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Đncesu'da mantar zehirlenmesi
Yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kayseri'de yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Kayseri'nin Đncesu ilçesinde evlerinin arkasındaki bağlık alandan topladıkları mantarları yiyen anne
Pembe B. (29) ile baba Murat B. (37) ile çocukları Đdris B. (13) zehirlendi. Đncesu Devlet Hastanesi'ne
kaldırılan 3 kişi, tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8292
Erişim Tarihi: 03.11.2010

Deprem Gesi'yi salladı !
Melikgazi ilçesi Gesi mahallesinde akşam saat 17.20 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kayseri Gesi'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem Đzleme
Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkez üstü merkez Melikgazi ilçesi Gesi mahallesinde dün akşam
saat 17.20 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8293
Erişim Tarihi: 03.11.2010

Nouma bayan basketçilerin antrenmanında
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'dan, Panküp Kayseri Şekerspor bayan basketbol takımına ziyaret.
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Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma, Panküp Kayseri Şekerspor bayan basketbol
takımının antrenmanını ziyaret etti.
Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen imza gününe katılmak üzere kente gelen Beşiktaş'ın eski
ve unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma, Panküp Kayseri Şekerspor bayan basketbol takımını ziyaret
ederek onlarla antrenman yaptı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Panküp Kayseri
Şekersporlu oyuncular ile bir süre sohbet eden Pascal Nouma, onlarla antrenman yaptı ve potaya
basket atmaya çalıştı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pascal Nouma, Kayseri mantısını çok beğendiğini söyleyerek,
kentteki şehirleşmeye hayran kaldığını belirtti.
"ŞOTA ARVELADZE FUTBOLCULUK DÖNEMĐNDEKĐ GĐBĐ ÇOK ĐYĐ ĐŞLER YAPIYOR"
Kayserispor'un ligteki durumunu değerlendiren Pascal Nouma, Teknik Direktör Şota Arveladze,
futbolculuk döneminde gösterdiği başarılı oyunu futbolcularına yansıttığını belirterek, "Kayserispor'u
gösterdiği başarıdan ötürü tebrik ediyorum" dedi.
Basın mensuplarının Futbolculuğa devam etseydiniz Kayserispor'da oynar mıydınız? sorusuna ise
Pascal Nouma, Önce Beşiktaş olurdu, sonrasını bilmediğini söyledi.
Konuşmasının ardından Panküp Kayseri Şekerspor ile hatıra fotoğrafı çektiren Pascal Nouma,
kendisine hediye edilen bayan basketbol takımının imzalı forması ile poz verdi.
- PASCAL NOUMA'NIN ĐMZA GÜNÜNDE ĐZDĐHAM
- ESKĐ FUTBOLCU PASCAL NOUMA:
- "KAYSERĐ'DE KAYSERĐSPOR- FENERBAHÇE MAÇINI ĐZLEYĐP, KAYSERĐSPOR'A DESTEK
VERMEK ĐSTERĐM"
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, imza günü için geldiği Kayseri'de yoğun ilgiyle karşılaştı.
Kayseripark AVM'de Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen Pascal Nouma'nın imza gününde
izdiham yaşandı. Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.
Pascal Nouma ile beraber imza günü için Kayseri'ye gelen sinema oyuncusu Haldun Soydan ve
Özgür Özgülgül, 'En büyük Beşiktaş' diye slogan attı.
Beşiktaş'ın her zaman kalbinde olduğunun altını çizen ünlü futbolcu Nouma, "En büyük Beşiktaş'tır,
Beşiktaş'ın sevgisi her zaman kalptedir" dedi.
Kayseri'de hiç maç izlemediğini söyleyen Nouma, "Kayseri'nin çok güzel stadı var. Kayseri'nin maçını
izlemek isterim. Kayserispor'un Fenerbahçe ya da Galatasaray maçlarını izlemek isterim. Bu maçlarda
Kayserspor'u desteklerim. Ama, Beşiktaş - Kayserispor maçını izlemek istemem çünkü, Kayserispor'u
değil, Beşiktaş'ı desteklerim" diye konuştu.
Sinema oyuncusu Haldun Soydan ise en büyük aşkın Beşiktaş aşkı olduğunu dile getirerek, "Alayına
isyan, yaşasın Beşiktaş. Önce Beşiktaş gelir sonra Haldun Soydan gelir" dedi.
Konuşmaların ardından Pascal Nouma, sevenlerine imza dağıttı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8294
Erişim Tarihi: 03.11.2010

Yardım etmek isterken soyuldu
"Karnımız aç" diye kapısına gelen 2 kadına yardım etmek isteyen gelinin evine giren hırsızlar 30 bin TL değerindeki altın çaldı.
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Kayseri'de, "Karnımız aç" diye kapısına gelen 2 kadına yardım etmek isteyen gelinin evine giren
hırsızlar, 30 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi.
Evlerinin bahçesinde Muazzez A.'ya yardım eden gelini Gözde A., kapılarının önüne gelerek
karınlarının aç olduğunu söyleyen 2 kadına yardım etmek için mutfağa gitti. Bu sırada 2 kadın, 3 katlı
evin üst katına hızlı bir şekilde çıkarak tuvalet aynasının üzerinde asılı bulunan ve içerisinde 4 yüzük,
1 yarım ve 20 çeyrek altın, 7 bilezik, küpe, gerdanlık ve inciden oluşan çantayı alıp çıktı. Mutfaktan
aldığı
yiyecekleri vermek için kapıya gelen Gözde A., hemen yukarı çıkarak çantayı kontrol etti. Altın dolu
çantanın yerinde olmadığını gören Gözde A., durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, yolları tutarak hırsızlık yapan 2 kadını aramaya başladı. Yoldan geçen
bohçacıları durdurarak tek tek arama yapan polis, her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak bölgede
geniş çaplı arama yaptı.
Olay yerinden otomobille kaçtıkları tahmin edilen hırsızlar kayıplara karışırken, gelin Gözde A. 3 yıl
önceki düğününden kalan altınları kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8295
Erişim Tarihi: 03.11.2010

Kayserispor'da liderlik hesapları
Süper Ligi'nin 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor.
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Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Kayserispor, hazırlıklarını
sürdürüyor.
Şota Arveladze yönetimindeki Sarı-kırmızılı ekip, ligde gösterdiği başarılı çizgisiyle taraftarları

sevindiriyor. 11. hafta kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tesislerde
sürdüren Sarı-kırmızılılar, üst sıralardaki yerini koruma adına bu maçtan galibiyetle ayrılmayı
hedefliyor. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondisyon hareketleri yapan takımda moralin
oldukça yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Şota Arveladze, oyuncularla yakından ilgilendi.
Kayserispor, Gençlerbirliği takımı ile 5 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kadir Has Stadı'nda
karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8296
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Evinde kendini astı !
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 54 yaşındaki kadın, kendini tülbentle asarak intihar etti.
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Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 54 yaşındaki kadın, kendini tülbentle asarak intihar
etti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Nevgiz Sokak'ta ikamet eden 54
yaşındaki Üldiye U., evin oturma odasında bulunan kancaya tülbentle kendini asarak intihar etti.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadının cesedini gören eşi Bekir U., sinir krizleri geçirdi. Olay
yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Üldiye U.'nun cesedi Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8297
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Önder'i Sav'dı !
CHP'de yaşanan büyük kavgayı bugün bütün gazeteler manşetten verdi.
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CHP'de dün yaşanan büyük kavgayı bugün bütün gazeteler manşetten verdi.
SAV'IN 'NO' TUŞUNA BASTI
Milliyet
Kılıçdaroğlu, Önder Sav'ı yönetimden sildi, Sav direndi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu çıkıp "O koltuk
babanın malı değil" dedi, Sav "CHP'nin eksenini kaydırtmam" diye karşılık verdi.
OKUNU ÇIKARDI
HaberTürk
CHP'de 73 yaşındaki Genel Sekreter Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na savaş açtı ve hakim olduğu parti
meclisine kurultay kararı aldırdı. Sav, "Đçerideki ve dışarıdaki düşmanlar CHP'yi eskitemedi,
Kılıçdaroğlu da eskitemeyecek" dedi. Kılıçdaroğlu, karşı hamle olarak Önder Sav ve ekibini yönetimin
dışında bıraktı ve "Koltuklar kimsenin malı değil. Ömür boyu oturanlar ne verdi? Partideki korku
imparatorluğunu yıktık" diye konuştu.
KILIÇLAR ÇEKĐLDĐ, SAV'I SĐLDĐ
Hürriyet
Kılıçdaroğlu, verdiği destekle kendisine genel başkanlık yolunu açan Sav ile köprüleri attı. CHP
tarihinin en uzun süreli genel sekreteri olan Önder Sav'ı MYK dışında bıraktı.
BRÜTÜSLER SAVAŞI
Taraf
Bir Birinci Cumhuriyet trajedisi... Baykal'a yönelik kaset komplosunun ardından CHP'nin başına geçen
Kılıçdaroğlu ile ikinci adam Sav arasındaki ipler tüzük kavgası nedeniyle beş ayda koptu. Kılıçdaroğlu
kendisini ağır ifadelerle suçlayan Sav'ı yeni yönetime almadı. Partideki Baykal yanlıları ise iktidar
savaşında Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Ancak onlar da kurultay istiyor.
GANDĐ DARBEYĐ 'SAV'DI
Radikal
Yargıtay'ın tüzük uyarısı karşısında tasfiye edileceğini anlayan Önder Sav, PM'den tüzük kurultayı
kararı aldırmak istedi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine rağmen atılan adıma tepkisi sert oldu, Sav'ı tasfiye
ederek Gürsel Tekin'i ikinci adam ilan etti.
CHP'DE DERĐN KIRILMA
Cumhuriyet
Seçim sürecine girilirken parti yönetim krizinin pençesine düştü. Kılıçdaroğlu ve Sav köprüleri attı,
yollar 5 ay sonra ayrıldı. Ortaya çıkan kaos tablosunun çözümü için gözler yargıya çevrildi.
CHP'DE ÇĐFT BAŞLI YÖNETĐM KAOSU
Sabah
Tüzük tartışması CHP'de ipleri kopardı. Kılıçdaroğlu yeni yönetim oluşturdu ancak Sav ekibine göre
yasal olan eski yönetim.
CHP'DE ĐÇ SAVAŞ
Vatan
Kılıçdaroğlu, "53 yıldır bu zihniyet yüzünden iktidar olamıyoruz" gerekçesiyle Önder Sav hakimiyetine
son verdi. Sav, "CHP'yi sana öğreteceğim" diyerek liderine savaş ilan etti.

