KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.07.2011–10.07.2011

Tarkan'dan Sürprizler!
10. yılını Tarkan ve maNga ile kutlayan Fanta Gençlik Festivali, konser serisinin ikinci ayağı Antalya'da 90.000
kişiye ulaştı.
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FANTA GENÇLĐK FESTĐVALĐ
KAYSERĐ –SÜMER TESĐSLERĐ - 3 Temmuz Pazar
10. yılını Tarkan ve maNga ile kutlayan Fanta Gençlik Festivali, konser serisinin ikinci ayağı Antalya’da
90.000 kişiye ulaştı. Açılışı 60.000 kişi ile Đzmir’de yapan Fanta Gençlik Festivali, Antalya Beach
Park’ta yeni bir rekor kırdı.
Festival bir ay boyunca Tekirdağ’dan Diyarbakır’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar tam
16 şehre konuk olarak müzik ve eğlence dolu bir dünya sunuyor…
TARKAN’DAN SÜRPRĐZLER…
Festival için sevenlerine büyük sürprizler hazırlayan TARKAN, büyük kısmı led’lerden oluşan özel bir
sahne tasarımı ile seyirci karşısına çıkıyor. 450m2 led kullanılan sahnede her şarkı için ekranlarda
gösterilmek üzere özel video’lar ve görsel şovlar var. Her şarkısına büyük coşkuyla eşlik eden
sevenlerini normal repertuarı dışında eski unutulmaz şarkılarından oluşan akustik bir bölüm ile
şaşırtacak.
maNga’DAN YENĐ ŞARKI
Türkiye’nin en iyi rock gruplarından maNga ise bugüne kadar çıkarttıkları albümlerdeki
en beğenilen şarkılarını dinleyiciyiler ile paylaşıyor. Yeni çıkaracakları albüm çalışmasını tamamlayan
maNga, sevenlerine sürpriz yaparak albümden bir şarkıyı da festival’de söyleyecek.
Türkiye’de yapılmış en büyük mobil festival sahnesi, Fanta Gençlik Festivali’nde!
Daha önceki dokuz yıl içinde 71.000 km yol yaparak, sanatçıları 3 milyona yakın gençle buluşturan
Fanta Gençlik Festivali, Türkiye’nin en yaygın müzik etkinliği olma özelliğini taşıyor. Fanta Gençlik
Festivali’ne katılan sanatçılar Haziran-Temmuz ayları içinde toplam 6.000 km yol yapacak. 15 tır, 15
araç ve 6 otobüs sanatçıları ve ekipmanlarını 16 şehre taşıyacak. 300'e yakın kişinin sürekli çalışacağı
Fanta Gençlik Festivali'nde yerel ekiplerle birlikte çalışan sayısı 2 bini buluyor.
Festivali Nasıl izleyebilirsiniz?
Fanta Gençlik Festivali'ne katılmak için FANTA ürünlerinin üzerindeki renkli açma halkalarından veya
kapaklarından toplam 10 puan toplayarak festival süresince anlaşmalı davetiye dağıtım noktalarından
veya Festival günü, Festival’in yapılacağı mekanın kapısından davetiyenizi alabilirsiniz
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10079
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Kayserispor transferde hız kesmiyor
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kayserispor, Đngiltere'nin Portsmouth
takımında forma giyen Nadir Çiftçi ve Đskenderun Demir Çelik'ten kaleci Erhan Kırcı'yı renklerine bağladı.
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kayserispor, Đngiltere'nin
Portsmouth takımında forma giyen Nadir Çiftçi ve Đskenderun Demir Çelik'ten kaleci Erhan Kırcı'yı
renklerine bağladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kayserispor Genel Menajeri Süleyman
Hurma, çok iyi iki transfer yaptıklarını söyleyerek bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu
yineledi. Her iki futbolcunun takımda üstün başarı göstereceğine inandığını kaydeden Hurma,
oyuncuların önümüzdeki yıllarda kulübü de çok iyi temsil edeceğini sözlerine ekledi.
Futbol hayatına Hollanda'da başlayan ve gösterdiği başarıyla Portsmouth takımında da forma giyen
Nadir Çiftçi ise, Kayseri'ye iki nedenden ötürü geldiğinin altını çizerek, "Kayserispor, büyük bir kulüp.
Gençlere çok önem veriyorlar. Đkinci neden olarak Kayserispor'un hedefi şampiyonluk. Bu kadroda iyi
performans sergileyerek hedefe gitmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.
Đskenderun Demir Çelik'ten kaleci Erhan Kırcı ise, Kayserispor'un Türkiye'de en elit takım olduğunu
belirterek, bu takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Daha sonra Kayserispor yöneticileri, 4 yıllık anlaşma sağlanan her iki futbolcuya formalarını verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10080
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Kayseri'de 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde
ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Saat 15.30 sıralarında Đncesu ilçesi Kayseri istikameti
uygulama noktasında yapılan çalışmalar sonucu, Kayseri plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde
2 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken, sürücü Y.Y. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili
soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10081
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Tarihe Yolculuk turları başlıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Tarihe Yolculuk' Kültepe Kaniş Karum Kültür turları
yarın başlıyor.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Tarihe Yolculuk' Kültepe Kaniş Karum
Kültür turları yarın başlıyor. ‘Tarihe Yolculuk’ turları için, yarın sabah saat 09.30'da Onay Sineması
önünden hareket edecek olan katılımcılara, gerek Kayseri'nin gerekse Kültepe'nin tarihteki konumu
hakkında bilgiler verilecek. O dönemi çağrıştıran tiyatro oyununun da sahnelendiği kültür turunda,
ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10082
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Kayseri Ticaret Odası Dergisi'nin 8. sayısı çıktı
Kayseri Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, Kayseri Ticaret Odası Dergisi'nin 8. sayısının çıktığını
bildirdi.
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Kayseri Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, Kayseri Ticaret Odası Dergisi'nin 8. sayısının
çıktığını bildirdi. Başkan Kilci, “Bildiğiniz gibi Kayseri Ticaret Odası dergisi, düzenli olarak hazırlanarak
üyelerimize ulaştırılmaktadır” dedi.
Başkan Kilci açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Biz Kayseri Ticaret Odası olarak, hem Odamız faaliyetleri hakkında bilgiler vermek hem de üyelerimizi
ilgilendireceğini düşündüğümüz ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari konularda onları aydınlatmak
amacıyla dergimizi hazırlıyoruz.
