacımız vardı. Bununla alakalı kaynak
temini için Ankara'da Başbakan'ımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay ile görüşmelerimiz oldu. Bu süreçte Erciyes Projesi ile ilgili hükümetten 50 milyon lira aldık ve o
para dün itibarıyla belediyenin kasasına geçti. Önümüzdeki sene buralarda hummalı bir çalışma var.

2011 yılı Erciyes için süper bir yıl olacak. Herkese hayırlı olsun" dedi.
Özhaseki, yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere sucuk-ekmek ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8726
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Takla atan araçtan çıkmak istemedi
Kayseri'de takla atan cipinden çıkmak istemeyen alkollü sürücü, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.
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Kayseri'de takla atan cipinden çıkmak istemeyen alkollü sürücü, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle
ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Mimsin-TOKĐ yolunda meydana geldi. Mehmet T. (58) yönetimindeki 38
VZ 886 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı. Alkollü
olduğu belirlenen sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri ve polise zor anlar yaşattı. Yan yatan
aracından çıkmak istemeyen Mehmet T., olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından ikna edildi.
Polis ekiplerinin alkol muayenesine karşı çıkan Mehmet T., bu kez de olay yerine gelen yakınlarının
aracına binerek kapısını kilitledi. Polis Mehmet T.'nin alkol muayenesini araç içerisinde yaparken, cip
kaza yerinde yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8727
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Markete pompalıyla saldırı !
Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı.
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Kayseri'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Müşteri ve çalışanların yara almadan atlattığı olayda polis zanlıları arıyor.
Melikgazi ilçesi Esenyurt mahallesi Büyükmenderes caddesi pazaryeri yakınında bulunan Şaban Emre