LĐDER KILICI
Akşam
Geceyarısı krizi sabah tırmandı, Kılıçdaroğlu'nun 12'inci, Sav'ın 4'üncü kattaki odalarında savaş
karargahları kuruldu. Kılıçdaroğlu "Partideki korku imparatorluğunu yıkıyoruz" deyip ipleri kopardı.
CHP'DE ĐÇ SAVAŞ
Zaman
Başsavcı'nın uyarısı ile yeni tüzüğü hayata geçirmeye çalışan CHP, birbirine girdi. Genel Sekreter
Sav, disiplin suçu işlemekle itham ettiği Kılıçdaroğlu'nu by-pass edip kurultay kararı aldı, "Lider
tasallutunu püskürteceğiz, burası aşiret değil" dedi. Yeni yönetime Sav'ı almayan CHP lideri ise aynı
sertlikte cevap verdi: Korku imparatorluğunu yıktık, koltuklar kimsenin malı değil. Gücünü bir yerlerden
alanlar artık bu partide olmamalı."
PARAMPARÇA
Star
CHP tarihinin en büyük hizip savaşını yaşadı. Kılıçdaroğlu ile Sav 'tüzük' savaşı nedeniyle birbirini ağır
sözlerle suçladı. Partide 2 genel sekreterli ve MYK'lı çift yönetim oluştu. Kılıçdaroğlu, Önder Sav'a
kapıyı gösterdi.
CHP'YE YENĐ ROTA
BirGün
Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini açıklarken yeni CHP'nin inşasına vurgu yaptı ve partide yeni bir dönem
başlattığının altını çizdi.
KILIÇDAROĞLU NĐHAYET LĐDER
Posta
Seçildikten altı ay sonra 10 yıllık genel sekreter Önder Sav'ı devirip parti yönetimini eline geçirdi.
Genel Sekreter Önder Sav, CHP liderliğine getirdiği Kılıçdaroğlu'nun kendisini parti yönetiminden
sildiğini görünce darbe yapmaya kalktı. Kılıçdaroğlu ise Sav'sız yeni yönetimi açıklayıp "O koltuk
babanın malı değil, korku imparatorluğunu yıktık" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8298
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Torpil değil alın teri !
Kayseray'ın Đngiltere ve Đspanya'da aldığı ödüller, düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile tanıtıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemi Kayseray'ın, geçtiğimiz günlerde Đngiltere ve Đspanya'da
almış olduğu ödüller, düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile tanıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Mehmet Özhaseki'nin yanı
sıra Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, Đncesu Belediye Başkanları ile Meclis üyeleri, belediye
yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, devletler kadar şehirlerin de
birbirleri ile yarış içinde olduklarını belirterek, "Kayseri kültür, sanat, spor alanında doğru adımlar atıp
doğru hedefler belirliyor. Bu hedefler neticesinde de uluslararası alanda dikkatleri üzerine toplayarak
ödüller kazanıyor. Raylı Sistemin aldığı bu iki ödül de bunun göstergesi. Bu ödüller hatırla verilmiş
ödüller değil. Alın teri ile hak edilmiş işler" dedi.
Raylı Sistem Projesi hayata geçerken her kafadan bir ses çıkarak, ağır eleştiriler yapıldığını söyleyen
Başkan Özhaseki: "Dedikodulara kulak tıkayarak işimize baktık. Kayseray, başarılı oldu. Önümüzdeki
günlerde de Beyazşehir-Đldem ile Talas-Fakülte hattında çalışmalar başlayacak" ifadelerini kullandı.
Kayseri için hayal gibi gözüken projeleri adım adım hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Özhaseki,
konuşmasına şöyle devam etti: "Fuar alanında 2 yıl önce 'Ufuktaki Kent Kayseri' isimli bir toplantı
yapmıştık. Bu toplantıda Kayseri için kültür, sanat, spor alanında neler yapılmalı onu konuşmuştuk.
2000'li yıllar şehrimiz için çok önemliydi. 2010'lu yıllar da aynı derece önem taşıyor. Önümüzdeki
dönemde sağlık ve eğitim alanında önemli adımlar atılacak ve yeni projeler hayata geçecek. Bin 600
yatak kapasiteli bölge hastanesi, Kayseri'yi sağlık merkezi yapacak. Yine eğitim alanında Abdullah Gül
Üniversitesi, hayırsever desteği ile yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda yeni bir yapılanmaya
çerçevesinde Adliye binası yıkılarak daha geriye yeni bir Adliye Binası yapılacak. Ayrıca yine
önümüzdeki yıllarda Erciyes Projesi de tamamlanacak ve Kayseri turizm alanında da atak yapacak."
Şehirler için hizmetin yapmakla bitmeyeceğini, her zaman bir eksiğin olacağını söyleyen Başkan
Özhaseki, "Bütün eksiklerimize rağmen Kayseri çok iyi yolda ilerliyor. Geçtiğimiz ay
Cumhurbaşkanlarını, bakanları ağırladık. Her gelen bize hep 'Bu değişimi neye borçlusunuz?' diye
soruyor. Türkiye'de hiç dolmuşun olmadığı, ulaşımda bisikletlerin kullanıldığı tek şehir Kayseri.
Bisikletler az kullanılıyor ama zaman içerisinde yaygınlaşacak" dedi.
Başkan Özhaseki'den önce kürsüye gelen Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanı Arif Emecen de
Đspanya ve Đngiltere'den alınan ödüller hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Madrid'te alınan
UITP ödülü, Başkan Özhaseki'ye takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8299
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Aç kalmadan diyet yapın !
Diyetisyen Duygu Deniz: Doğru diyet yaparak aç kalmadan da sağlıklı bir biçimde fazla kilolardan kurtulmak
mümkün.
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Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, doğru diyet yaparak aç kalmadan da sağlıklı bir biçimde
fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olabileceğini söyledi.
Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kilo vermek isteyenlerin öncelikle diyetin ne demek
olduğunu iyi bilmesi gerektiğini belirterek “Diyet dediğimiz şey aslında kısıtlamalar bütünü ya da az

yemek yemek değildir. Bireyin kişisel özellikleri ve sağlık problemleri göz önünde bulundurularak
alması gereken besin değerlerini yeterli ve dengeli bir biçimde almasıdır” dedi.
Diyetisyen Duygu Deniz, kişinin bir sağlık problemi varsa mutlaka diyete başlamadan önce bir doktor
kontrolünden geçmesi gerektiğini bunun da tam teşekküllü bir hastanede iç hastalıkları uzmanı,
kardiyoloji, gastroenteroloji; branşları altında kişinin gerekli tetkikleri yapılarak değerlendirmeler
sonucu sağlık problemi olup olmadığı kontrol edilmesinin sonucunda da kişiye ne uygun diyet
planlamasının yapılması gerektiğini vurguladı.
Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, “Diyet listesi yaparken kişinin kilosu, obezite derecesi,
vücuttaki yağlanma miktarı önemlidir. Kişinin 1. derece, 2. derece obez olması ya da şişman olması
alacağı diyeti de etkiler. Örmeğin 150 kiloluk bir insanla 80 kiloluk bir insanın alacağı diyet farklılık
gösterir. Aç kalarak ya da az yiyerek kişi yağ kaybından çok su ve kas kaybı yaşayacaktır. Bu da
sağlıklı kilo verme biçimi değildir. Ayrıca obeziteye yakalanmış kişilerde yüksek tansiyon, kalp
hastalıkları ve iç organlarda yağlanma görülebileceğinden bu kişilerin ağır antrenman yapması zararlı
olacaktır. Kilolu bir kişinin kalbini fazla yorması da özellikle kalp krizine kadar götürebilir. Öncelikle hafif
fiziksel aktiviteyle başlanması gerekir” dedi.
Deniz, “Bir diyet planlaması yaparken, kişiye verdiğimiz diyetle günlük yaşamda en iyi performansı
elde etmeye çalışırız. Eğer obez ise hastamız düşük kalorili, çok kısıtlı, tek tür besine dayalı bir diyet
yaparsa kişi, kısa sürede su ve kas kaybına uğrar. Đyi bir kilo kaybı yağların erimesiyle olur. Bu da
düzenli aktivite ve yine kişinin ihtiyaçlarına uygun beslenme programıyla sağlanır” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8300
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Generaller suç işledi !
ASD:Başkomutanın Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayanlar suç işlemiştir.