Beyaz eşya, elektrik, aydınlatma ve elektronik sektörlerinin ele alındığı 8. sayımızda, yine üyelerimiz
için yararlı olacağını düşündüğümüz konulara öncelik verdik.
8. sayımızın da Kayserili hemşehrilerimiz tarafından beğenilerek takip edilmesini diliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10083
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Đ.Y.Vakfı'ndan 20 tekerlekli sandalye
Kayseri Anadolu Sakatlar Derneği üyelerine yönelik Đş-Kur Đl Müdürlüğü aracılığıyla, özel bir çanta firmasının
yaptığı projenin sertifika töreni yapıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 51
: 02 Temmuz 2011 10:22

Anadolu Sakatlar Derneği binasında hazırlanan programa, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Đnsani
Yardım Derneği Ankara Temsilcisi Duard Pederson, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Hotman, Anadolu
Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, Đş-Kur Kayseri Đl Müdürü Rıfat Çetinkaya ve Kayseri Đl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Elmalı katıldı. Programda Kayseri Anadolu Sakatlar Derneği’ne
üyelerine yönelik Đş-Kur Đl Müdürlüğü aracılığıyla özel bir çanta firmasının yaptığı projenin sertifika
töreni ve Đnsani Yardım Vakfı aracılığıyla engellilere, 20 adet tekerlekli sandalyenin dağıtımı yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, “LDS vakfı tarafından 20
tane engellimize sevindirelim dedik. Sandalye dağıtım töreni için burada bulunuyoruz. Bundan
sonrada Anadolu Sakatlar Derneğindeki hizmetimiz bütün hızıyla devam edecek” dedi.
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç de yaptığı konuşmada, “Burada öncelikle 2 etkinlik yapacağız. Çanta
kursuna giden arkadaşlarımıza başarılarından dolayı sertifika vereceğiz. Birde ihtiyacı olan
arkadaşlarımıza tekerlekli sandalyelerini takdim edeceğiz. Aslında tekerlekli sandalye ihtiyacı Türkiye
çapında bildiğim kadarıyla minimum seviyesine inmiştir. Bu çok sevindirici bir haberdir. Bugün burada
sakatlar derneğinin faaliyetiyle beraber tekerlekli sandalye veriyoruz ama Milli Eğitim Müdürlüğünün de
çok kısa süre önce 68 sandalye ile vatandaşlarımızı sevindirdiğini burada ifade etmek istiyorum. Bu
yardımları yapan Amerikalı dostlarımıza da var aramızda Türkiye’de bu konuda gayret gösteren
değerli arkadaşlarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Đnsani Yardım Derneği (Ankara Temsilcisi Duard Pederson ise, “Burada bize çok fazla önem veriliyor.
Ama esas önem bizde değil esas önem bu sandalyeleri almamız için deniz ötesi ülkelerden bize para
gönderen küçük çocuklar. Kendilerinin sahip olduklarına sahip olamayan kişileri düşünen çocuklar
yardımda bulundu. Paralarını ve harçlıklarını biriktirerek gönderdiler. Bu sandalyelerin alınmasını
sağladılar” diye konuştu.
Konuşmaların ardından engellilere tekerlekli sandalyeleri verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10084
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Emekliler Vali Bilici'yi ziyaret etti
Tüm Đşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Vali Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret etti.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Haziran 1927 Mareşal rütbesiyle
emekliye ayrıldığı günün “Emekliler Günü” olduğunu belirten Tüm Đşçi Emeklileri Dul ve
Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci, derneğin Kayseri'de 2004
yılından beri faaliyet gösterdiğini, emekli dul ve yetimlerine çeşitli hizmetler verdiklerini
söyledi.
Büyükbahçeci, “Đlimizin işçi, memur ve emeklinin çok olduğu büyük bir kenttir. Bu kentte
emekli yaşayanlar olarak bizlere güvenle huzurlu, rahat bir ortamı sunulduğu için sizlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Mevlüt Bilici ise konuşmasında emeklilere şükran borçlu olduklarını söyledi. Bilici,
"Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına
ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide
muktedirken, bütün kuvveti ile çalışmış o olanlara karşı minnet hissi duymayan bir
milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur' diyerek emekliye duyduğu saygıyı dile
getirmiştir. Bugün biz, yarın genç kuşaktakiler emekli olacak. Emeklilerimizin birlik ve
beraberliğini sağlayan onların hak ve menfaatlerini kamuoyunda savunan Tüm Đşçi
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10085
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Türk Spor tarihinde bir ilk
Kayseri Erciyesspor kuruluşunun 45. yıldönümünü taraftarla pasta keserek kutladı.
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Kayseri Erciyesspor kuruluşunun 45. yıldönümünü taraftarla pasta keserek kutladı. Grup 38 Taraftarlar
Derneği, Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Kayseri Erciyesspor takımını sezon boyunca iyi bir
şekilde desteklemek, rakip taraftarları en iyi şekilde ağırlamak ve Türk örf ve geleneklerine uygun
hareket için kulüp ile sözleşme imzaladı.
Kayseri Erciyesspor Tesisleri'nde düzenlenen kuruluş yıldönümü etkinliğine Kulüp Başkanı Ziya Eren
ile yöneticiler, Teknik Direktör Fikret Yılmaz ile futbolcular ve taraftarlar katıldı. Kulüp Başkanı Ziya
Eren, pasta kesiminin ardından 45. kuruluş yıldönümünün hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Eren, centilmenlik ve kanun ile kurallara uygun hareket etmek adına, konuk takımın
taraftarlarına saygı gösterileceğine dair taraftarlar ile kulüp arasında sözleşme imzalandığını belirterek,
bunun Türkspor tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.
Kulüp adına Başkan Ziya Eren, Grup 38 Taraftarlar Derneği adına 2. Başkan Durdu Havur ve Basın
Sözcüsü Mehmet Đncialan sözleşmeyi imzaladı.
Đmza altına alınan sözleşmede taraftarlar, Kayseri Erciyesspor'u 2011-2012 futbol sezonu için tüm
maçlarında destekleyecek, hiçbir zaman kötü ve çirkin tezehhurat yapmayacak. Deplasmanda takımı
ve Kayseri'yi en güzel şekilde temsil edecek taraftarlar, seyahat sırasında ve tribünde Kayseri
aleyhinde söz veya eylemde bulunmayacak. Müsabaka için Kayseri'ye gelecek taraftarlar en güzel
şekilde ağırlanarak, sorunları olduğunda dostluk köprüsü kuracak taraftarlar, bütün
davranışlarda sadece kanunlara göre değil Türk örf ve geleneklerine uygun hareket edecek. Kayseri
Erciyesspor Kulübü ise bu çalışmalar için Grup 38 Taraftarlar Derneği'ni her açıdan destekleyeceğine
dair imza atıldı.