M.'ye ait bir alışveriş merkezine akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından pompalı
tüfekle ateş açıldı. Saçmalar alışveriş merkezinin camlarına isabet ederken, müşteri ve çalışanları
olaydan yara almadan kurtuldu.
Görgü tanıklarına göre, ateş açtıktan sonra otomobille kaçtığı bildirilen zanlıların bulunması için polis
geniş çaplı araştırma başlatırken, alışveriş merkezi çalışanları olayın şokunu üzerinden atamadı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8728
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Özhaseki'ye traktörlü destek !
Akçatepe ve civarındaki köylerde yaşayan vatandaşlar, traktörlerle Özhaseki için destek turu attı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe ve civarındaki köylerde yaşayan vatandaşlar,
traktörlerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelerek Başkan Özhaseki için destek turu attı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki 'yolsuzluk' iddialarına tepkiler
büyüyor. Kocasinan'a bağlı Akçatepe ve civar köylerinden gelen vatandaşlar, 20 traktörle belediye
önünde destek turu attı. Akçatepe Muhtarı Nazım Zarar, belediye önünde yaptığı açıklamada,
Özhaseki'ye güvendiklerini ve hep arkasından olduklarını belirterek, "Bizler Başkan'ımızı çok
seviyoruz. Başkan'ımız yalan yanlış sözlere hiç boyun bükmeyecek. Başkan'ımızın başını kimse yere
indiremeyecek. Bizler her zaman Başkan'ımızın arkasındayız. Her zaman gurur duyuyoruz.
Kılıçdaroğlu ne yüzle gelip bizden oy isteyecek? Utanın" dedi. Açıklamanın ardından vatandaşlar
toplantı salonuna alındı. Başkan Özhaseki tarafından ağırlanan vatandaşlar, desteklerini ileterek
Özhaseki'ye bir buket çiçek takdim etti. Ortaya atılanların yalan olduğunu tek tek ispatladığını ifade
eden Özhaseki, seçimlerin yaklaştığına dikkat çekerek, "Bir işin ucunda siyaset varsa, seçimler
yaklaşmışsa işte bunlar neticesinde ipe sapa gelmez, akla hayale gelmedik işler oluyor. Yıllar
öncesinde biri çıkıyor, insanları ufak tefek dolandırıyor. Savcılığa veriyoruz. Savcılık okuyor, inceliyor,
suçlular ceza alıyor, temyize gidiyor, mahkeme bitiyor, kararlaştırılıyor. Aradan 2 sene geçiyor. Seçim
yaklaşıyorsa birileri dosyayla bağırmaya başlıyor" şeklinde konuştu. Đddiaları ortaya atanların ellerinde
güçlü medya olduğunu savunan Özhaseki, "Sıfatı genel başkan olunca, ellerinde güçlü medya olunca,
televizyonlar da peşinden koşunca ulusal medyaya duyuruyor. Fakat bizim en haklı işimizde bile,
yalanını ortaya çıkardığımız, ispatladığımız olaylar bile yer bulmuyor" ifadelerini kaydetti. Önümüzdeki
hafta Ankara'ya gideceğini, iddiaları çürüterek belgeleri dağıtacağını söyleyen Özhaseki, "Sonra da o
şahsın ilk gün yayınladığı belgeler neyse savcılığa hakkımda suç duyurusunda bulunacağım. Bir daha
inceleceğim. Gerçi ne diyecekler biliyorum, o hakim de satılacak. Valiliğe laf at, adliyeye laf at,
belediyeye laf at, inceleyen müfettişe laf at, bilirkişiye laf at. Ne yapalım? Bunların zeka problemi yok.
Zeki adamlar, cin gibi. Aptal adam değiller. Ama kesinlikle ahlak problemleri var, vicdan problemleri
var. Ahlak olmazsa geriye zaten bir şey kalmıyor. Aslında bunlara cevap vermeye değmezdi. Ancak
suç atıldığında cevap vermezseniz suç üzerinize kalır. 'Đnsanlar ne düşünür?' dedik. Cevap vermemiz
sırf bu yüzdendir" açıklamasını yaptı. Daha sonra, görüşme basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8729
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Bunlar çok zeki ancak ..!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den CHP'nin rüşvet iddialarına cevap
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun ortaya attığı
iddialar sonrasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye sivil toplum
kuruluşlarından gelen destek artıyor. Otobüsçüler Esnafı Odası'nın ziyaretinde konuşan Başkan
Özhaseki, "Yüzleri kızarmadan arka arkaya yalan söylüyorlar" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek Tekerlekli Sandalyeler Platformu
adına açıklama yapan Kadircan Gökalp, "Son günlerde kamuoyunu meşgul eden yolsuzluk ve rüşvet
konuları ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mehmet Özhaseki'ye atfedilen iddiaları, biz
Tekerlekli Sandalyeler Platformu olarak yersiz buluyoruz" diye konuştu.
"Ben sizden yüksek duruyorum" deyip çömelerek sohbete devam eden Başkan Özhaseki ise, "Bu
durumlar gelip geçer, inşallah sizinle daha güzel etkinliklerde bir araya geliriz" dedi.
Başkan Özhaseki, daha sonra Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası üyelerini kabul etti. Otobüslerle
Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelen esnaf, meclis toplantı salonuna alındı.
Burada açıklama yapan Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Niyazi Uslu, "Bütçe
görüşmelerinde gündeme getirilen ve yargının gerekli kararı vermesine rağmen halen siyasi
menfaatler için yapılan yorumlar, tüm esnafımızı derinden üzmüştür. 17 yıldır devam eden
hizmetleriyle Kayseri'mizi Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri haline getiren Başkan'ımıza
desteğimiz sonsuzdur" dedi.
"YÜZLERĐ KIZARMADAN ARKA ARKAYA YALAN SÖYLÜYORLAR"
Başkan Özhaseki, Kayseri'de büyük projelerin altına imza attıklarını, birçok belediyeye örnek
olduklarını anlatarak, "Biz bunları yaparken, bir taraftan hasetçiler ve fitneciler rahat durmuyor" dedi.
"Bizim yaptığımız işleri ayağa düşürmek için uğraşıyorlar" diyen Özhaseki, 4 yıl önceki olayda
suçlunun cezasını çektiğini belirterek, "Seçimlere 5 ay kadar kaldı, arkadaş yeni genel başkan seçildi,
dosyaları takip eden yiğidimiz ortaya çıktı, 10 tane yalan ortaya attı ve sabahında düzenlediğimiz
basın toplantısı ile bunların hepsini kanıtladık. Ne söyledilerse hepsinin yalan olduğunu ortaya
çıkardık. Ama şimdi aynı iddiaları yine söyleyemiyorlar. Yarabbi ana muhalefete nasıl güzel bir genel
başkan vermişsin. Bize kara çalıp kaçıyorlar. Yüzleri kızarmadan arka arkaya söylenen yalanları ilk
defa görüyorum. Bunların akıl noksanlıkları yok, çok zeki insanlar ancak ahlak ve namus problemleri
var. Belki siyaset yaptıkları arka sokaklarda kara çalıp gidebilirler ama bize böyle yapamazlar. Biz
Anadolu insanıyız,
bizim zorumuza gider bu. Şimdi ortaya attıkları iddiaları unutturmaya çalışıyorlar. Ben önümüzdeki
hafta Ankara'ya giderek burada dağıttığım dosyaları orada da dağıtacağım. Unutturmayacağım ve bu
işin sonuna kadar gideceğim. Dava açacağım ve bu işi devam ettireceğim" diye konuştu.
Đddiaların ortaya atıldığı ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Abdulah Gül'ün kefil olduğunu,
Başbakan'ın belgelerle olayın üstüne gittiğini anlatan Başkan Özhaseki, "Bunlar gurur verici. Bu
zamanda kimse kimsenin arkasında hatır gönül için durmaz. Halkımız da bu durum karşısında bana
desteğini esirgemedi. 17 yıllık belediyecilik hizmetlerim helal olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8730
Erişim Tarihi: 31.12.2010