Kategori

: Güncel

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 48

Tarih

: 04 Kasım 2010 13:05

Adaleti Savunanlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Mete, yaptığı basın açıklamasında, “Beni
sosyal etkinliklere katılmadım diye subaylıktan attılar. Başkomutanın Cumhuriyet Resepsiyonu'na
katılmayanlar da sosyal etkinliğe katılmayarak suç işlemiştir” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden YAŞ kararları sonrasında görevden atılan subay ve astsubayların
bulunduğunu söyleyen Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Mete,
“Ordudan atılarak işimizi kaybettiğimiz gibi TSK ile ilgili tüm sosyal haklarımız da elimizden alındı.
Sorgusuz sualsiz işlerimizden edildiğimiz gibi bazılarımızdan eğitim gideri olarak tazminat talep edildi.
Sivil ortamda gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulmamız, işe girmemiz çeşitli baskılarla
engellendi” dedi.
Hak, hukuk gözetmeden zulmeden idarecilerin oturduğu koltuğu bir gün bırakarak hesap vermek
zorunda kalacağını söyleyen Kemal Mete, “Velhasıl gün geldi, bizi yargısız infaza tutanlar yargıya
hesap vermek zorunda kaldılar. Yargıdan kaçtılar. Oysa biz adaletin tecellisi için yargı yolunun
açılmasını istiyorduk. Gelişen demokrasi bilinci bize güç verdi, ümit verdi. Nihayet 12 Eylül
referandumuyla bu hakkı halkımız bize sundu. Son anayasa referandumu doğrultusunda Askeri
Yüksek Đdare Mahkemesi'nin yapısı değiştirilerek sadece bağımsız hakimlerin görev aldığı özerk bir
yapıya kavuşturulmalıdır. Yaş mağdurlarının kanunla belirlenen suçları varsa gereken ceza verilmeli.
Aksi halde zedelenen itibarları iade edilmeli” ifadesinde bulundu.
Kemal Mete, kendisinin ordudan atılma gerekçesinin sosyal etkinliklere katılmama olduğunu belirterek,

“Eğer benim atılma gerekçem bu ise, Başkomutanın düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonu'na
katılmayan generaller de bu suçu işlemiştir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8301
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Rayların taşınması 2011'de bitecek
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'dan açıklama.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, aralıksız biçimde hızla devam eden tren raylarını taşıma
işlemlerinin 2011 sonbaharına kadar tamamlanacağını tahmin ettiğini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, yaptığı açıklamada, şehir içinden geçerek şehri ikiye bölen ve ulaşımda çeşitli
sıkıntılar oluşturan tren raylarının taşınma işleminin devam ettiğini belirtti. Yıldız,”Kayseri’de, tren
raylarına olan yoğun ilgiyi, gittiğimiz yerlerde vatandaşın tren raylarını taşıma çalışmalarının son
durumu hakkında yönelttiği sorularda görüyoruz. Tahminime göre gelecek yıl bugünlerde ray
döşenmiş olacak. Demiryolları Genel Müdürlüğü ne zaman üstünden hat geçsin kararı verirse oradan
hat geçtiği zaman bu tarafta kalan demir yolları boşa çıkacak” dedi.
Mevcut demir yolları güzergahının yeşil alan olarak kalacağının altını çizen Yıldız, “Bazı yerlerde 20
metre, Đstasyon arazisinde de 1 km kadar genişlik olacak. Đstasyon arazisi planlandı. Burada; konut
alanı, Devlet Demiryolları'nın konut veya işyeri olarak nasıl kullanacağına karar vereceği arazi ve
Anıtlar Kurulu’nun tescilli tarihi binaları var” şeklinde bilgiler verdi.
Boğazköprü’den Horsana’ya ya da Buğdaylı altına kadar olan yerlerde aşağı yukarı 25 kilometrelik
hattaki bütün rayların sökülmüş olacağını kaydeden Yıldız, "Rayların geçtiği bazı yerlerde
demiryollarından dolayı yükseklik var. Yükselti de kalkacak, zeminle sıfır hizada olacak. Şimdi sadece
6-7 noktadan karşıya geçiş var. Hiçbiri de sağlıklı değil. Sümer Üst Geçit, Gazi Osman Alt Geçit, Yeni
Sanayi ve Şeker’de var. Bunlar tamamen kalkacak ve zeminle bir olacak. Belki 50-60 noktadan
karşıya geçiş olacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8302
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Đşte Talas'ın kurban kesim yerleri
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım 1 adet canlı hayvan pazarı ve 3 adet kurban kesim yeri tespit ettiklerini belirtti.
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım Kurban Bayramı öncesi 1 adet canlı hayvan pazarı ve 3 adet
kurban kesim yeri tespit ettiklerini belirterek huzurlu bir bayram için tüm hazırlıkları tamamladıklarını
ifade etti.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım yaptığı açıklamada Kurban bayramı öncesinde vatandaşların
alışverişlerini yapabilmeleri için Mevlana mahallesinde bir adet kurban satış yeri hazırladıklarını belirtti.
Başkan Yıldırım, “Mevlana mahallesi Halefhoca caddesi mezarlık yanındaki alanı canlı hayvan satış
merkezi olarak hazırladık. Halkımızın ve esnaflarımızın kolaylıkla alış verişlerini yapabilecekleri canlı
hayvan pazarını ekiplerimiz sürekli denetim altında tutacaklar. Vatandaşlarımız kurbanlarını sağlıklı
ortamlarda kesmeleri için Yenidoğan, Cemilbaba ve Mevlana kapalı semt pazarlarını hazırladık.
Hazırlattığımız 250'şer kiloluk poşet torbaları kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak
dağıtarak atıkları düzenli bir şekilde toplayacağız. Halkımızdan belirlenen kurban satış ve kesimleri
dışına çıkmamalarını, kurban atıklarını çevreye rasgele atmamalarını istiyoruz. Açık alanlarda
halkımızın et çekimi yapmamalarını ve kötü görüntü sergilememelerini rica ediyoruz. Halkımızın dini
vecibelerini yerine getirirken çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Bayramda
mezarlık ziyaretleri için tüm mezarlıklarımızın bakım ve temizliklerini yaparak hazır hale getirdik.
Bayram boyunca ilgili birimlerimiz mesai yapacak. Halkımızın her türlü istek ve şikayetlerini 153 Beyaz
masa ve 437 00 55 telefon numarası ile bize bildirmelerini ve sorunsuz bir Kurban Bayramı
geçirmelerini diliyoruz”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8303
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Kayseri Barosunda yeni dönem
Murat Şirvanlı, Kayseri Barosu Başkan Vekili Fevzi Konaç tarafından görevini devraldı.
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Kayseri Baro Başkanlığı'na seçilen Murat Şirvanlı, Kayseri Barosu Başkan Vekili Fevzi Konaç
tarafından görevini devraldı.
Adliye Binası'nda yapılan devir teslim töreninde Baro Başkan Vekili Fevzi Konaç, seçimlerde 391 oy
alan Murat Şirvanlı'ya görevi devretti. Seçimlerin herkese hayırlı olmasını dileyen Baro Başkanı Murat
Şirvanlı, kendisinin başkan olmasını katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Benimle göreve
başlayan herkese seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Yapılacak işleri birlik ve beraberlik
çerçevesinde objektif hukuk kurallarına uygun bir şekilde Baro'yu yöneteceğim. Tenkit ettiğimiz
hususları yapmamaya, takdir ettiğimiz hususları yerine getirmek için mücadele edeceğim. Bundan
önce Baro'ya büyük katkı sağlamış Başkan Vekili Fevzi Konaç'a teşekkür ediyorum" dedi.
Demokratik yarışlarda ve seçimlerde nabzın ve motivasyonun yükseldiğini dile getiren Baro eski
Başkanı Fevzi Konaç, "Demokratik seçimlerde gerginlik yükseliyor. Hak etmediğimiz ve hoş
karşılamadığımız hususlarda göz ardı ettiğimiz şeyler olduysa özür diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8304
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Sivas Caddesinde yangın paniği
Kayseri'de bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
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Kayseri'de bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir lokantaya ait bacanın alev aldığı öğrenildi.
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine
kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, park halindeki otomobilleri çekerek bacaya ilk müdahaleyi yaptı.
Çevredeki vatandaşların ve binada bulunanların meraklı bakışları arasında soğutma işlemlerini
gerçekleştiren itfaiye ekipleri, yangının bacada biriken yağın tutuşması nedeniyle çıktığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8305
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Başbakanlık yatırım ajansı Kayseri'de
Özhaseki:Başka şehirlerde çanak, çömlek Kayseri'de ticari belgeler çıkıyor.
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Başbakanlık Yatırım Ajansı Strateji Takımı Kayseri'de toplandı. Yatırım Ajansı Başkan Vekili Dr.
Hüseyin Aslan, “Türkiye'nin yatırım çöplüğü olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Yatırım Ajansı Başkan Vekili Hüseyin Aslan,
Kayseri Vali Vekili Kasım Fikret Dayıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri
Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, yatırım ajansının 21 ülkeden 15 uluslar arası temsilcileri ile
oda ve dernek yetkilileri katıldı.
TÜRKĐYE'NĐN YATIRIM ÇÖPLÜĞÜ OLMASINA ĐZĐN VERMEYECEĞĐZ”
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkan Vekili Hüseyin Aslan,
Kayseri'nin bir ticaret şehri olmasından dolayı toplantıyı burada gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yatırım
ajansı, yabancı yatırımcılara destek veriyor. Yabancı yatırımcılara, yatırım fırsatlarını tanıtıyoruz ve bu
noktada Türkiye'deki tek referans kurumuz” dedi. Doğrudan yapılacak olan yatırımların ülkelere can
suyu gibi geldiğini bildiren Hüseyin Aslan, “Yabancı sermaye bir ülkeye geldiği takdirde, istihdamı ve
katma değeri artırmalıdır. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde bir yabancı yatırımcı geldi. Sağladığı pek