Öte yandan Grup 38 Taraftarlar Derneği, Türk sporunun gerçek anlamda gelişmesi için centilmenliği
ön planda tutacaklarına dair yemin etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10086
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Büyükelçiler Kayseri'den etkilendi
Bir dizi temasta bulunmak amacıyla Kayseri'de bulunan Ortadoğu bölgesinde yer alan ülkelerin Büyükelçi ve
Maslahat Güzarları Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesisleri gezdiler.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 90
: 02 Temmuz 2011 10:31

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ortadoğu Bölgesi ve Ülkeleri ile ilgili Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü
Başkanlığında aralarında Kuveyt, Katar, Irak başta olmak üzere Kayseri'ye gelen 15 ülkenin Büyükelçi
ve Maslahatgüzarları ile eşlerinin yer aldığı heyete Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan eşlik etti, gezide ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Durmuş
Yılmaz ve Kayseri Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomaktekin de hazır bulundu. Heyet üyeleri Kayseri
gezisine öncelikle Kadir Has Kent Müzesi ile başladı. Burada Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı
Oktay Durukan'dan müze hakkında çeşitli bilgiler alan heyet üyeleri daha sonra Kadir Has Kongre ve
Spor Salonu'na geçti. Gezinin bir sonraki durağı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Şehir
Stadı'na geçen heyet üyelerine stad görevlileri tarafından brifing verildi.
"KAYSERĐ'YE ÖZEL ĐLGĐ DUYUYORLAR"
Burada gezinin amacı hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü,
Ortadoğu ülkeleri ile işbirliği yapmak ve dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenledikleri program
çerçevesinde Kayseri'ye geldiklerini belirterek, "Sayın Büyükelçiler ile Türkiye ve kendi ülkeleri
arasında ticaret ve ekonomik alanda işbirliği yapmak, ayrıca kültürel faaliyetlerde bulunmak amacıyla
Cumhurbaşkanlığı olarak bir program düzenledik. Konuk büyükelçilerimiz Kayseri'ye büyük ilgi
duyuyorlar. Özellikle Erciyes Projesi hakkında olumlu düşünceleri var. Projeyi kendilerine detaylarıyla
anlatacağız" dedi.
"BU KADARINI BEKLEMĐYORDUK"
Konuk büyükelçiler adına açıklama yapan Kuveyt Türkiye Büyükelçisi Abdullah A.A. AL-Duwaıkh,
Kayseri'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Açıkçası bu kadarını beklemiyordum, diğer Anadolu şehirleri gibi
tahmin ediyorduk. Kayseri ekonomik yönden gelişmiş ve tarihi ile bütünleşmiş bir şehir. Kent müzesi,
kongre merkezi ve şehir stadyumunu gezdik. Özellikle stad bizi çok etkiledi ve gezimizin bundan
sonraki bölümü için bizde pozitif etki bıraktı" dedi. Ülkesinin petrol ülkesi olmasının yanında büyük bir
turizm ülkesi olduğunu belirten Büyükelçi AL-Duwaıkh, edindiği izlenimleri ülkesindeki işadamları ile
paylaşacağını kaydederek, özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri
olan Erciyes Turizm Master Planı'na işadamlarının yatırım yapmak isteyeceklerini düşündüğünü
söyledi.Konuk heyet Kayseri temasları çerçevesinde gezinin öğleden sonraki bölümünde Erciyes
Dağı'na geçti. Erciyes'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çolakbayraktar
tarafından karşılanan heyet üyelerine Erciyes Master Planı hakkında Büyükşehir Belediyesi
yetkililerince görsel brifing verildi. Projeye oldukça ilgi duyan konuk Büyükelçi ve Maslahat Güzarları,
programın devamında TRT Arapça kanalı tarafından Erciyes'ten gerçekleştirilen canlı yayına katılarak
Kayseri izlenimlerini anlattılar.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10087
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Haziran ayı istatistiklerini açıkladı
Haziran ayında 244 kayıt, 122 terk, 14 te değişiklik işlemi yapıldığını duyurdu.
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Alan, Esnaf Sicil Müdürlüğü'nde 01 Haziran 2011–30 Haziran 2011 tarihleri arasında açılan
işyerlerinden yoğun olarak ulaştırma hizmetleri (yolcu ve yük taşıma), bakkallık-bayilik-büfecilik meslek
kolunda üyenin kayıt olduğunu söyledi.
Alan, aynı dönemde, Ulaştırma Hizmetleri (Yolcu ve Yük Taşıma), Bakkallık-Bayilik-Büfecilik Meslek
Kolunda esnafın işyerini kapattığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10088
Erişim Tarihi: 11.07.2011

190 bin tl ikramiye
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, belediye personeli 213 işçiye toplam 190 bin YTL ikramiye ödediklerini
söyledi.
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Sunulan hizmetlerde personelin önemli bir katkıya sahip olduğunun altını çizen Başkan Bekir Yıldız,
"17 yıla yaklaşan belediye başkanlığımız döneminde çalışan personelimizin maaşını, hakkını bir gün
bile geciktirmeden gününde ödedik. Çalışanımızın hakkını daha alnının teri kurumadan ödüyoruz"
dedi. Alınan mal ve hizmetlerin, hazırlanan projelerin finansmanında, ödemelerinde herhangi bir para
sıkıntısı yaşamadıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Çalışanımıza hak ettiğini gününde hatta
gününden önce bile ödüyoruz. Kocasinan Belediyesi’nde çalışan 213 işçiye sözleşme gereği 13
yevmiye karşılığında 190 bin TL ödeme yaptık. Tam tatil sezonunda çok iyi oldu diye düşünüyorum, iyi
günlerde, aileleriyle birlikte sağlık sıhhat içinde güle güle harcasınlar" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10089
Erişim Tarihi: 11.07.2011

El bileğinden anjio!
El bileğinden yapılan anjiyo ile 3 saat sonra hastalar günlük yaşamlarına dönebiliyor..