10 sayfaya ne oldu?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, H.Ali Hamurcu'nun ifade tutanağını sordu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, özel bir televizyonda yayınlanan programa katılmak için
geldiği Bolu'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına değinen Batum, ifadelerde kaybolan 10
sayfayı ortaya çıkarmanın hükümetin görevi olduğunu söyledi. Genel başkanlarının bütçe
görüşmelerinde Kayseri'deki bir olayı ortaya attığını belirten Süheyl Batum, sözlerine şöyle devam etti:
"Ve şu soruları sordu. Dikkat edin çok ilginçtir, Dedi ki, '26 sayfalık bir ifade var. Aynı ifadenin tarihi,
sayısı aynı. Bir de 16 sayfalık var. Şimdi, ne oldu da 26 sayfalık ifade bir tarafta duruyor. Ortada yok.
16 sayfası ortada, kaybolmuş 10 sayfaya ne oldu?' Dediler ki 'Efendim, 10 sayfayı ayırdık. Orada
kimlerin ismi geçiyor' diye sorduk. Dediler onu hiç karıştırmayın."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8731
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Kayserispor 2. yarıya hazırlanıyor
Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu:En büyük transfer, sakat oyuncularımızın 2. devre dönmeleri olacak
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Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, "Bizim için en büyük transfer, sakat oyuncularımızın
ikinci devre geri dönmeleri olacak" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor sakat oyuncuları nedeniyle ilk devre sonunda
sıkıntılı günler geçirmişti. Devre arası transferlerin yanında sarı-kırmızılı yönetimi en çok mutlu eden
şey ise Eren Güngör dışında sakat oyuncuların geri dönmesi olacak.
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası
transfer çalışmalarının devam ettiğini, özellikle gurbetçi ve yabancı oyuncularla ilgilendiklerini söyledi.
Ortaköylüoğlu, "Devre arasında transfer yapmak o kadar kolay değil. Takımımıza katkı
sağlayacağına inandığımız oyuncu olursa bu şekilde transferi gerçekleştireceğiz. Bizim için devre

arasında en büyük transfer sakat oyuncuların geri dönüşü olacak. Eren Güngör dışında tüm sakat
oyuncular ikinci devre hazır olacak. Cangale'nin ise büyük ihtimal Antalya'daki kampta olması
bekleniyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8732
Erişim Tarihi: 31.12.2010