fazla katkı yoktu ve kabul etmedik. Biz Türkiye'nin yatırım çöplüğü olmasına izin vermeyeceğiz. Bu
konuda Sayın Başbakanımız da çok titiz davranıyor” diye konuştu.
'Gittiğiniz yer sizindir, gitmediğiniz yer sizin değildir' mantığı ile hareket ettiklerini ve dünyanın çeşitli
yerlerindeki 15 temsilci ile hareket ettiklerini bildiren Hüseyin Aslan, “Ülkemizdeki yabancı
yatırımcıların başarısını kendi başarımız olarak görüyoruz. Bu bağlamda gereken tüm desteği
veriyoruz. Ancak yatırımın ülkelere gelmesinde ajanslar tek başına faydalı olamıyor. Ülkelerin refah
ortamı da bu yatırımların gelmesinde çok etkili oluyor. Biz ajans olarak sadece katalizör görevi
görüyoruz. Sadece yatırımlarda ince ayar yapıyoruz” ifadesinde bulundu.
“YABANCI YATIRIMCILARIN ÜKLEYE GELMESĐ REFORMLARLA OLUYOR”
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ise, yatırımcılar arasında bir yarış
olduğunu söyleyerek, “Biz de Türkiye'de, Kayseri'nin yatırımlardan daha fazla pay almasını istiyoruz.
Bu bağlamda yatırımcılara tüm imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Yabancı yatırımcıların bir ülkeye
gelmesi için yapısal reformların olması gerekiyor. Türkiye'de bu yönde yapısal reformlar yapıldı. Daha
önce bir şirket kurmak için 35 gün uğraşırken, şimdi ise 5 gün uğraşıyorsunuz” dedi.
Kayseri olarak yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Boydak, “Bir
yatırımın yapılabilmesi için o ülkede refahın olması, istikrarın olması, barışın olması, kaynakların bol
olması lazım. Kayseri'de bu ortamların hepsi mevcut. Kayseri'de ekstra olarak çok kaliteli insan gücü
var” diye konuştu.
“BAŞKA ŞEHĐRLERDE ÇANAK, ÇÖMLEK ÇIKARKEN, KAYSERĐ'DEKĐ KAZILARDA TĐCARĐ
TABLETLER ÇIKIYOR”
Ülkeler arasında olduğu gibi şehirler arasında da yarışların olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, bu yarışta ileri giden şehirler ve geride kalan şehirlerin bulunduğunu
anlatarak, “Geride kalan şehirler, çağın ruhunu yakalayamayan şehirler oluyor” dedi. Kayseri'nin
gelişme bakımından çok şanslı bir iş olduğunu söyleyen Başkan Özhaseki, “Kayseri'nin 6 bin yıllık bir
geçmişi var. Hep ticaretle uğraşmış ve bu konuda uzmanlaşmış adeta. Bu bölgedeki insanların ticaret
adeta kanına işlemiş. Başka şehirlerde yapılan kazılarda çanak, çömlek çıkarken, Kayseri'de yapılan
kazılarda ticari belgeler çıkıyor. Bu Kayseri için büyük bir şans. Ama başkalarına bakıyorsunuz,
devletin açtığı bir fabrikada çalışıyor, nafakasını oradan karşılıyor. Fabrika kapatılınca da nafakası
kesiliyor. Ama Kayseri'nin insanı öyle değil” ifadesinde bulundu.
Konuşmaların ardından, iki gün sürecek olan toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak
gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8306
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Krizin etkisi sürüyor !
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, ekonomik krizin etkisinin halen geçmediğini
söyledi.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, ekonomik krizin etkisinin halen
geçmediğini söyledi.
Ülkenin çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğini söyleyen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Hasan Ali
Kilci, “Aralıklarla yaşanan krizlerin, gerçekleştirilen çalışmalarla etkileri azaltıldı. Son yaşanan ABD ve
Avrupa’yı etkisine alan krizden biz de etkilendik. Krizin sadece 2009 yılında yaşanmış olduğu, bazı

çevrelerin uydurmasıdır. Asıl kriz 2007 yılında başladı” dedi.
2001 yılında yaşanan krizde alınan tedbirlerin Cumhuriyet tarihinin en büyük krizin etkisini en aza
indirdiğini söyleyen KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, “Türkiye’deki krizin etkisini en aza indirirsek, 2011
yılında yeni yatırımlar yapılmaya başlanacaktır. Tamamen kriz bitmedi ama iyileşme var. Bir an önce
krizin etkisinin azaltılması ve dünyaya entegre olunmaya başlanmalıdır. Dünyada ve Türkiye’de etkisi
halen hissedilen kriz bizi ürkütüyor. En çok da kamu alanındaki kriz bizi korkutuyor” diye konuştu.
Türkiye’nin özel teşebbüsün gücü ile krizin etkisinden kurtulmaya çalıştığını söyleyen KTO Başkanı
Kilci, “Sadece ekonomi alanında değil, bir çok alanda da kriz yaşanıyor. Sosyal alanda da büyük
krizler yaşanıyor. Olmasını istemediğimiz, anormal kavgalar var. PKK ile yapılan pazarlıklar devlet
otoritesini sarstı. Üç beş çapulcu ile yapılan pazarlıkları kabul etmiyoruz. Bu önümüzdeki dönemlerde
sıkıntı yaratacak bir konu. Bu konuda demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partilerin ciddi projeler
ortaya koyması gerekiyor. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Eğer gemi batarsa hep beraber batacağız.
Hepimizin istifade edeceği gerekli önlemler mutlaka alınmalı. Yeni standartlarla demokrasi
yükseltilmeli” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8307
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
Pazartesi günü saat: 16:00'da başlayacak toplantının gündeminde önemli maddeler var.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 8
Kasım Pazartesi günü toplanacak.
Belediye Meclis Salonu'nda saat 16.00'da toplanacak meclis, Büyükşehir ve 5 ilçe belediyesinin 2011
Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerini ile bazı nazım imar plan tadilatı taleplerini görüşecek.
Ayrıca meclisin gündem maddeleri arasında, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı
çerçevesinde bir bölümü tamamlanan sosyal tesis yapım işi kapsamında bir adet lokantanın 10
yıllığına kiraya verilmesi ve bazı cadde ve sokaklara verilecek isimlerin belirlenmesi de yer alıyor.
Meclisin son gündem maddesinde ise Kuruköprü, Gesi, Tavlusun ve Engir Gölü koruma amaçlı imar
planı yapımının maliyeti olan 500 bin TL'nin yüzde 75'lik kısmının Đller Bankası yıllık karından ayrılan
ödenekten hibe olarak kullanılması, kalan yüzde 25'lik kısmın Belediyece ödenmesi ve ihalenin
denetiminin de Đller Bankası tarafından yapılması hususu görüşülerek karara bağlanacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8308
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Ailesini ölümden kurtardı !
Babanın iş dönüşü evi dumanlar içerisinde görüp eşini uyandırması ise faciayı engelledi.
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Kayseri'de uyuyakalan anne ile 2 aylık bebeği, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Babanın iş dönüşü evi dumanlar içerisinde görüp eşini uyandırması ise faciayı engelledi.
Edinilen bilgiye göre Tuğba B. (18), sobalı evinde akşam saatlerinde 2 aylık kızı Emine Nur B. ile
uyuyakaldı. Đş dönüşü eve gelen baba, evi dumanların sardığını görünce hemen oturma odasına
giderek Tuğba B.'yi uyandırmaya çalıştı. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Tuğba
B. ile bebeğine oksijen tedavisi uygulandı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızının sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8309
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Kayseri'ye muz cumhuriyeti benzetmesi
Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Uz. Dr. Ünal Polat:"Kayseri Muz Cumhuriyetinde mi ?
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Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Uz. Dr. Ünal Polat, "Kayseri Muz Cumhuriyetinde mi ?" diye
düşünmekten kendilerini alamadıklarını söyledi.
Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Uz. Dr. Ünal Polat, düzenlediği basın toplantısında, sendika
çalışanlarının haklarını takip ederken tüm gücünü üyelerinden ve hukuktan aldığını ancak Kayseri'de
bu düzenin uygulanmadığını belirtti.
Elindeki muzla gazetecilere poz veren Polat, Türkiye Devleti'nin hukuk devleti olduğunu belirterek,
"Bizler vatandaşlar olarak hukukun üstünlüğüne inanırız ve bu çerçevede işlerimizi yürütürüz.
Sendikamız çalışanlarının haklarını takip ederken tüm gücünü üyelerinden ve hukuktan alır. Fakat
maalesef Kayseri'de bu düzen uygulanmıyor. Kanunlarla tarafsız olması gereken yöneticiler iktidara
yakın olmak ve ona yaranmak kaygısı ile tarafsızlıklarını koruyamıyorlar. Sayın yöneticilerimize
buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu makamlar size emanet verilmiştir. Sizler adaletsizlik yapıp, bu

