KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
08.11.2010–14.11.2010
Başarılı sanayicilere ödül
Kayseri'de Sanayi Odası tarafından düzenlen gecede başarılı sanayiciler ödüllendirildi.
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, "2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yaparak, dünyanın ilk 10
ekonomisi içinde olmayı hedefliyoruz" dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Sanayi
Odası tarafından düzenlen ve başarılı sanayicilerin ödüllendirildiği 'Sanayi Gecesi'ne katıldı. Hilton
Otel'de gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Ergün, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat
yaparak, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içinde olmayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan Ergün,
"Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içinde olmak için yeni projeler gerçekleştirmemiz gerekiyor.
Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak çok zor değil aslında. Dünyada 26. sırada iken bugün 17'ye
yükseldik. Önümüzdeki 13 yılda da ilk 10'a girebileceğinden eminiz. Türkiye fert başına mili gelirini 10
bin dolara çıkarabildiyse önümüzdeki dönemde 20 bin dolara çıkarabilir. Biz buna inanıyoruz ve bu
hedefe doğru pozisyon aldık. Đhracat yapan, istihdam oluşturan özel sektörlerin Türkiye'yi bir üst
basamağa ulaştıracağımızdan eminim" diye konuştu.
Hiçbir ekonominin hava, güneş ve kumu satarak ayakta kalamayacağına vurgu yapan Ergün,
kalkınmak için üretim gücünün artmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Ergün, "Kayseri alan
olarak Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden birisidir. 2002 yıllarında sadece 358 milyon dolar
ihracat yapan Kayseri'de, 2008 1 milyarı geçkin, 2009 yılında ise 1 milyar dolar çıtası yükseltmektedir.
Bu şehrin insanları devlete yaslanmadan yaptığı üretimle herkese örnek olmuştur" dedi.
Anadolu şehirlerinin her birisinin ayrı ayrı potansiyelleri olduğuna dikkat çeken Ergün, Anadolu
şehirlerinin birbirine destek vermesi halinde top yekün ayağa kalkacağından emin olduğunu belirtti.
"KOBĐ'lerin yeni destek programını Çarşamba günü ortaya koyacağız" müjdesini veren Bakan Ergün,
"Özel sektörü güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin dünya pazarına açılması gerekir.
Pazarlarımızı çeşitlendirmeliyiz. Çin pazarına neler satmalıyız diye analizler yapmalıyız. Pazarlara
nüfus etme ivmesinin öneminin yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Ergün,
"Elde ettiği başarılarla yetinen ve yeni denizlere yelken açmayanlar kaybedeceklerdir" dedi.
"REKABETÇĐLĐĞĐN ÖNÜNDEKĐ ENGEL REHAVETTĐR"
Rekabetçiliğin önündeki en büyük engelin rehavet olduğunu belirten Ergün, "Hiçbir zaman rehavete
kapılmamalı; rekabetin artırılması adına daha büyük işler yapmalıyız. Hükümet olarak ülkenin her
zaman özel sektörün omuzlarında yükseleceğini ifade ettik. Bizler de özel sektörün önündeki engelleri
kaldırmak için çok büyük mesailer sarf ettik. Türkiye'nin 8 yıl içerisindeki gelişmesi, özel sektöre
sağlanan destektir" diye konuştu. Bakan Ergün şöyle devam etti:
"Bu yılın başlarında küresel kriz devam ederken, 10 yıllık tahvil anlaşması yaptık. Bizim tahvillerimizin
riski birçok Avrupa ülkelerinin riskinden daha az ve daha güvenilir hale gelmiştir. Bu iktidar döneminde
bir genel seçim yerel seçim ve referandum yaşadık. Bu seçimlerinin hiç birinde seçim ekonomisi içine
girmedik. Eğer sizlerin zihinlerinde bu konuda tereddütler varsa tereddütte bulunmayın. Hiç kimse
merak etmesin; biz kimsenin zarar göreceği işin altına girmeyiz. Bu gün ekonomi iyi bir çizgide devam
ediyor ve bunu yükselerek sürdürecektir. Bütün gelişmeler Türkiye'nin iyi yolda olduğunu, sanal