Yalan rüzgarı dizisinden etkilenmiş
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Kayseri'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kategori

: Siyaset

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 61

Tarih

: 31 Aralık 2010 15:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kayseri'deki yolsuzluk iddiaları konusunda CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kılıçdaroğlu, Yalan Rüzgarı dizisinden etkilenmiş
olsa gerek. Kendisine Refik Halid Karay'ın 'Tam Bir Muhalif' kitabını okumasını öneriyorum" dedi.
Akşam saatlerinde Kayseri'ye gelen Çelik, AK Parti Đl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında
CHP'ye yüklendi. Đlk olarak MGK kararlarını değerlendiren Çelik, "Edirne'den Kars'a kadar her yerde
Türkiye'nin bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğimizi söylüyoruz. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve
tek bayrak altında yaşamımızı sürdürüyoruz. Bazıları tek millet meselesine takılıyor, millet eşittir ırk
değildir. Bir millet içerisinde onlarca, binlerce etnisite vardır. Dünyada 2 bin 500 çeşit ırk vardır.
Biz burada herkesi eşit olarak kabul ediyoruz. Bir insanın ana dili annesinin ana sütü gibidir. Onun
korunması, gelecek nesillere aktarılması, bunun devamlılığının sağlanması insani olan bir şeydir. Her
bir ırk Allah'ın yarattığı ayettir. Ama farklılıklarımızın farkında olarak birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz"
dedi.
CHP'lileri Bremen Mızıkacıları'na benzeten Çelik, "Bu benzetmeyi yaptığımda CHP'liler bana
darılıyor. Benzetmem doğru, çünkü CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor. Ama biz AK Parti olarak
Kayseri'de ne söylediysek, diğer illerde de aynısını söylüyoruz. Bizim söylediklerimizde bir farklılık
olmuyor. CHP'de hangi konuda genel başkanlarıyla aynı fikirde oldular?" diye konuştu.
"CHP'DE MUHALEFET KRONĐK BĐR ALIŞKANLIK"
CHP'nin 1950'den beri tek başına iktidara gelemediğini söyleyen Çelik, "CHP, 60 yıldır tek başına
iktidar haline gelememiştir. CHP'de bu 60 yıldan beri kronik bir alışkanlık haline gelmiştir" ifadelerini
kullandı.
CHP liderinin bir açıklamasında AK Parti'lilere Aziz Nesin'in 'Zübük' isimli kitabını okumasını tavsiye
ettiğini hatırlatan Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, zübüklük kime yakışır bunu millet çok iyi bilir. Bizde
kendisine sürekli muhalefet etmesinden dolayı Refik Halid Karay'ın 'Tam Bir Muhalif' kitabını
okumasını öneriyoruz. Đlle de her şeye muhalefet etmek zorunda değilsiniz" şeklinde konuştu.
"CHP'NĐN YELKENLERĐ YALAN RÜZGARI ĐLE ŞĐŞĐRĐLMĐŞ"
Ulusal ve uluslararası çevrelerin Kılıçdaroğlu'nu iktidarın alternatifi olarak gösterdiği yönündeki
söylemleri de değerlendiren Çelik, "Çevreler, Kılıçdaroğlu'nun iktidar alternatifi olduğunu söyleselerdi,
piyasaların allak bullak olması gerekirdi. Demek ki çevre, sayın Kılıçdaroğlu'nu bir iktidar alternatifi
olarak görmüyor. CHP, yalan rüzgarı ile yelkenleri şişirilmiş bir şekilde ilerliyor. Böyle siyaset olmaz"
dedi.
Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak ise Çelik, "Kayseri, bozkırın ortasında bir başarı
hikayesidir. Birçok ilin Kayseri'den büyük dersler çıkarması gerekiyor. Her alanda Kayseri kendi