emanete ihanet etmeyin. Bizler her iki dünyada da bu ihanetin hesabını sorarız" dedi.
Sağlık müdürünün adını kullanan birilerinin çocuk hastanesine tayin listeleri oluşturup sendika
konusunda baskı kurduklarını iddia eden Polat, "Bu ayıbı temizlemek sağlık müdürüne düşer.
Açılmamış çocuk hastanesine ilan edilmeden atamalar devam ediyor. Bu hangi vicdana, hangi adalete
sığar merak ediyoruz. Bizler Türk Sağlık-Sen olarak Çocuk Hastanesine atanacak personelle ilgili
olarak gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhemşirelik krizi
devam ediyor. Mahkemenin görevine iade ettiği başhemşire kanun ve yönetmenlikleri hiçe sayılarak
fiilen görev yaptırılmıyor. Kanun ve yönetmenliklere açıkca aykırı olan bu uygulamaları yapanlar
güçlerini nereden alıyorlar merak ediyoruz. Hukuk devletinde kanunsuz yetki olmaz. Kayseri muz
Cumhuriyeti'nde mi yaşıyor? demekten kendimizi alamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8310
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Kayseri olduğundan büyük gösteriliyor
MHP il Başkanı Süleyman "Korkmaz Kayseri olduğundan büyük gösteriliyor ve pohpohlanıyor" dedi.
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MHP Kayseri Đl Yönetimi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci'yi ziyaret eti. MHP il Başkanı
Süleyman Korkmaz, “Kayseri olduğundan büyük gösteriliyor ve pohpohlanıyor” dedi.
“Sivil toplum örgütlerine çok değer veririz” diyen MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, “Sivil toplum
örgütleri ile fikir teatisi yapmak istedik. Et konusunda Kasaplar Odası'ndan randevu istedik ama
binalarının tadilatta olduğu gerekçesiyle randevu vermediler. Kayseri Ticaret Borsası'ndan da randevu
istedik ama başkanlarının Ankara'da olduğu gerekçesiyle bize randevu vermediler” diyerek sitemde
bulundu.
Kayseri'de de et konusunda sıkıntı olduğunu ileri süren Süleyman Korkmaz, “Besicilik ve çiftçilik
konusunda da sıkıntı var. Bu konuları öğrenmek için odaları aradık ancak randevu taleplerimize olumlu
cevap alamadık. Siyasi kanat ağır bastıysa vay gele halimize. Biz projelerimizden bahsedecektik. MHP
her zaman yerli üretimden yana. Sivil toplum örgütleri gerçekten siyasi partilerin etkisinde kaldıysa vay
gele halimize. Türkiye'de yaşanan sıkıntı belli. Kayseri'de senet ve çeklerde yüzde 30 oranında artış
var. Bunlar konuşulmazsa sorunlar çözülmez” diye konuştu.
Korkmaz son olarak, “Kayseri olduğundan büyük gösteriliyor. Kayseri pohpohlanıyor. Kayseri
göründüğü gibi iyi bir yerde değil. Kayseri sağlıkta 24. sırada, eğitimde 23 ve yaşanabilir kentler
arasında 22. sırada bulunuyor. Kayseri huzur şehri olarak gösteriliyor ama asayiş bakımından
bakıldığında öyle olmadığı görülüyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8311
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Gesi Bağları filmi çekiliyor
200 yıla yakındır söylenen Gesi Bağları Türküsü'nün filmi yapılmaya başlandı.
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200 yıla yakındır söylenen Gesi Bağları Türküsü'nün filmi yapılmaya başlandı. Yapımcı Metin Yücel,
Kayseri şarkısı olduğu için filmi Kayseri'de çekmeye başladıklarını belirterek, "Bu film 2 milyon dolara
maal olacak" dedi.
Gesi Bağları Türküsü'nü film yapmak istediklerini ve film için 6 ay boyunca Kayseri'ye gidip geldiklerini
vurgulayan yapımcı Metin Yücel, "Đsme ve türkünün özüne baktım. 200 yıldan beri süre gelen ve tüm
Türkiye'nin bildiği Gesi Türküsü'nün Mayıs ayından bu yana çalışmalarına başladık. Kayseri yer ve
mozaik olarak çok güzel bir şehir. Ayrıca, filmi Đstanbul'da yada Anadolu'nun başka illerinde yapsaydık
çok farklı olacaktı. O yüzden türkünün yeri olan Kayseri'de çekimlerine başlamaya karar verdik" diye
konuştu.
" FĐLMĐN 2 MĐLYON DOLAR BÜTÇESĐ OLACAK"
Dün sabah itibarıyla filmin çekimlerine başladıklarını belirten Yücel, "Đki hafta önce filmin maliyetini 1
milyon 200 TL olarak hesaplamıştık. Bundan birkaç gün önce hesapladığımızda ise maliyetin 2 milyon
Dolar olduğunu gördük" dedi.
Oyuncu kadrosunun çok geniş olduğunu dile getiren Yücel, Levent Đnanır, Đzzet Çivril, Şefik Onatoğlu
gibi ünlü oyuncularında yer aldığını belirterek, "Ana kadro 14 kişiden oluşuyor. Konuk oyuncularla 35
kişi oluyor. Ama, figüran ve yedek oyuncularla 900 yakın kişi rol almış olacak. Oyuncuları genelde
Kayseri kültürüne yakın insanlardan seçtik. Ayrıca, oyuncularımızın Kayserili olmasına özen gösterdik.
Çünkü, Kayseri türküsü olduğu için Kayserli ve Kayseri kültürünü bilen insanları seçtik" ifadelerini
kullandı.
"ZAMANINDA ĐSRAĐL VE AVRUPA DEVLETLERĐ'NĐN OLUŞTURDUĞU TEHLĐKELĐ ÖRGÜTLERE
KARŞI VERĐLEN MÜCADELE ANLATILIYOR"
Filmin ana temasının aksiyon, aşk, ölüm gibi konulardan oluştuğunu vurgulayan Yücel, "Filmde yıllar
önce Đsrail ve Avrupa Devletleri tarafından oluşturulmuş tehlikeli örgütlere karşı mücadele veren Türk
liderlerinin mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele de aşk, ölüm, sevgi gibi konular da yer alıyor" şeklinde
konuştu.
Filmin başarılı olacağına inandıklarını kaydeden Yücel, "Tüm Türkiye ve Avrupa'da gösterime girecek
filmin başarılı olacağına inanıyoruz. Şubat ayında vizyona girecek. 15 Aralık'a kadar çekimlerine
devam edeceğiz. Normalde, Aralık'ta gösterime girecekti. Ancak, başka filmlerin gösterime girmesi ve
bizim projeyi genişletmemiz zamanı uzattı. Çok emek veriyoruz. Gece sabahlara kadar uyumadan
çalışıyoruz" dedi.
"GESĐ BAĞLARI DĐZĐSĐNĐDE YAPACAĞIZ"
Gesi Bağları Türküsü'nün dizisini de çekeceklerini ifade eden Yücel, "Ulusal bir kanalla dizi filmi için
görüştük. Olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Dizi filmi yaparsak 2 yıla yakın sürede ekranlarda
yerini alır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8312
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Her gün 150 bebek ölüyor !
Doç. Dr. Tamer Güneş, Türkiye'de her gün 150 bebeğin öldüğünü söyledi.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Güneş,
Türkiye'de her gün 150 bebeğin öldüğünü söyledi.
Neonatoloji Hemşireliği Derneği, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü iş birliğiyle Erciyes Üniversitesi Türkan Tuncer Hasçalık Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu Konferans Salonu'nda 'Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu' yapıldı. Burada 'Yenidoğan
Bebekte Transport Đlkeleri' konulu bir sunum yapan Doç. Dr. Tamer Güneş, bir ülkede bebek
ölümlerinin ülkenin gelişmişlik düzeyi ile orantılı olduğunu kaydetti.
Gelişmiş ülkelerde bebek ölümlerinin, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere göre daha az olduğuna
dikkat çeken Doç. Dr. Tamer Güneş, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 1,3 milyon bebek dünyaya gelmekte.
Bunların 57 bini ilk yıl içinde, 71 bini ise 5 yaşına gelmeden ölmektedir. Türkiye'de her gün 1 yaş
altında 150 bebek ölmekte. Yine ülkemizde her yıl 1999 yılında yaşadığımız deprem felaketinde ölen
vatandaşlarımızın yaklaşık 4 katı kadar bebek, henüz ilk doğum günlerini kutlamadan ölmektedir" diye
konuştu.
Türkiye'de bebek ölümlerinin yüzde 60'ını yenidoğan ölümleri, yenidoğan ölümlerinin yüzde 80'ini ilk
hafta ölümleri, ilk hafta ölümlerinin yüzde 40'ını ilk 24 saat ölümlerinin oluşturduğuna dikkat çeken
Doç. Dr. Güneş, yenidoğan bebeklerin hastanelere uygunsuz koşullarda sevkinin, yenidoğan mortalite
ve morbiditesini artırdığını belirtti.
Yenidoğan bebekte tranport ilkeleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Güneş, ihtiyacı olan hastaya, eğitimli
personelle en kısa zamanda ulaşmak, hastayı stabilize edip daha fazla kötüleşmesini önlemek,
hastayı daha iyi bakılacağı merkeze ulaştırmak ve transport sırasındaki risklere rağmen, hastaya
gideceği ünitedekine benzer bir bakım sağlamanın transport hedefleri olduğunu söyledi.
Yenidoğan nakilde ulaşım yollarını anlatan Doç. Dr. Güneş, "Ağır solunum yetmezliği, ciddi ve
yenileyen apne-bradikardi, ağır doğumsal anomcliler, ağır prenatal asfiksi, prematürelik, kan değişimi
gerektiren durumlar ve diğer ciddi hematolojik bozukluklar, yoğun bakım ve kompleks tedavi gerektiren
diğer durumlarda yenidoğanların nakledilmesi gerekir. Etkili bir neonatal transport için ise, her ülke
coğrafi koşulları ve nüfus dağılımı özelliklerine göre kendisine ait bir program oluşturmalı. Her bölge ve
şehir için organizasyonlar yapılması gerekir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8313
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Đş dünyası yeni yatırımlara gebe
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, &#8220;Đş dünyasının yeni yatırımlara gebe olduğunu söyledi.
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Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, “Đş dünyasının yeni yatırımlara gebe
olduğunu söyledi.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, ‘Sermayenize Destek’ kredisini için
düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmasında, Denizbank ile uzun süredir görüştüklerini ve
taleplerine sıcak baktıklarını bildirdi. Đş hayatında finansmanın sağlıklı yürümesi gerektiğini bildiren
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, enflasyonun makul seviyelere gelmesi, kayıt dışılıktan kayıt içine
geçilmesinin söz konusu olduğunu bildirdi.
Başkan Mustafa Boydak, yeni dönemde iş dünyasının yeni yatırımlara gebe olduğunu belirterek, bu
yatırımların banka kredisi olmadan yapılamayacağını söyledi.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Kayseri'nin, 5 milyar doların üzerinde üretim, 2,5 milyar dolarlık
dış ticaret hacmi yakalayan çok başarılı bir Anadolu kenti olduğunu söyledi. Ateş, 3 yıl önce de
Kayseri'ye ve şimdiki Kayseri’nin değişmiş ve gelişmiş bulduğunu ifade etti.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, ''Havaalanında uçaktan indikten sonra hemen bu değişimi fark
ettim. Şehrin geneli, Organize Sanayi Bölgesi, Kadir Has Stadyumu ve Kadir Has Kongre ve Spor
Merkezi gerçekten çok güzel. Kayseri'de yaşanan bu değişim ve gelişim, bir Türk olarak beni çok
mutlu etti ve çok gururlandırdı'' dedi.
Konuşmaların ardından KAYSO Başkanı Mustafa Boydak ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş,
'Sermayenize Destek Kredisi' işbirliği protokolünü imzaladı. KAYSO Başkanı Boydak, protokolün
imzalanması anısına Denizbank Genel Müdürü Ateş'e plaket verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8314
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Hava ambulansı hayat kurtardı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kepçenin devrilmesiyle meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kepçenin devrilmesiyle meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır
yaralandı. Yaralanan işçi hava ambulansı ile şehir merkezine getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak köyünde Halil Şener isimli işçinin kullandığı
kepçenin devrildiği öğrenildi. Đhbarın gelmesi ile hava ambulansı ekibi kısa sürede olay yerine giderek
yaralıya müdahale etti. Halil Şener, yapılan ilk müdahalesi sonrasında hava ambulansı ile şehir
merkezine getirildi. Talas Bulvarı'nda bulunan piste inen hava ambulansından 112 ambulansına
aktarılan Halil Şener, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8315
Erişim Tarihi: 08.11.2010