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Kalp hastalıklarında erken tanı, diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi başarılı bir tedavi için büyük önem
taşıyor. Koroner arter hastalıklarında koroner anatomiyi en iyi gösteren erken tanı yöntemi hala anjiyo
işlemi. Pek çok kalp hastasının endişeyle yaklaştığı anjiyo, gelişen teknoloji ve artan hekim deneyimi
ile artık 'basit' bir tarama testi olarak uygulanıyor. Hastalar, üzerlerinde ağır bir kum torbası ile
saatlerce yatmak zorunda kalmadan, 3 saatte taburcu olabiliyor. Hasta konforunu ön planda tutan
bilekten anjiyo (radial arter) işlemi hastalar ve hekimler tarafından klasik anjiyoya oranla daha fazla
tercih ediliyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ergün Seyfeli, el bileğinden
yapılan anjiyo işlemi hakkında bilgi vererek, "Hastanın kalp damarlarında daralma riskinin bulunduğu,
bunun efor ve sintigrafi gibi testlerle ortaya konduğu durumlarda, verilen ilacın izlediği yol saptanarak
koroner ağaçta (kalbin damarları) daralma olup olmadığı gözleniyor. Çıkan sonuca göre de tedavi
seçenekleri belirleniyor. Kalp damarlarında herhangi bir darlık olmayabileceği gibi, stent takılması
hatta by-passameliyatı yapılması zorunluluğunu ortaya çıkaran durumlar da olabiliyor. Klasik anjiyoda
hastaya verilen ilaç, kasıktan sokulan bir kateter yardımıyla kalp bölgesine ulaştırılıyor. Yaklaşık 20 yıl
önce dünyada uygulanmaya başlanan ve son yıllarda Türkiye'de oldukça yaygınlaşan bilek damarı
yolu ile yapılan koroner anjiyo ise hastaya önemli avantajlar sağlıyor" dedi. Kasıktan ve bilekten
yapılan anjiyo uygulamalarını karşılaştıran Seyfeli, bilekten anjiyo yönteminin avantajları hakkında ise
"El bileğinden anjiyo, anjiyo yapmanın zor olduğu şişman hastalar da dahil olmak üzere, teknik olarak
daha kolay ve hasta konforunu ön planda tutan bir yöntem. Özellikle uygulamayı yapan doktorlar
deneyim kazandıkça işlem başarıları da artıyor. Kasıktan yapılan anjiyo işlemi sırasında veya
sonrasında kanama, morarma, şişlik ve kasık ağrısı bilekten yapılan anjiyoya oranla daha
fazla yaşanıyor. Ayrıca kasıktan yapılan anjiyoda, hasta uzun süre yatakta sırt üstü yatmak zorunda
kalıyor, yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını rahat karşılayamıyor hatta sürekli yanında bir bakıcıya ihtiyaç
duyabiliyor" diye konuştu. Klasik yöntemde hastanın ayağa kalkabilmesi için en az 6 saat kum
torbasının altında beklemesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Seyfeli, "Klasik yöntemde taburcu olma
süresi 10 saate kadar uzayabiliyor. Eğer kasıktan girilerek stent takıldıysa bu süre 3 saat daha uzuyor.
Oysa radyal yöntemle bilekten yapılan anjiyoda hastanın kılıfı hemen çekiliyor. Hasta tüm ihtiyaçlarını
anjiyodan sonra görebiliyor. Hastanede kalma süresi ise 3 saate düşüyor. Kişinin işbaşı yapma süresi
de buna bağlı olarak azalıyor.Kasıktan yapılan anjiyo sonrasında yaşanan problemlerin hiçbirine
bilekten yapılan anjiyo sonrasında rastlanmıyor. Bu yöntem özellikle sırt üstü rahat yatamayan, kilolu,
prostat problemi olan, aşırı kilolu, eklem ve romatizmal hastalığı olan hastalarda önemli avantajlar
sağlıyor" şeklinde konuştu. Çok zayıf yapılı, bileği ince olan kişilerde, diyaliz hastalarında ve el
bileğinde anatomik problemleri olanlarda bilekten anjiyo yapmanın uygun olmayacağına belirten Doç.
Dr. Seyfeli, "Bilekten anjiyo öncesi hasta iyi muayene edilmeli, özellikle komplike ve işlem riski yüksek
hastalarda fazla tercih edilmemeli" dedi.
Seyfeli, hazırlık öncesi işlem hakkında ise, hastanın en az
4 saat aç olması gerektiğini ve işlemin lokal anestezi ile yapıldığını söyleyerek, "Đnsülin enjektörü ile
anestezi veriliyor. Klasik anjiyoda olduğu gibi kasıktaki geniş alana anestezi vermek gerekmiyor.
Ayrıca, kasıkta verilen anestezik maddenin beşte biri kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10090
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Belediye esnaf buluşmaları sürüyor
Bekir Yıldız, Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
Kayseri Marina'da yemekte bir araya geldi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB)'a bağlı
oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kuşçu Mahallesi'nde Kayseri Marina'da yemekte
bir araya geldi.
Gerçekleştirilen yemeğe, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sanayi ve Ticaret Đl Müdürü Kamil
Akçadırcı, KESOB Başkanı Mustafa Alan, Uganda Makerere Üniversitesi Rektörü Đdris Kasem ve
Uganda Diyanet Đşleri Başkanı Şaban Ramazan katıldı. Burada bir konuşma yapan KESOB Başkanı
Mustafa Alan, esnaflara verdiği katkılardan ötürü Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'a teşekkür
etti. Kayseri'nin belediyeciliğinin doruk noktada olduğunu belirten Alan, "Şehrimizde seyyar satıcı yok.
Esnaf ve sanatkarlarımız bu durumdan oldukça memnun" dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ise, Kayseri'de ikamet eden nüfusun yüzde 40'ının esnaflıkla
geçimini sağladığını söyledi. Kayseri bir esnaf şehri diye konuşan Başkan Yıldız, "Biz Kocasinan
Belediyesi olarak her zaman esnaf kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.
Kayseri esnafının yalnız şehrine değil, çevre illere de hitap ettiğinin altını çizen Başkan Yıldız,
"Hedefimiz önce Đç Anadolu bölgesine, daha sonra ise tüm Türkiye'ye hakim olmak" diye konuştu.