rekorlarını kırarak bu çalışmaları sürdürüyor. Böyle başarılı bir şehre bir iftira atıyorsunuz. Tam bir
yalan rüzgarı. Herhalde CHP, Yalan Rüzgarı dizisinden etkilenmiş olacaklardır. Önce Kılıçdaroğlu, '26
sayfalık iddianame kayıp' dedi. Son olarak emniyette olduğunu söyledi. Bunlar tutmadı. Avukat Yakup
Erikel'in otel parasını Büyükşehir Belediyesi'nin ödediğini söyledi, yine yalan çıktı. Bir LPG
istasyonunun 9 katlı ve ruhsatsız olduğunu ileri sürdü, o da yalan çıktı. Kılıçdaroğlu yalan söyleyen akıl
hocaları sayesinde Kayseri'ye tosluyor. Bu olayları kapatan savcının hanımının Büyükşehir
Belediyesi'nde çalıştığı yönünde haberler çıktı. Savcının eşi, belediyenin eğitim hizmetlerini üstlenen
firmanın 115 eğitmeninden birisi. 4-5 yıl önce bunu savcı kapattıysa, hanımefendi 3 ay önce işe girmiş.
Ama CHP'nin kasasında ne varsa, onları mahkemeye sunsun" şeklinde konuştu.
"ELĐNĐZDE DELĐL YOKSA KĐMSENĐN HAYSĐYET VE ŞEREFĐYLE OYNAMAYIN"
Çelik şöyle devam etti:
"Đnsanların haysiyet ve şerefleri ile oynamayın, elinizde delil yoksa onları hırsızlıkla suçlamayın.
Kasanızda bir defter varsa Ergenekon'un kazdığı çukurlara gömdüğünüz ne varsa savcılığa götürün.
Buradan eğer bildiğiniz bir yolsuzluk, usulsüzlük, devlet malına zarar veren bildiğiniz bir şey varsa
derhal savcılıklara teslim edin. Eğer yapmaz da bunu sözle ifade ederseniz buna çamur atma denir.
Đlle de usulsüzlük arıyorsa yakınına baksın, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta dolandırıcılıkla
suçlanan kişilere baksın. Temiz siyaset, rekabetçi siyaset istiyoruz. Bütün denetim mekanizmaları
yolsuzluk içinde de siz sağlam mısınız? Bütün dünya Türkiye'yi yakından takip ederken, Kılıçdaroğlu
iktidara gelebilmek için yalan yanlış şeyler söylüyor. CHP, kronik muhalif olmuş."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8733
Erişim Tarihi: 04.01.2011