30 dakikalığına öldü !
Bir camiye halı döşerken kalbi duran işçi, hastanede elektroşok uygulanarak hayata döndürüldü.
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Kayseri'de bir camiye halı döşerken kalbi duran işçi, hastanede elektroşok uygulanarak hayata
döndürüldü.
Halı fabrikasında işçi olarak çalışan Emin Yüzügüleç (45), bir camiye halı döşerken fenalaşarak yere
yığıldı. Arkadaşları tarafından kalbinin durduğu anlaşılan Yüzügüleç, özel bir otomobille Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yüzügüleç'in yaklaşık yarım saat duran kalbi, hastanede
uygulanan elektroşok uygulamasıyla tekrar çalıştı. Hayata dönen Yüzügüleç anjiyoya alınırken, verilen
mutlu haberle arkadaşları derin bir nefes aldı.
Đşçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8316
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Kamyon ezerek öldürdü !
Yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki kişi, harfiyat yüklü kamyonun çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki
kişi, harfiyat yüklü kamyonun çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Akdam mahallesi

Başoğlu sokakta Duran K. yönetimindeki 38 RK 088 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına
geçmek isteyen Erdal Bozdağ'a (35) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Bozdağ'nın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna
kaldırılırken, sürücü Duran K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8317
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Đskeleden düşen işçi öldü
Kayseri'de 8 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek düşen işçi yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de 8 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre olay, saat: 10.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 41. cadde üzerinde bulunan
işyerinde yaşandı. 45 yaşındaki işçi Đsmail Yeşilyurt, sıva yapmak için çıktığı 8 metre yüksekliğindeki
iskeleden dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybeden Yeşilyurt'un cesedi, polis ekiplerinin olay
yerindeki yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8318
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Bülent Arınç Kayseri'de
Türkiye'de isminin başında profesör etiketi bulunmasına rağmen siyaset yapmaya kalkan insanlar var.
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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de isminin başında profesör etiketi bulunmasına rağmen
siyaset yapmaya kalkan insanlar olduğunu belirterek, "Bunlar çok da konuşuyor. Đsminin başında
bilimsel unvanları var ancak bir bilimsel makaleleri yok. Bizim bilim adamlarımızın elbette gayret