Yamula Barajı hakkında KESOB üyelerine bilgiler veren Başkan Bekir Yıldız, barajın şehre büyük
kazanımları olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10091
Erişim Tarihi: 11.07.2011

37.Dönem mezunlarını verdi
ERÜ Tıp Fakültesi 37. dönem mezunlarını verdi
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Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda
bulunulması ve Đstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ERÜ Tıp Fakültesi mezuniyet törenine, Filistin

Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, Bölge Đdare Mahkemesi Başkanı Metin Karacan, ERÜ Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim, Kocasinan
Kaymakamı Mustafa Hotman, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve çok sayıda davetli ile
öğrencilerin ailesi katıldı.
Törende bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Tıp Fakültesi’nin 30 yıllık
bir tarihi var. Geçen bu kadar kısa süre içerisinde sadece Tıp Fakültemiz değil, üniversitemizin diğer
fakülteleri de çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Tıp Fakültesi’nin de temel fonksiyonlarından birisi kendi
mesleğinde başarılı insanlar yetiştirmektir. Önümüzdeki yıllarda Tıp Fakültesi, diğer fakültelerimiz gibi
sadece bilginin, orijinal bilginin üretildiği ve yayıldığı bir merkezde olacaktır” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından mezun olan öğrenciler yemin etti. Öğrencilerin coşkulu olduğu törende dönem
birincisi Ekrem Kökoğlu mezuniyet kütüğüne ismini çakarak, mezuniyet meşalesini yaktı. Filistinli bir
öğrenci diplomasını, Filistin Ankara Büyükelçisi’nden aldı. Mezuniyet töreni öğrencilerin kep atmasıyla
sona ererken ailelerinde sevinçli olduğu görüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10092
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Uygunluk Belgeleri verildi
Sigorta Acenteliği Uygunluk Belgeleri;, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) sigortacılık birimi tarafından, sigorta şirketlerine ‘Sigorta Acenteliği
Uygunluk Belgeleri’, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Pastırmacılar Parkı’nda düzenlenen sertifika törenine, KTO yönetim kurulu üyeleri ve sigorta şirketleri
temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını
yapan KTO Başkan Yardımcısı Mustafa Erçalık, sigortacılığın günümüzde geldiği noktalar hakkında
konuştu. Erçalık, son zamanlarda iç ve dış piyasalarda sıcak fon yaratma işlevinin yanı sıra ülkelerin
gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olan sigorta işlemlerinden bahsederek,
KTO olarak sigorta biriminin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Erçalık’ın konuşmasının ardından, sigorta acenteliği uygunluk belge töreni, sigorta şirketi sahiplerine
sertifikalarının verilmesiyle son buldu.
KTO sigortacılık birimi tarafından yürütülen bu uygulamayla sigorta işlemlerinde kayıt dışılığın önüne
geçmek amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10093
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Ağaç dikmek ibadettir
Çevre Dostları Derneği Orman Alanı'nda, dernek tarafından ağaç dikimi ve mıntıka temizliği yapıldı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:1
: 142
: 02 Temmuz 2011 14:26

Çevre Dostları Derneği Orman Alanı’nda, dernek tarafından ağaç dikimi ve mıntıka temizliği yapıldı.
Dernek Başkanı Gül Hanım Coşkun ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ağaç dikmek ibadettir” dedi.
Kayseri Çevre Dostları Derneği'nin Talas Konaklar mevkiinde dernek adına oluşturulan ormanda ağaç
dikimi ve mıntıka temizliği yapıldı. Çevre Dostları Derneği Başkanı Gül Hanım Coşkun yaptığı
açıklamada, aynı zamanda ağaç dikimi de yapıldığını söyleyerek, “Orman oluşumunda bize yardımcı
olan sponsor Melikgazi Belediyesi'ne ile Park ve Bahçeler müdürü Mustafa Türkmen'e yardımlarından
dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu çevre hepimizin dünya hızla değişiyor. Bu değişimin sorumlusu da
biz insanlarız. Đnsanlarımızı biraz daha çevresine önem vermesine ve duyarlı olmaya çağırıyorum.
Yoksa dünya elimizden kayıp gidecek. Çevreyi küçümsemesinler. Biz çevrecilere yardımcı olsunlar.
Atalarımız, Orta Asya'dan canları sıkıldı mı çıkını alıp istediği yere gidermiş. Bizim gidecek yerimiz
kaldı mı? Gidecek başka bir dünya olmadığına göre doğamızı korumak zorundayız. Doğa bize şunları
diyor. Benim kendime göre bir çalışma kanunum var. Eğer siz bu kanunu bozarsanız, o kanun
bozulmuş şekilde çalışır. ‘Siz bana tokat atarsanız, ben size yumruk atarım’ diyor doğa. Daha çok
ağaç dikmeliyiz. Ağaç oksijendir, havadır, sudur. Ağaç dikmek bir ibadettir. Daha çok orman alanı
oluşturmamız için bizlere sponsorlar lazım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10094
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Kazada camdan fırladı!
Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında, annesinin kucağından fırlayan 15 aylık bebek
hayatını kaybetti.
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Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında, annesinin kucağından fırlayan 15 aylık
bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kahramanmaraş'a gitmekte olan M.A.'nın kullandığı 31 LH 229
plakalı otomobil, Kayseri-Ankara karayolunun 40. kilometresinde şarampole uçtu. Kazada otomobilin
arka koltuğunda oturan annesi A.A.'nın kucağından fırlayan 15 aylık F.N.A. ön camdan dışarı uçtu.
Cama çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 aylık talihsiz bebek, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan baba M.A. (24), M.S.A. (15) ve anne A.A. (18) ise,
olay yerine çağrılan bir
başka ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik F.N.A'nın öldüğünü öğrenen aile
bireyleri sinir krizleri geçirirken, yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10095
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Grup Birinciliği Kayseri'de Yapılacak
Đl Temsilcisi Ahmet Namaldı, yaptığı açıklamada, halk oyunları grup birinciliği yarışmalarının yarın Atatürk Spor
Salonu'nda yapılacağını belirtti.
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Halk Oyunları Đl Temsilcisi Ahmet Namaldı, yaptığı açıklamada, halk oyunları grup birinciliği
yarışmalarının yarın Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağını belirtti. Yarışmaya, 9 ilden 800 civarında
yarışmacının katılacağını ifade eden Namaldı, şu bilgileri verdi: "Kayseri'nin yanı sıra Adana, Samsun,
Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Niğde ve Aksaray'dan kategori birincisi takımlar grup birinciliği için
mücadele edecek. Halk oyunları ekipleri, artistik ve stilize dallarında minikler, yıldızlar, gençler ve
büyükler kategorilerinde yarışacak. Burada grup birinciliği elde eden takımlar, daha sonra Türkiye
Şampiyonası'na gidecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10096
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Haziran Ayı Yağışlı Geçti
Kayseri'de haziran ayında son 23 yılın en fazla yağış miktarı kaydedildi.