ekonominin değil, reel ekonominin güçlendiğini gösteriyor. Dünyada küresel ekonominin devam ettiğini
düşünsek bu başarının çok büyük iş olduğu anlaşılır."
MUSTAFA BOYDAK
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ise, 2010 yılı itibariyle siyasi
çalkantılar yaşanmasına rağmen hükümetin uzun vadeli istikrara yönelmesinin, yaşanan sıkıntıların
hafif atlatılmasına neden olduğunu söyledi. KAYSO'nun bu yıl 44. kuruluş yıldönümü olduğunu
hatırlatan Boydak, "2009 yılı rakamlarına göre performans gösteren sanayiciler ile beraber 6.'sı
gerçekleştirilen 'Sanayi Gecesi'nin anlamı bizim açımızdan büyüktür. 2009 yılı Türkiye açısından
küçüldüğümüz bir yıl oldu ancak ülkemiz gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman az hasarla atlatıldığını
görüyoruz. 2008 yılında başlayıp 2009 yılında süren global daralmada büyük sıkıntı yaşayan Kayserili
sanayicilerin, bu sınavı az hasarla atlatması bizi sevindirdi. 2009 yılında Türkiye'deki sanayicilerin
şikayeti; Avrupa pazarı ve AB ülkelerinde yaşanan küçülme nedeniyle ihracatımızda da küçültme
yaşandı. Ama biz sanayiciliğin uzun vadeli iş olduğunu biliyoruz. Bu iş yarın hemen vazgeçilecek iş
olmadığını biliyoruz. Onun için bıkmadan usanmadan işlerimize bakmaya devam edeceğiz" dedi.
"KAYSERĐ YERĐNDE DURMUYOR"
Kayserili işadamları ve sanayicilerin başarısını anlatan Boydak, "Özelikle Kayseri Organize Sanayi ve
serbest bölgede çok büyük üretimler yapılıyor. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı basınında çıkan
haberlerde özellikle bizim dikkatimizi çeken Kayseri insanının çalışkanlığı üzerinde duruluyor.
Hayırseverliği ile öne çıkan Kayseri'de çok araştırmalar yapılıyor. Kayserili hemşehrilerimizin disiplinli
çalışması ve aile bütünlüğünün önemi başarıya çok büyük katkı sağlıyor. Onun için Kayseri'nin
geleceğine umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜRKĐYE 5 YIL DAHA YÜZDE 6 BÜYÜMEYĐ SÜRDÜRÜRSE AVRUPA ÜLKELERĐNĐ
YAKALACAĞIZ"
Boydak, Türkiye'nin 5 yıllık süre içerisinde her yıl yüzde 6 oranında büyümesini devam ettirmesi
halinde Avrupa ülkelerinin yakalanacağını vurguladı. Boydak, "2008 yılında çıkarılan teşvik
bölgelerinin 3. bölgesinde yer aldı. Adil bir yere getirildi. Sektörel olarak baktığımıza yüzde 80
oranında doğru bir karar. Artık yeni yeni kendimize geliyoruz, yeni yeni yatırımlara bakıyoruz. Yatırım
teşviklerinin desteklenmesi süresinin 2011 yılına kadar uzatılmasını istiyoruz. Türkiye'de yabancı
sermayenin doğrudan gelmesini talep ediyoruz. Türkiye büyüyor ancak bir miktar yatırım eksikliğimiz
var. Gerekli tedbirler alınırsa yatırımların artmasıyla istikrarlı büyümeyi artıracağız. Türkiye'nin yüzde
6'dan az büyümemesi. Đnşallah bu 5 yıl daha sürerse Avrupa ülkelerini yakalayacağız, bu sebeple
GSMH yükselecek. GSMH yükselmesi bizim gelecekteki sigortamızdır" diye konuştu.
Programda, Türkiye sıralamasında ilk bine giren, vergi rekortmeni ve gelir rekortmeni Kayseri
firmaları ödüllendirildi. Özel ödüller de dahil toplam 70 ödül, Bakan Ergün ile TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan tarafından sahiplerine verildi.
Gecede Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Sanayi ve Ticaret Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur,
Melikşah Üniversitesi Rektörü Reşit Özkanca, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Hasyüncü, Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve üyeleri ile çok sayıda sanayici
hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8329
Erişim Tarihi: 09.11.2010