Gözü Ankara'da !
MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, milletvekilliğine adaylığını koyacağı açıkladı.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Ali Đhsan Öztürk, MHP Đl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Ziyarette Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, milletvekilliğine adaylığını koyacağı açıkladı.
Ziyarette, MHP Kayseri Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, Ali Đhsan Öztürk’e teşekkür ederek, her zaman
sendikanın yanında olduklarını ifade etti. 2010 yılında değerlendiren Korkmaz, genel seçimleri
hatırlatarak, halkın bu durumda iyi düşünmesi gerektiğini söyledi. Korkmaz, “2010 yılında geriye
dönüp baktığımızda bu ülkede özerklik, iki dillilik, PKK ile pazarlık, suçlu insanlara destek ile yargının
sorun halindeki asker ve kurumlarla çatışma yılı olarak geçmiştir” dedi.
Korkmaz, Đçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın MHP için ‘Terör biterse kendi de bitecek’ sözüne cevap
vererek, “AK Parti hükümeti PKK’yı mecliste istiyor, MHP nasıl biter sorarım. AK Parti’nin 8 yılda
politikasında ne değişti? Terörü bitirmiyorsun, diyorsun ki MHP biter. Đçişleri Bakanı Beşir Atalay
bitecek arkadaşlar. Biz terörün bitmesinden yanayız. Okyanus ötesinden emirler alarak, MHP mecliste
olmasın Đmralı’da ki cani mecliste olsun istiyorlar” şeklinde konuştu.
Korkmaz, basın mensuplarının milletvekili adaylığı ile ilgili sorunu yanıtlayarak, il başkanlığından istifa
edeceğini açıkladı. Korkmaz, milletvekilliğine adaylını koyacağını belirterek, “Bugün istifa etmeyi
düşünüyorum. Biliyorsunuz milletvekilliği adaylığı var. 31 Aralık’a kadar il başkanlarının istifa etmesi
gerekiyor. Biz de bu genelgemize uyacağız. Bundan sonraki sürecimiz milletvekilliği aday adayı olarak
devam edecek” diye konuştu.

Ali Đhsan Öztürk ise, ziyarette yaptığı konuşmada “Tüm Türk düşmanları bir oldular, saldırmaya
başladılar. Hatta Türkçülüğe bile saldırmaya başladılar Türküçülüğe karşı olanlara buradan diyorum ki,
bende Ermeniciliğe, Gürcülüğe, Rumculuğa karşıyım. Eğitim çalışanları olarak biz bu ülkenin
evlatlarının yüzde 99’ unun Türk olduğunu biliyoruz ve bu insanları sindirmeye gücünüz yetmeyecektir”
ifadelerini kullandı.
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Suç duyurusunda bulunacak !
Kulkuloğlu, Başbakan Erdoğan, Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Hüseyin Çelik ve Mehmet Özhaseki'ye tazminat davası açıyor.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kullkuloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki hakkında dava açmaya hazırlandığını bildirdi.
Kulkuloğlu, kişilik haklarına yönelik hukuka aykırı, haksız saldırı olduğu gerekçesiyle Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Bekir Bozdağ, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında
tazminat davaları açma hazırlığında olduğunu duyurdu.
Kulkuloğlu, dava hazırlıklarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve işleme konulacağını
bildirdi.
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Kayseri Şeker'e kayyum atandı mı ?
Kayseri Şeker Fabrikası'nın Kayyum'a devrildiğine ilişkin haberler yalanlandı.
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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş Genel Müdürü ve CEO Ayhan Teke, Kayseri Şeker Fabrikası'nın
Kayyum'a devrildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Teke, yaptığı açıklamada, son
günlerde kamuoyunda ve bazı basın-yayın organlarında gündeme gelen, Kayyum atamasına ilişkin
asılsız haberlerin, şirket ile iş yapan finans çevrelerini, ortakları, fabrika personeli ile çiftçileri olumsuz
etkileyecek boyutlara ulaştığını belirtti.Teke, "Tarım Bakanlığı tarafından, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi’ni bir yıl içerisinde seçime götürmek amacıyla görevlendirilen 4 kişilik heyetin, Kayseri
Şeker Fabrikası A.Ş. ile ilgisi yoktur. Heyet, çalışmalarını Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde
sürdürmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası’nda çalışmalar itina ile yürütülmekte olup, şirketimizin bütün
organları, görevini harfiyen yerine getirmektedirler. Ayrıca karşılaşılan sorunların çözüme
kavuşturulabilmesi için azami çaba sarf edilmektedir. Pancar üreticilerimizin söküm avanslarının
tamamı ödenmiştir. 28 Aralık 2010 tarihinde ödemesinin bitirilmesi planlanan pancar nakliye bedeli
tutarı olan 20 milyon TL ise 03 Ocak 2011 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve 2 gün
içerisinde tamamlanacaktır. Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’nin Kayyum’a devredildiğine ilişkin haberler
gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
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