içerisinde olmaları gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın bunu yaptığından eminim" dedi.
Melikşah Üniversitesi'nin 2010-2011 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere TBMM Başkan
Vekili Sadık Yakut ile birlikte özel bir uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı'na gelen Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, burada protokol tarafından karşılandı. Daha sonra tören için Melikşah Üniversitesi'ne
geçen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, burada yaptığı konuşmada, ülkede isminin başında profesör
olan ve siyaset yapmaya çalışan insanların olduğunu ancak bilimsel makalelerinin olmadığını söyledi.
Arınç, "Türkiye'de maalesef isminin başında profesör etiketi bulunan ve siyaset yapmaya kalkan birkaç
kişiyi tanıyorum. Bunlar çok da konuşuyorlar. Ama bu bilim adamlarımızın isminin başında profesör
etiketi taşıyanların belli kıstas ve endeksleri var. Bunlara baktığımız zaman bilimsel makalelerinin
yayınlanmadığı görülüyor. Bizim bilim adamlarımızın hiç durmadan gayret içerisinde olmaları
gerekiyor. Onlar öğrencilerimizi yetiştirmek ve kendilerini çok daha ilerleyerek en üst noktaya götürmek
mesuliyetindedirler. Bu arkadaşlarımızın bunu yaptığından eminim" dedi.
"GENÇ NÜFUSU HAZIRLAMAK, GELECEĞĐ HAZIRLAMAKTIR"
Türkiye'de 72 milyon insanın yarısından fazlasının 35 yaş altında olduğuna vurgu yapan Arınç, "Bu
büyük bir zenginliktir. Bu nüfus bu kadar 35 yaş altındaki yüksek sayı, Avrupa'nın nüfusunu toplasanız
onların sayılarından fazla yapar. Genç nüfusu hazırlamak, geleceği hazırlanmak demektir. Bu yüzden
gençlere yönelik yapacağımız çok hizmet var. Hükümetimiz 8 yıldan bu yana en büyük bütçesini
eğitime ayırmaktadır. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7,5 milyar TL bütçesi varken bu rakam
2009 yılında 28 milyar TL olmuştur. Bu da eğitime verilen önemi gözler önüne seriyor" ifadelerini
kullandı.
"ĐYĐ EKĐPLER TÜRKĐYE'NĐN ĐTĐBARINI TEKRAR ARTIRMAKTADIR"
Türkiye'de geçmişte üniversitelerin kavga ve çatışma alanları olduğunu anımsatan Arınç, "Şimdi
birbirlerini seven öğretim üyeleriyle ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde olan, yeni şeyler öğrenmek için
gayret sarf eden bir üniversite gençliği var. Kayseri ise bu işin en güzel yeridir. Türkiye, son yıllarda
tarihinin en itibarlı dönemini yaşıyor. Bu dönem son yıllarda kaybedilmişti ancak şimdi itibarımızı tekrar
buluyoruz. Đyi ekipler Türkiye'nin dünya üzerindeki itibarını tekrar artırmaktadır. Türkiye milli
gelirini yükseltiyor. Şu anda dünya ekonomilerinde 17. sıradayız. Türkiye büyüme hızını yüzde 10'un
üzerinde tutarak bunu başarmıştır. Türkiye büyüyor, gelişiyor ve kalkınıyor. Bunun için de siyasi istikrar
önemlidir. Ekonomik istikrar da onunla özdeştir" şeklinde konuştu.
"TÜRKĐYE'DE EĞĐTĐME EN BÜYÜK KATKIYI HAYIRSEVERLER SAĞLIYOR"
Hayırseverlerin eğitime olan katkısının yüksek olduğunu söyleyen Arınç, "Kayseri'yi Kayseri yapan
güzelliklerden birisi de insanların hayırsever olmasıdır. Türkiye'de eğitim sistemimize en büyük katkıyı
hayırseverler sağlıyor. Kayseri'de yapılan bu katkının 600 milyon dolar olduğunu gördüm. Bu sebeple
hayırseverlere içten teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Daha sonra konuşan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, geleceğin
ülkesine bilgi ile donatılmış bir nesil bırakmanın sanayici ve işadamlarının hedefi olması gerektiğini
belirtti. Boydak, Melikşah Üniversitesi hakkında da katılımcılara bilgi verdi.
Yapılan konuşmaların ardından Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç'a üniversitenin amblemi işlenmiş altın renkli tabak hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8319
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Kaçakları taşıyan araç kaza yaptı
Kayseri'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişi, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
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Kayseri'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişi, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişiyi taşıyan 31 DE 915 plakalı
kamyonet, Pınarbaşı ilçesi Olukkaya köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası yaralanan şahıslardan Abdulkadir B. ve Kabil H.
ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, diğer 5 kişi ise Pınarbaşı
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8320
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Kayseri CHP'den Kılıçdaroğlu'na destek
CHP Kayseri Đl Başkanı Enver Özdemir: Tüzük gerekleri yerine getirilmiştir.
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CHP Kayseri Đl Başkanı Enver Özdemir, parti genel merkezindeki yaşananlara yönelik, "Tüzük
gerekleri yerine getirilmiştir. Gelişmelerin farklı noktalara çekilerek değerlendirilmemesi gerektiği
inancındayız" dedi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, parti genel merkezinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP Đl
Başkanı Özdemir, yaşanan gelişmelerin farklı yorumlara neden olduğunu belirterek, "Yargıtay
Başsavcılığı’nın genel merkezimize bir süre önce gönderdiği ve değiştirilen tüzüğün uygulanması ile
ilgili yazının gereğinin yerine getirilmesi sürecinde yaşanan gelişmeler kamuoyunda farklı yorumlara
neden olmuştur. Ortada bir kurultay süreci olmadığına göre il örgütlerimizin taraf olması söz konusu
değildir. Parti için demokrasinin gereği olarak ortaya çıkan tartışmalar, çok kısa süre içinde sona
erecek, tüm eski ve yeni yöneticilerimiz partimizin başarısı için çalışmaya devam edeceklerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidar hedefi olan bir partidir. Đl ve ilçe örgütlerimiz dün olduğu gibi bugünde
üzerlerine düşen görevi yerine getirmek üzere görevlerinin başındadır. Gelişmelerin farklı noktalara
çekilerek değerlendirilmemesi gerektiği inancındayız" diye konuştu.
"ECEVĐT’Đ SAYGIYLA ANIYORUZ"
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 3. genel başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü
nedeniyle yaptığı açıklamada ise "Sosyal Demokrat mücadelenin simgeleşmiş ismi, önemli devlet
adamı Sayın Bülent Ecevit’in aramızdan ayrılışının 4. yılındayız. Partimize ve ülkemize önemli
hizmetlerde bulunmuş olan Sayın Bülent Ecevit’in 4 yıl önce aramızdan ayrılması ülkemiz içini önemli
bir kayıptır . Gerek dürüst kişiliği gerekse önemli siyasi birikimi ile Cumhuriyet Halk Partisi ile
özdeşleşmiş ve tarihteki yerini almış olan Sayın Ecevit’i ölüm yıldönümünde Cumhuriyet Halk Partililer
olarak saygı ve şükranla anıyor, bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının emin ellerde olduğunu
ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8321
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Bize vatan haini bile dediler !
Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Kayseri'de ilginç açıklamalar yaptı.
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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çeşitli ziyaret ve açılışlar için geldiği Kayseri'de Boydak Holding'i
ziyaret etti. Arınç, burada yaptığı açıklamada Türk toplumunun referandum sürecinde rahat
bırakılmadığını söyleyerek, "Referandumdan sonra Türkiye'de kıyamet kopmadı" dedi.
Cuma namazını Organize Sanayi Merkez Camii'nde kılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, öğle
yemeği için Boydak Holding'e geçti. Burada yemekten sonra bir konuşma yapan Arınç, anayasa
referandumunda büyük bir 'hayır' kampanyası başlatıldığını söyleyerek, "Türk toplumunu rahat
bırakmadılar. Başlatılan hayır kampanyalarında bizi vatan haini bile ilan ettiler. Ne vatan hainliğimiz
kaldı ne şu kaldı ne bu kaldı" diye konuştu.
Referandumda vatandaşın kendi kararını ortaya koyduğunu söyleyen Arınç, "Biz vatandaşa
güvendiğimizi gösterdik. Onların hakkını korumak istediğimizi söyledik. Anayasa Mahkemesi ve
HSYK'nın yapısını değiştirdik. 8-9 kişinin, milyonlarca insanı ilgilendiren konularda aldığı kararların
yanlış olabileceğini söyledik. Referandum sonrasında söylendiği gibi Türkiye'de kıyamet kopmadı.
Referandum öncesinde 'hayır' diyenler bile şu anda yapısal reformların hayata geçirilmesi için en önce
dilekçe verdi" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, Boydak Holding tarafından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a holding
tasarımcıları tarafından hazırlanan tablo hediye edildi.
"ŞOTA KAYSERĐ ĐÇĐN BÜYÜK BĐR ŞANS"
Daha sonra Kadir Has Stadyumu'nu gezen Arınç, yetkililerden stadyum hakkında bilgi aldı.
Anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Arınç, stadyumda gazetecilere poz verdi. Kadir Has
Stadyumu gibi bir stadyum görmediğini söyleyen Arınç, "Çok güzel bir stadyum. Bunu hazırlayan
mimarları ve mühendisleri tebrik etmek lazım" dedi.
Kayserispor'un akşam oynayacağı Gençlerbirliği maçının skorunu tahmin etmesi istenen Bülent
Arınç, "Kayserispor çok güçlü bir takım. Đnşallah Anadolu takımı olarak Süper Lig'de şampiyon olur.
Kayserispor, Manisa'yı yenmişti. Gençlerbirliği de geçen hafta Manisa'yı yendi. Ama sanıyorum bu

stadyumda Kayserispor galip gelecektir" diye konuştu.
Şota'nın Kayserispor için büyük bir şans olduğunu ifade eden Arınç, "Şota bir futbol sihirbazı. Çok
tecrübeli bir futbolcu Hagi gibi. Ancak teknik direktörlük ve futbolculuk ayrı şeyler. Ancak Şota'nın
Kayserispor'a çok şeyler kazandıracağını tahmin ediyorum" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ziyaretlerin ardından Boydak Holding'e ait özel uçakla kentten
ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8323
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Kayserispor tekledi !
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kayserispor, evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
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Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kayserispor, evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere
kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada Moritz'in ceza sahasına yakın mesafeden vuruşunda Aykut'un ceza sahası içinde eline
çarpması üzerine yardımcı hakemin uyarısıyla orta hakem Kuddusi Müftüoğlu penaltı noktasını
gösterdi. Moritz'in kullandığı penaltı atışında top üstten auta çıktı.
62. dakikada Cem Can'ın pası ile ceza sahası yayına kadar sokulan Zec'in sert vuruşunda top
Amisulashvili'den döndü.
63. dakikada Jedinak'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
67. dakikada Zalayeta çalımlarla ceza sahasına girdi. Orhan Şam'a feykinden sonra sol ayağıyla sert
vurdu. Aykut'tan seken top kornere gitti.
71. dakikada Mehmet Eren çaprazdan ceza sahasına sokulur sokulmaz sol ayağı çok sert vurdu.
Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1
79. dakikada Abdullah'ın derinlemesine ortasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Mehmet
Eren müsait pozisyonu değerlendiremedi.
90. Gençlerbirliği'nin ani gelişen atağında Patio'nun pasında Jedinak ceza sahasına girmeden sert
vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Kuddusi Müftüoğlu xx, Đsmail Şencan xx, Cemil Bingül xx
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xx, Hasan Ali xx, Önder Turacı xx, Amisulashvili xx, Selim Teber xx,
Serdar xx, Abdullah Durak xx, Zalayeta xx, Mehmet Eren xxx, Ali Bilgin xx (Savaş dk. 80 x), Moritz xx
(Ömer Şişmanoğlu dk. 75 x)
YEDEKLER: Volkan, Eren, Hamza Çakır, Abdulkadir Özgen, Semih Aydilek
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
GENÇLERBĐRLĐĞĐ: Serdar Kulbilge xx, Orhan Şam xx, Aykut Demir xx, Kulusic xx, Murat Kalkan xx,
Cem xx, Oktay Delibalta xx (Mahmut Boz dk. 84 x), Serkan Çalık xx (Patio dk. 46 xx), Hurşut Meriç xx,
Ermin Zec xxx (Alparslan dk. 71 x), Jedinak xx
YEDEKLER: Ramazan Köse, Mehmet Yozgatlı, Soner Aydoğdu, Smeltz
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ralf Zumdick