Bülent Ecevit anıldı
Kayseri Demokratik Sol Parti (DSP), Türkiye'nin eski Başbakanı 'Bülent Ecevit'i Anma Günü' düzenledi.
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Kayseri Demokratik Sol Parti (DSP), Türkiye'nin eski Başbakanı 'Bülent Ecevit'i Anma Günü'
düzenledi.
DSP Kayseri Đl Başkanlığı'nda 'Karaoğlan' lakaplı Türkiye'nin eski Başbakanı Bülent Ecevit'i anma
günü düzenledi. Anma gününe DSP Đstanbul Milletvekili Hüseyin Mert, DSP Meclis Üyesi Av. Metin
Ceylan, DSP Kayseri Đl Başkanı Memduh Taşkın ve çok sayıda partili katıldı.
Bülent Ecevit'in Türkiye'nin son devlet adamı olduğunu savunan Mert, "Bülent Ecevit, 'ortanın solu'
kavramını ortaya attı. Bülent Ecevit, 'ortanın solu' kavramını Türkiye'nin sol denildiğinde tüylerin diken
diken olduğu bir dönemde, halkın gelenek ve göreneklerini hamur ederek 'evrensel sol' kavramınıda
ortaya attı. Bülent Ecevit'in, inançlara saygılı, laikliğe zeval vermeyecek bir söylemi vardı" diye
konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti'ni başkalarına peşkeş çekenlerin karşısında Bülent Ecevitlerin olduğunu
unutmaması gerektiğini DSP Kayseri Đl Başkanı Memduh Taşkın, "Demokratik Sol Parti, halk var
oldukça var olacaktır. Gücünü halktan alan bir parti, emek var oldukça devam eder. Her birimiz bir
Ecevit'iz. Partiyi yaşatmak, Ecevit'i yaşatmak demektir. Güvercin her yerde var olacak" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8330
Erişim Tarihi: 09.11.2010

Grup 38'den şok iddia !
Taraftarlar Derneği Kayserispor'un Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçında iki ayrı bilet bastırıldığı iddiasında bulundu.
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Grup38 Taraftarlar Derneği ve Cadde Gençlik Taraftarlar Derneği ortak bir basın toplantısı
düzenleyerek, Kayserispor’un Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçında iki ayrı bilet bastırıldığı iddiasında
bulundu.
Grup 38 Taraftarlar Derneği binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Đncealan şu

iddialarda bulundu:
“Bilindiği gibi Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçı için Kayserispor kulübü Kuzey ve Güney tribünü için
15 TL, ve Gençlerbirliği maçı için 10 TL bilet fiyatı belirlemiş ve taraftarlar satış gişelerinden bu fiyata
bilet almıştır. Fakat kamuoyunun bilmediği ve bazı özel taraftarlar için bastırılan indirimli yani Beşiktaş
maçı için 7,5 TL, ve Gençlerbirliği maçı için 5 TL olan ikinci bir bilet uygulaması yapmışlardır. Yani
sıradan bir vatandaş Kuzey alt tribününe 10 TL verirken, özel taraftar grubu 5 TL veriyor. Özel
uygulama sadece bir taraftar grubu için yapılıyor. Diğer taraftar grupları ve taraftarlar ikinci sınıf
taraftar muamelesi görüyor. Yani aynı tribüne iki farklı fiyatla bilet uygulaması yapılıyor. Bu indirimli
biletler gişelerde satışa sunulmayıp bazı şahıslar eliyle alıcısına gizlice ulaştırılıyor ve toplu halde
satılıyor. Bu uygulama 5149 sayılı kanunun 20. maddesine göre bir suçtur. Para cezası ve hapis
cezasının gerektirir. Ayrıca TFF kurallarına göre aynı tribün için iki farklı fiyatta bilet bastırmak maddi
cezayı gerektirir. Bu farklı biletler şu anda elimizdedir. Ve bununla ilgili olarak savcılık, TFF ve Đl Spor
Güvenlik kurulu için yapacağımız başvurular hazırdır. Biz taraftarlar derneğiyiz tüm taraftarların
hakkını savunmak görevimizdir.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8331
Erişim Tarihi: 09.11.2010