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Kayseri'de haziran ayında son 23 yılın en fazla yağış miktarı kaydedildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, haziran ayında Kayseri'ye metrekareye
106, 2 kilogram yağış düştü. Haziran ayında uzun yıllar ortalamasında metrekareye 35, 9 kilogram
yağış düşerken, bu yılki yağış miktarı 1988 yılından beri kaydedilen en yüksek değer olarak kaydedildi.
Haziran ayındaki sıcaklık ortalaması da 18, 1 derece olarak ölçüldü. Buna göre bu yıl haziran ayı
geçen yıldan 3, uzun yıllar ortalamasından ise 1 derece daha soğuk geçti.
Haziran ayı nisbi nem değerlendirmesine göre de Kayseri'de geçen yıldan yüzde 10, uzun yıllar
ortalamasından ise yüzde 4 daha nemli geçti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10097
Erişim Tarihi: 11.07.2011

Đlginç Mobese Görüntüleri
Kentin değişik yerlerine yerleştirilen MOBESE kameralarına ilginç görüntüler yansıdı.
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Kayseri'de kent güvenliğinin sağlanması için kentin değişik yerlerine yerleştirilen MOBESE
kameralarına ilginç görüntüler yansıdı.
Đl Emniyet Müdürlüğünün şehrin güvenliğini sağlamak için Kent Güvenlik Sistemi kapsamında
kullandığı hareketli ve sabit MOBESE kameraları, kimi zaman ilginç olaylar ve kazaları görüntülüyor.
Basına dağıtılan bazı MOBESE kayıtları, bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini ortaya
koyuyor. Bu görüntülerden birinde, çevreyolda yolun karşısına geçmek isteyen iki kız arkadaştan biri,
yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen aniden yola fırlıyor ve bir aracın çarpmasından kurtulamıyor.
Aynı yerdeki bir başka görüntüde ise bir yaya yolun karşısına geçerken araçlara yeşil ışık yanıyor. Sol
şeritten hızla geçmek isteyen bir araç, dalgın yayaya çarpıyor.
MOBESE kameralarına terminal otoparkında da ilginç bir görüntü yansıyor. Duran otomobilin
bagajından eşyalarını almaya çalışan adam, parktan çıkmak için geri manevra yapan minibüs
şoförünün dikkatsizliği nedeniyle iki araç arasında sıkışarak yaralanıyor.
Yeni Mahalle'de kaydedilen bir görüntüde ise kontrolsüz kavşakta bir otomobilin, minibüse çarpması
kameralara yansıyor.
MOBESE kameraları, "kuş uçurtmuyor" tabiri de Kayseri'de gerçek oldu. Hunat Camisi karşısındaki
hareketli MOBESE kamerası bu kez bir güvercine odaklanıyor. Kameranın yerleştirildiği direğe konan
güvercin, her şeyden habersiz görüntüleniyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10098
Erişim Tarihi: 11.07.2011

MÜSĐAD'dan 2011 büyüme raporu!
''2011 Türkiye Ekonomisi Raporu basın toplantısıyla açıklandı.
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Araştırmalar ve Yayın Komisyonu koordinasyonunda
‘MÜSĐAD Ekonomi Danışma Kurulu’ tarafından hazırlanan ve yurt çapına yayılmış 3500’ü aşkın reel
sektör temsilcisinden alınan görüşleri de kapsayan, Sürdürülebilir Büyüme Đçin Stratejik Dönüşüm
başlığı altında yayınlanan ‘2011 Türkiye Ekonomisi Raporu’nun basın toplantısında konuşan
MÜSĐAD Kayseri Şube Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü şunları söyledi:
MÜSĐAD her yıl Ekonomi Raporları hazırlamakta ve her raporun da bilgilendirici bir teması
bulunmaktadır. Bu tespit edilirken, MÜSĐAD’ın misyonu gereği, vizyoner bir bakış açısı ile ilgili yıl ve
geçmiş hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde inceleniyor, ileriye yönelik bir ufuk çizilmeye çalışılıyor.
Örneğin, geçen yılki raporumuzun teması; “Ekonomide ve Demokraside Yükselme Zamanı” idi. Bir
önceki sene ise, “Küresel Kriz – Yeni Dersler”, ondan bir sene önce de “Demokrasi ve Đstikrar Đçinde
Kalkınma” teması işlenmişti.
Sürdürülebilir Büyüme Đçin Stratejik Dönüşüm
Đşte bu şekilde yapmakta olduğumuz çalışmalarla kamuoyuna, o yılın konjonktürüne ve
öngörülerimize uygun mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bu düşüncelerle hazırladığımız, bu yılki
çalışmamızın teması ise “Sürdürülebilir Büyüme Đçin Stratejik Dönüşüm” olarak belirlendi.
2011 Haziran Seçimlerinde de bu konu, açıkça gözler önüne serilmiştir. Halkımız, demokrasiye ve
istikrara ne denli önem verdiğini ve büyümeye devam etmek istediğini net bir şekilde göstermiştir.
Bilindiği üzere, Türkiye ekonomisi, bugün içinde bulunduğu güçlü konuma, büyük mücadelelerle
gelebilmiştir. Türkiye, 1980’lerde bir kıpırdanma sürecine girmiş, ancak bu sürede istenen kalkış
yapılamamıştır. Dolayısıyla da bu on senede, önce çıkış, sonra da iniş bir arada yaşanmıştır.
Koalisyon hükümetlerinin başarısız politikalarına sahne olan 1990’lı yıllar ise, Türkiye Cumhuriyeti
ekonomi tarihinde “kayıp on yıl” adıyla bir “tahribat” dönemi olarak yerini almıştır.
Hemen ardından gelen 2001 krizinin de etkisiyle, kalkınmada oldukça geride kalan ve artık hasta
adam olarak görülmeye başlanan Türkiye, bu dönemden hemen sonra, tek parti ve güçlü bir liderlikle
gelen istikrar, AB üyelik müzakere süreci, kriz sonrasının reform paketleri gibi destekleyici unsurlar
sayesinde 2000’li yıllarda nihayet silkinerek başarılı bir “tamirat” sürecine girmiştir.