GOLLER: Zec (dk. 35) (Gençlerbirliği), Mehmet Eren (dk. 71) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Abdullah Durak, Amislashvili, Savaş Yılmaz (Kayserispor), Aykut Demir
(Gençlerbirliği)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8324
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Lider olmak kolay değil !
Şota Gençlerbirliği beraberliğini değerlendirdi.
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Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Kayserispor 1 puana razı
olurken, Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Bizim hedefimiz önce tam anlamıyla takım
olmak sonra başarılı olmak" dedi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf
Zumdick, karşılaşma boyunca iyi mücadele ettiklerini ve 3 puanı kaçırdıklarını belirtti. Zumdick, "Zemin
ağırdı. Kayserispor'da iyi mücadele etti. Bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Daha iyi mücadele
eden takım bizdik. Đki takım için mutlu bir gün diye düşünüyorum. Artık önümüzdeki maçlara
bakacağız. Hakemler de maçı iyi yönetti ancak penaltı pozisyonunda doğru karar verildiğini
düşünmüyorum" diye konuştu.
Gençlerbirliği oyuncusu Oktay Delibalta da 3 puan alabilecekleri maçtan 1 puana razı olduklarını dile
getirerek, "Đlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı biraz baskı yedik. Son topları iyi kullansaydık galibiyeti
yakalayabilirdik. Bundan sonraki maçlarda da bu iyi oyunu sahaya yansıtıp başarılı sonuçlar çıkartmak
istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise zor karşılaşmadan 1 puan ile ayrıldıklarını
vurgulayarak, "Futbolcularımızı tekrar kutluyorum. Gençlerbirliği sakin oynayan ve iyi bir takım. Hakem
ve zemin ile ilgili bir şey demeyeceğim. Kimse hakkında olumsuz konuşmak istemiyoruz. Biz şuan için
liderliği konuşmuyoruz. Lider olmak kolay değil. Lider olmak için takımın hazır olması gerek. Bizim
hedefimiz takım olmak ondan sonra başarılı olmak" ifadelerini kullandı.
Kayserispor'un başarılı oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, Gençlerbirliği'nin kendilerini zorladığını
söyleyerek, Konya'ya 3 puan için gideceklerini belirtirken, Önder Turacı da, "Bizim için bu akşam
kazanmak önemliydi. Maalesef beceremedik" açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8325
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Vatandaşa "e- eziyet" !
Sosyal Güvenlik Uzmanı Münip Yıldız'dan dikkat çekici bir "e- devlet" açıklaması.
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SGK Kişisel bilgilerin korunması kapsamında, internet sitelerinde yayınlanmakta olan vatandaşlara ait
olan bilgilerinin 01.11.2010 tarihinden itibaren www.turkiye.gov.tr (e-Devlet Kapısı) üzerinden
yayınlanması için gerekli çalışmaların tamamlandığını, bu tarihten itibaren kişisel bilgilerin
www.sgk.gov.tr sitesinden yayınlanmayacağını açıklamıştır.
Ve; Bu çalışma ile vatandaşların kullanıcı adı ve şifreleri ile e-Devlet Kapısı üzerinden kendi bilgilerine
güvenli bir şekilde ulaşmalarının sağlanmış olacağı açıklanmıştır.
Şimdi …Kurumun EMEKLĐ OLAMAZSIN dediği binlerce kişinin haklarını kuruma karşı savunan ve
Emekli eden Bir Sosyal Güvenlik Müşaviri olarak Ankara da oturup böylesi karar olan muhteremlere
sormak istiyorum.
1-Bir yâda iki yada daha fazla SSK sicil numaraları bulunan vatandaş bu şekliyle bilgilerine nasıl
ulaşabilecektir.
2-Ölen vatandaşın Dul-Yetim Aylığı alacak yakınları bu bilgilere nasıl erişebileceklerdir.
3-Bilgisayar dahi kullanmasını bilmeyen Çiftçi Mehmet Efendiye, Çoban Süleyman Efendiye kim
yardımcı olacaktır.
4-SGK’nın havuzunda tescilsiz günleri olan vatandaş bu günlerine nasıl erişebilecektir.
5-Tescil tarihi yanlış olan vatandaş hakkını nasıl alabilecektir.
6-Şu anda Türkiye’de PTT’den E-Devlet Şifresi alanların sayısı kaçtır ?
7-Türkiye’de Bilgisayar kullanım oranı nedir? Kaç kişidir?
8-Başta kurum yöneticileri ve Millet Vekilleri olmak üzere kaç kişinin E-Devlet Şifresi vardır ve bunları
hangi tarihlerde almışlardır.
9-Bir TL. Ödeyerek alınacak olan şifre sonrası yenilenmediği, kaybedildiği takdirde ON TL. Yenileme
ücreti alınacaktır.
Bu uygulama ile birçok vatandaşın hakkı gasp edilecek bizzat devlet tarafından gizlenecektir.
Sayın yöneticilere ve bu e-devlet şifresini uygulamaya koyanlara seslenmek istiyorum “ Lütfen .. Kaş
yapayım derken Göz çıkarmayın “ Bu uygulamayı tekrar gözden geçirin Bunu yapmadığımız takdirde
birçok cahil vatandaşın E-Devlet şifreleri "Seni Emekli edeceğiz " diyen sahte iş takipçilerinin
dolandırıcıların eline geçecek ve ileride önü alınamayacak mağduriyetler ortaya çıkacaktır.
Ayrıca e-devlet sifresi almış olsanız dahil 05.11.2010 tarihi itibari ile henüz;
SSK Hizmet Dökümü,
SSK Adres ve Banka / PTT Değişikliği,
SGK Tescil Kaydı Sorgulama Konularında,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili veriler e-Devlet Kapısı'na aktarılmadığı için bu hizmet
sunulamamaktadır.
ADA DANIŞMANLIK
SOSYAL GÜVENLĐK MÜŞAVĐRĐ
Münüp YILDIZ
Rıza
MALLI
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8326
Erişim Tarihi: 08.11.2010

Bu sene kurbalıklar kaç TL ?
Türkiye Ziraatçılar Derneği: Küçük baş hayvan fiyatları 550 lira, büyükbaş hayvanlar ise 3 bin lira seviyelerinde geziyor.
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Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Đbrahim Yetkin, TZD'nin yaklaşan kurban bayramı nedeniyle
hayvan pazarlarında yaptığı fiyat araştırmalarda, küçük baş hayvan fiyatlarının 550 lira, büyükbaş
hayvanların ise 3 bin lira seviyelerinde gezdiğini tespit ettiklerini açıkladı.
TZD Başkanı Yetkin, Ankara Đçkale Otel'de düzenlediği basın toplantısında kurbanlık fiyatları hakkında
kamuoyunu bilgilendirdi.
Yetkin, geçen yıl kurban bayramında 600 bin büyükbaş, 2 milyon 200 bin koyun kesildiğini bildirdi ve
bu sene kurban kesim sayısında düşüş olabileceğini açıkladı. Vatandaşları gebe ve dişi hayvan
almamaları konusunda uyaran Yetkin, belediyelerin kurduğu hayvan pazarlarında gebelik testi yapan
görevlilerin bulunmasını olumlu bulduklarını belirtti.
Yetkin, TZD'nin yaklaşan kurban bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında yaptığı fiyat araştırmalarda,
küçük başların 550 lira, büyükbaş hayvanların ise 3 bin lira seviyelerinde gezdiğini tespit ettiklerini
açıklarken, usulsüz ve sağlıksız koşullarda kurban kesilmesine para cezası uygulanmasını da olumlu
bulduklarını belirtti.
Et fiyatları ve hayvancılıktaki sorunlara de değinen Yetkin, Ekim ayı sonunda Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren 2011 programında, et fiyatlarının kontrol edilememesi konusunda
özeleştiri yapıldığını savundu. Yetkin “Böyle bir özeleştiri yapılabiliyor da, 6 aydır devam eden et
fiyatları tartışmasında yetkililer neden sivil toplum örgütlerinin çağrılarına hırçınlık ve tahammülsüzlük
gösterdiler ve anlaşılmaz açıklamalar yaptılar” dedi.
Yetkin, et fiyatlarının düşmemesinde Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) pazar payının yeterli olmaması
yolunda 2011 programında yer alan ifadenin ise yanlış olduğunu savunurken, et fiyatlarının
düşürülmesi için besi ve damızlık hayvan ithal edilmesi ve üreticilere uygun koşullarda verilmesi
önerisini yineledi.
Đthal etin lezzetli ve sağlıklı olmadığını savunan Yetkin, “Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in
katıldığı bir televizyon programında 'ben ithal et yiyorum, bayağı da lezzetli' demesini yadırgadım ve

üzüldüm. Türkiye'de et işletmesi kuran iş adamları ithal ete karşı gazetelere ilan veriyorlar. Bu
tüketiciye ve et sanayicisine uygun bir söz değil.” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8328
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