Sel değil şebeke suyu !
Şebeke suyundan sızan sular, Sırım Sokak'ta bulunan 10 evin bodrum katına ulaştı.
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Kayseri'de şebeke suyunun patlaması sonrası 10 evi su bastı. Evlerini basan suyu kendileri tahliye
etmeye çalışan vatandaşlara itfaiye ve KASKĐ ekipleri yardım etti.
Sabah saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Sırım Sokak'ta şebeke
suyu patladı. Şebeke suyundan sızan sular, Sırım Sokak'ta bulunan 10 evin bodrum katına ulaştı.
Đtfaiye ve Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) ekiplerine olay haber verildi. Đtfaiye ve KASKĐ
ekipleri ilk olarak evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı. KASKĐ ekipleri, patlayan borunun bulunduğu
yere müdahale ederek suyun evlere akmasını önledi. Evinin bodrumunu su basan Đsmet Akbulut,
sabah saatlerinde
aniden evleri su bastığını belirterek, "Birkaç saattir evlerin bodrumunu basan suları tahliye etmek için
uğraşıyoruz. Bir anda oldu. Şebeke patlamış ondan dolayı evleri su basmış" dedi.
Evini ve kömürlüğünü su basan Đlhan Şahin ise, "Sabah saatlerinde bir ses geldi ne olduğunu
anlayamadım. Daha sonra evlerimizi ve kömürlüğümüzü su bastı. Yaklaşık iki saat suyu tahliye etmek
için uğraştık" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8332
Erişim Tarihi: 09.11.2010

Hacı adaylarına pasaport engeli !
Đstanbul Atatürk Havaalanı'na gelen 90 hacı adayı, pasaportlarının Kayseri'de kalması nedeniyle havaalanında sabahladı.
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Kutsal topraklara gitmek üzere dün gece Đstanbul Atatürk Havaalanı'na gelen 90 hacı adayı,
pasaportlarının Kayseri'de kalması nedeniyle havaalanında sabahladı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden hac vazifelerini yerine getirmek için yola düşen hacı adayları,
pasaportlarını teslim ettikleri diyanet görevlisinin, Kayseri'de akşam saatlerinde bastıran yoğun sis
nedeniyle uçağının kalkmaması üzerine geceyi havaalanında geçirdi. Bu sabah saat 05.20 uçağıyla
Cidde'ye gitmeleri planlanan hacı adaylarının belirsiz bekleyişi sürüyor. Sabah 10.00 uçağına yetişme
umudunda olan hacı adayları bu uçağa da yetişemeyince, alandaki diyanet görevlileriyle tartıştı. Bu
arada kimi hacı adaylarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8333
Erişim Tarihi: 09.11.2010

Arı Bal Evi açıldı
Arı Bal Evi hafta sonu düzenlenen törenle Kayseri&#8217;de açıldı.
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Arı Bal Evi hafta sonu düzenlenen törenle Kayseri’de açıldı. Cumhuriyet Mahallesi Kiçikapı Caddesi
üzerinde 06 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen Arı Bal Evi’nin açılışını Kayserinin seçkin protokolü
gerçekleştirdi. Emin Yıldırım, Dilek Buz ve Bünyamin Zeran’dan oluşan üç ortaklı bir işletme olan Arı
Bal Evi’nde Sivas başta olmak üzere Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinden getirtilen balların
uygun fiyatlarda halka satışı gerçekleştiriliyor.
Arı Bal Evi işletme ortaklarından Emin Yıldırım, açılış sonrası yaptığı açıklamasında Kayseri halkına
Türkiye’nin birçok bölgesinden getirttikleri doğal ve katkısız ürünleri sunacaklarını söyledi.

Yıldırım “ Arı Bal Evi’nde Türkiye’nin önemli bal üretim merkezlerinden getirttiğimiz doğal bal ürünlerini
Kayseri halkına sunuyoruz. Bu merkezlerin en başında Sivas bölgesi geliyor. Mağazamızda Sivas ili
Altınyayla, Divriği, Đmranlı ilçelerinden ve Kösedağ bölgesinden gelen çiçek ballarını satışa sunuyoruz.
Karadeniz bölgesinden özellikle Artvin’den getirttiğimiz kestane ve akasya ballarımız, Doğu Anadolu
bölgesinden getirtilen kara kovan balları da bulunuyor. Zamanla çam balı ve Artvin’den Kaçkar balı
çeşitlerini de getirteceğiz. Ayrıca doğal olarak arıcılardan getirttiğimiz polenlerimizde mevcuttur. Bunlar
tamamıyla doğaldır, hiçbir katkı maddesi içermezler. Bunları kaliteli ve uygun fiyatlarda halkımıza
sunmaya çalışıyoruz” dedi.
BAL KONUSUNDA, TÜKETĐCĐMĐZĐ BĐLĐNÇLENDĐRECEĞĐZ
Bal üretimde birçok kimyasal katkı maddesinin kullanılabildiğine değinen Yıldırım, bu konularda
tüketiciyi bilinçlendirmeyi ve doğal ürünleri sunmayı hedeflediklerin ifade etti.
Yıldırım,” Piyasalarda kaliteli gibiymiş gibi satılan birçok kimyasal katkılar kullanılarak oluşturulan bal
çeşitleri bulunuyor. Biz burada insanlarımızı bilinçlendirerek doğru ürünleri seçmelerinde yardımcı
oluyor ve kaliteli ürünler sunuyoruz” diye konuştu.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8335
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Erciyes Adana'yı dörtledi !
Kayseri Erciyesspor, 3 hafta sonra Adanaspor'u 4-1'lik farkla yenerek galibiyet sevinci yaşıyor.