Türkiye’nin kabuğunu kırdığı, milenyumun bu ilk on yıllık diliminde, ana hedef, ekonominin çatısı olan
makro ekonomik istikrarın sağlanması olmuştur. Hatta ekonomide normalleşme ve iyileşmenin
yaşandığı 2002-2007 yılları arasındaki uygulamaların, ne denli başarılı olduğunu, 2008-2010
arasındaki küresel kriz ve sonrası dönemdeki performanstan görebiliyoruz. Zira, bilhassa 2010 yılı,
alınan tedbirlerin ne kadar isabetli olduğunu gösteren tam bir “test yılı” olmuştur.
Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya gibi olgun ekonomiler dahi kriz sonrasında bir hamle yapamazken,
Türkiye, dünyada pozitif yönde ayrışmış, çalkantılı dünyada sakin ve güvenilir bir liman olarak ön
plana çıkmıştır. Bu da, Türkiye’nin şoklara karşı bu son on yılda bir hayli mukavemet kazandığını,

daha önce kendisi bir kriz kaynağı olan ekonomisinin, küresel krizlere bile karşı koyabilecek
mukavemete kavuştuğunu göstermiştir.
Bu aşamada, küresel krizin beraberinde getirdiği yeni koşullar dahilinde, durumun sürdürülebilirliğini
sağlamak ve bir yandan da tamirat döneminin eksik yanlarını tamamlamak amacıyla, 2011-2023
dönemi adeta bir hamleye dönüştürülmelidir. Girilen yeni dönemde, zincirleri kıracak farklı
yaklaşımlara açık olmak ve “stratejik bir dönüşüm” anahtar niteliğindedir.
Raporumuzun kapak konusu olan “Stratejik Dönüşüm” kavramı, bir yandan rekabetçi bir ekonomi için
derin katmanlara sirayet edecek yeni bir reform dalgasının başlatılması gereğine, öte yandan da,
Türkiye’yi yönetebilir bir demokrasi için yeni bir Anayasa yapılması gereğine işaret etmektedir.
Tabii bu yeni döneme başlarken, mevcut durumun devamı için gereken en önemli şart; son senelerde
sürekli dile getirdiğimiz üzere, istikrardır. Esasen, hayal ettiğimiz hamle imkânlarını fazlasıyla içinde
barındıran ve bu tarihi önemdeki dönüşüm için şart olan müstesna istikrar ortamını, 12 Haziran 2011
seçimlerinde, halkımız bir altın tepsi içinde sunmuştur.
Buna rağmen, herkesin bu istikrar beklentisi yönünde oy kullanarak geniş katılımlı bir Meclis çıkardığı
ortamı bozmak için, huzursuzluk çıkartmaya çalışanlar da, ülkemiz için birlik olup yeni hedeflere
koşmamız gereken şu kritik zamanda büyük bir tarihi hataya imza atmaktadırlar. Sanki bir el, uzanıp,
tam da huzura kavuştuğumuzu düşündüğümüz bir ortamda, karışıklık yaratmaya ve huzuru bozmaya
çalışmaktadır. Ama inanıyoruz ki, halkımız, daha önce de olduğu gibi, kendi huzurunu ve düzenini
bozmaya çalışanlara günü geldiğinde gereken cevabı net bir şekilde verecektir.
Biz her halükarda bu durumun kısa süreceği inancını taşıyor ve bir an önce belirsizliğin ortadan
kalkmasını diliyoruz. Bu inancımızla, istikrarın devam edeceği varsayımından hareket ederek,
bahsettiğimiz stratejik modelin özelliklerinden ve ileriye yönelik ülkemiz adına taşıdığı önemden
bahsetmek istiyorum.
Bizce, 2001 krizinden, hatta 1999 yılından beri devam etmekte olan mevcut model, Türkiye’de
istikrarı ikame etme ve bir tamirat modeliydi. Bugün ise, Türkiye’nin ekonomideki öncelikli ödevi, 10
yıl öncesi konjonktürden çok farklı olan yenidünya düzeninde, fiyat ve finansal istikrarı sağlamanın
ötesine geçmiştir. Aksine öncelik, üretim, istihdam ve rekabet odaklı dönüşümü gerçekleştirmektir.
Yani Türkiye, para ekonomisinden reel ekonomi önceliklerine kaymalıdır.
Yeni dönem için 4-i formülü
Biz o nedenle, yeni dönemin 4-i formülü içermesi gerektiğini, bir başka ifadeyle, “istikrar ortamında,
istihdam sağlayan, inovasyon odaklı imalatı önceleyen bir dönem” olması gerektiğini
vurguluyoruz.
Bu genel seçimler döneminde memnuniyetle müşahede ettik ki, Türkiye’nin ortak kabul gören ve artık
bir milli mutabakata dönüşen 2023 ekonomi hedefleri vardır. 2023’te kişi başına düşen milli gelir
hedefi olan 25.000 dolara ulaşmak için, Türkiye’yi 3.000 dolar bandından 10.000 dolar bandına
taşıyan mimarinin yeterli olmayacağını ve ek hamleler yapılması gerektiğini de kabul etmek gerekir.
Bunun birkaç nedeni vardır. Đlk olarak, Türkiye’nin mevcut iktisadi “yapı taşlarının” bu hedefle uyumlu
hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden yeni inşa edilecek model, tamirattan ziyade elde edilen
tecrübelerle yeni bir modelin oluşturulmasına yönelik bir hamle anlayışına dayanmalıdır.
Đkinci olarak da, 2023 Hedeflerinin anayasal çerçevesi, devlet yapısı, eğitim alt yapısı, müfredat
içeriği, eğitimdeki yönlendirme mekanizması, ulusal tasarruf kaynaklarının çeşitliliği, sanayinin teşvik
ve yönlendirme kalitesi, emek piyasası yapısı gibi kritik bileşenleri yeni dönem hedefleriyle uyumlu
hale getirilmelidir.
Üçüncü olarak ise, Türkiye ekonomisi, 2002 yılından beri, uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu istikrara
kavuşarak sahip olduğu potansiyel ile düşük varlık fiyatları, rekabetçi reel ücretler ve hızla gerileyen
kredi maliyetleri gibi büyümeyi destekleyen avantajları yeterince kullanmış ve geleneksel sektörleri
küresel rekabette en üst limite kadar zorlanmıştır.