Kategori

: Erciyesspor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 30

Tarih

: 09 Kasım 2010 13:30

Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, 3 hafta sonra Adanaspor'u 4-1'lik farkla
yenerek galibiyet sevinci yaşıyor.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Futbol Federasyonu'na sitemini belirten Adanaspor
Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Mağlubiyetin mazereti değil ama Futbol Federasyonu'nun önceden
belirlediği maçın günü ve saati hakkında sitemde bulunmak istiyorum. Akşam oynanması gereken maç
gündüz oynandı. Neden böyle bir karar alındığını bilmiyorum ama Futbol Federasyonu kendi yaptığı
planlamanın arkasında durmuyorsa bu işi yapmayacak" dedi.
Teknik Direktör Arın, çıkışın ardından böyle bir mağlubiyet almanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile
getirerek, "Kayseri Erciyesspor iyi oynadı ve bu maçı daha da farklı kazanabilirdi. Bizim ekibinde bu
kadar disiplinsiz olmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Levent Devrim ise, Adanaspor'dan aldıkları 3 puanla ligde 2.
sıraya yükseldiklerini söyledi. Devrim, "Maç öncesi hazırlıklarda arkadaşlardan bu mesajı almıştık.
Đnanmış bir oyuncu topluluğu vardı ve bugün maça yansıdı. Farklı bir skor olsa da çok önemli bir rakibi
yendik. Hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye
konuştu.
"MENAJERLĐK YAPTIĞIMA YÖNELĐK ĐDDĐALARIN GERÇEK OLDUĞUNU ĐSPATLAYAN
OLURSA BU ĐŞĐ BIRAKIRIM"
Kendisine yönelik yapılan gerçek dışı haberlerden ötürü rahatsızlık duyduğunu dile getiren Devrim,