Bu meyanda, ekonomide istikrarın temini ve geleneksel sektörlerden gelen büyüme katkısı bir
anlamda sistemi arkadan iten unsurlar olmuştur. Ancak, bu düşük katma değerli ve düşük-orta

teknolojili geleneksel sektörlere dayalı üretim anlayışının bundan böyle beklenen hamleye bir katkı
yapması mümkün değildir. Aksine, artık Türkiye’nin potansiyel büyüme düzeyini yukarılara taşımak
üzere itici değil, “çekici” çıpalara ihtiyacı vardır.
Türkiye, ‘orta gelir tuzağı’ ile karşı karşıya
Ayrıca, bugün kişi başına düşen milli gelirde gelinen seviyeye bağlı olarak, bütün göstergeler
Türkiye’nin bu aşamada bir “orta gelir tuzağı” testinden geçtiğine de işaret etmektedir. Đşte,
Türkiye’nin bir orta gelir kapanına sıkışarak artan oranlarda açık bir pazar haline gelmesinin önüne
geçmek üzere, küresel düzene nasıl daha hızlı ve etkin entegre olacağımız üzerinde kafa
yorulmalıdır.
Zira, Türkiye’deki üretim yapısına bakıldığında, en büyük sektörler haline gelen alanlarda, %80’lere
varan oranlarda bir ithal girdi bağımlılığının söz konusu olduğu görülmektedir. Bu modelde, yüksek
katma değerli, nitelikli ara mallar, Avrupa’dan, ölçek ekonomisi gerektiren düşük maliyetli girdiler ise
büyük oranda Asya’dan temin edilirken, sadece orta teknolojili %20’lere varan bir kısım girdiler, iç
piyasadan temin edilebilmektedir.
Bu yüzden, Türkiye’nin bu konumdan çıkarak, daha nitelikli, toplam faktör verimliliğine dayalı
rekabetçi bir büyüme modeline geçme süreci hızlandırılmalı ve derinleştirilmelidir. Öyleyse, temel
amaç, daha çok kaynak girdisine dayanan ve nicel olan büyümeyi artık nitel bir hale dönüştürmek
olmalıdır.
Bu meyanda, Türkiye, gerekli rasyonel destek-teşvik-yönlendirme mekanizmalarının yanı sıra, bir o
kadar önemli olan kontrol-denetim-disiplin unsurlarını etkinlikle hayata geçirerek, kritik girdileri içeride
üretebilmenin bütün yollarını sonuna kadar zorlamalıdır.
Bilindiği üzere, dünyada nano-mühendislik ve bilişim alanlarında hakim olan ülkeler, 1990’lı yıllara
damgasını vurmuştur. 2000’li yıllarda ise, sağlık teknolojilerine, enerji sektörüne, elektrikli araçların
geliştirilmesine ve gıda-emtia güvenliğine yönelik çalışmalar yapan ülkeler öne geçmiştir. Türkiye ise
“tahribat” ve “tamiratla” geçen bu 20 yıllık dönemde fırsat bulup da bu alanlarda hamle yapamamıştır.
Oysaki bilişim, elektronik ve yenilikçi ilaç ve tarım gibi lokomotif sektörlerde hala bu hamleleri yapma
zorunluluğu devam etmektedir.
Türkiye iddialı projeler geliştirmeli
Ayrıca, bundan böyle, Türkiye’nin, büyük ve iddialı projeler geliştirip bunlara sıfırdan yatırımcı çekme
noktasındaki çalışmalara da ağırlık vermesi gerekmektedir. Perakende, finans ve gayrı menkul başta
olmak üzere satın alma, birleşmeler ve özelleştirmelere ilgi duyan yabancı sermaye, Türkiye’nin
öncelikleri doğrultusunda yönlendirilmelidir.
Şimdilerde yeniden canlanmaya başlayan yabancı sermaye yatırımlarının önemi, ülkeye kalıcı bir
know-how, teknoloji, öğrenme etkisi gibi pozitif özellikler taşıyabilmesinde aranmalıdır. Burada en
önemli nokta, Türkiye’nin kritik sektörlerde uzun vadeli stratejiler geliştirerek ikna edici bir vizyon
üretebilmesinden geçmektedir. Örneğin, Bilişim Vadisi veya Sağlık Vadisi gibi gerçekten heyecan
verici projelere start verilmesinde geç kalınmamalıdır. Zira, Amerika ve Batı Avrupa'dan çıkan
üreticiler, bu alanlarda yeterli yatırım yapılmadığı için Türkiye yerine Doğu Avrupa ve Uzakdoğu'yu
tercih etmektedirler.
Bunun yanı sıra, Türkiye’de hala dinamik rekabetçi üstünlüklere göre sektörel mimarinin belirlenmesi
ihtiyacı vardır. Bu meyanda, ülkemizin, otomobil, elektronik, makine ve teçhizat, tekstil, mobilya,
enerji gibi sektörlere öncelik verip dünyanın cazibe merkezi olmayı hedeflemesi gerekmektedir.
Bakanlıklarla ilgili düzenleme memnuniyet verici
Bahsedilen tüm bu stratejik dönüşümlerin hayata geçirilmesinde elbette ki, bu değişimi
gerçekleştirecek kurumların da, hedefe yönelik olarak yapılandırılması önem arz etmektedir. Bu
bağlamda, uzun süreden beri MÜSĐAD’ın dile getirdiği bakanlıklara yönelik düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi, iş dünyasını memnun etmiştir. Özellikle, 2008 başında önermiş olduğumuz

Kalkınma Bakanlığı, ekonomiyle ilgili paydaş kurumları bir araya getiren Ekonomi Bakanlığı, üretimde
stratejik dönüşüm için elzem olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, etkin bir müzakere sürecini
yönetecek AB Bakanlığı, hem zamanlama hem de uygulama olarak son derece yerinde kararlar
olmuştur.
Bunun yanı sıra, yeni dönemde düşünülen “bakan yardımcılığı” uygulamasının, kamu ve özel sektör
arasındaki ilişkiyi üst düzeye çıkarması ve zaman zaman karşılaşılan katı bürokratik yapının
yumuşatılarak etkin hale getirilmesi açısından faydalı olacağı beklenmekle birlikte, özenle
konumlandırılması gerekmektedir.
HABER/Ahmet KARASU
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