"Menajerlik yaptığımı ispatlayabilen varsa, değil Erciyesspor takımını bu mesleği bırakırım" diye sert
ifadelerde bulundu.
Devrim şöyle devam etti:
"Biz onurumuz için şerefimiz için yaşıyoruz. Ben her zaman söylerim, 'sonuna kadar benim yaptığım
işi eleştirin' diye ancak eleştiri sınırı saygı sınırını geçiyorsa ben yokum. Yapılan bu iddialar hakkında
yarın itibariyle bütün hukuki yollar başlayacak. Artık bundan sonra hukuk konuşacak. Burada olayım
olmayım 1 gün ya da 10 yıl da sürse davamın arkasında olacağım. Elinde belge varsa getir masaya
koy, ben bu işi bırakacağım."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8336
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Kurbanlıklar neden pahalı ?
MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz yönetim kurulu üyeleriyle, Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret etti.
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- Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Süleyman Korkmaz beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle,
Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ile bir süre görüşen
MHP’liler, et ithalatı ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.
Ziyarette, ithal et konusuna değinen MHP Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, hükümetin ülkedeki
hayvancılığı desteklemesinin daha doğru olacağını bildirdi. Korkmaz, “Et Balık Kurumu kapandı.
Ülkemize ithal et gelmeye başladı. Devlet neden tarım ve havyacılığı desteklemiyor da ülkemize ithal
et geliyor bunu sormak lazım. MHP iktidarında direk besiciye, çiftçiye destek var. Neden Kayseri
kalitesiz et yiyor. Avrupa ülkelerinde 375 TL olan kurban kesimi, Kayseri’de neden 800 ile 1000 TL
arasında. Biz siyasi olarak değil bir vatandaş olarak bu sorulara cevap aramaya geldik’’ şeklinde
konuştu.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü’de MHP’lilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Kayseri’ye yurt dışından 2 çeşit et geldiğini belirten Ünlü, “Birincisi Et-Balık Kurumu tarafından
Uruguay’dan getirtilerek Sivas ve Nevşehir illerindeki kasaplara ve marketlere veriliyor. Đkincisi de
pastırma ve sucuk yapımı için gelen et. Bu da Polonya’dan geliyor. Kesildikten 4-5 gün sonra ülkemize
geliyor. Fiyatı 12 TL artı KDV. 29 Ekim’den itibaren de ilimize ithal et gelmeye başladı. Bu tarihten
itibaren gelen etlerle birlikte stoklar oluştu. Stoklardan dolayı kurbana kadar et fiyatlarının düşeceği
kanaatindeyim. Koyun etinde düşüş olmasını beklemiyorum. Çünkü koyun eti sadece Trakya
bölgesine geldi. Hayvancılığın ölme sebepleri arasında köyden kente göç, süt fiyatlarındaki düşüş
buna paralel olarak da yem fiyatlarındaki artış geliyor. Hayvancılığın gelişmesi için Kayseri’de süt
entegre tesisi kurulması, genel olarak besiciliğin ayaklanması içinde sütçülüğün gelişmesi lazım” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8337
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Erciyes projesini devredebiliriz !
Özhaseki: Erciyes Master Planı'na ortak çıkarsa ortak oluruz, devralmak isteyen olursa devrederiz.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Başbakanlık Yatırım Ajansı toplantısında,
“Erciyes Master Planı'na ortak çıkarsa ortak oluruz, devralmak isteyen olursa devrederiz. Kendi
imkanlarımızla da yaparız ama yabancı yatırımcılar için büyük bir fırsat olur” diye konuştu.
Kayseri Sanayi Odası'nda geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda, Yarım Ajansı'nın strateji takımına
kayseri ile ilgili bilgi veren ve Kayseri'nin turizm açısından gelişmesi için gereken bütün çalışmaları
yaptıklarını bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Özellikle Kayseri'nin Cumhuriyet
Meydanı değişik dönemlere ait eserler barındırıyor. Kayseri'nin tarihi geçmişi 6 bin yıla kadar
dayanıyor. Bu nedenle Cumhuriyet Meydanı'nda bir çok döneme ait eserleri bir anda görebilmek
mümkün” dedi.
Turizmin canlanması için büyük bir projenin hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Özhaseki, “Erciyes
Master Planı tamamlandığında 160 kilometrelik kayak pisti ortaya çıkacak. Binlerce insan aynı anda
kış etkinliklerine katılabilecek ve yüzlerce insana da iş kapısı açılmış olacak. Biz bu projeyi 3 yılda
tamamlamayı düşünüyoruz. Ancak ortak çıkarsa ortak oluruz. Devralmak isteyen olursa devrederiz. Bu
projeyi kendi başımıza da tamamlarız ancak yabancı yatırımcılar için büyük bir yatırım fırsatı olur diye
düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8338
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Şota'dan futbolculara uyarı !
Şota futbolcularını deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçına hazırlarken, "sistemi bozmayın" dedi.
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, futbolcularını deplasmanda oynayacakları Konyaspor
maçına hazırlarken, "sistemi bozmayın" uyarısında bulundu.
Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği karşılaşmasından
örnekler vererek oyuncularına "sistemi bozmayın" uyarısında bulunan Kayserispor Teknik Direktörü

Şota Arveladze, sistemli oyunun başarı getireceğine vurgu yaptı. Tesislerde antrenman öncesi
oyuncuları ile konuşan Şota Arzeladze, "Gençlerbirliği maçında, dediğimi yapmadınız ve 1 gol yedik.
Hücum yaparken herkes çıktı o nedenle maçta geriye düştük. Daha sonra uyarımı dikkate aldınız,
bastırdık ve golü bulduk. Sistem son derece önemli. Sistemi bozmadan oyun oynandığı zaman başarılı
oluyoruz. Konyaspor maçında sistemi bozmadan oynarsak oradan 3 puan alırız" diye uyarıda
bulundu.
Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım, çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürürken,
forvet oyuncusu Abdulkadir Özgen, 3 puan hedefiyle deplasmana gideceklerini, bunun için takım
olarak iyi çalıştıklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8339
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Kale surlarında intihar girişimi
Balici bir genç, polisin ve esnafın 1 saatlik ikna çabalarına rağmen surlardan atlayarak intihar girişiminde bulundu.
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Kayseri'de kale surlarına çıkan balici bir genç, polisin ve esnafın 1 saatlik ikna çabalarına rağmen
surlardan atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Düvenönü surlarına bir gencin çıktığı ihbarını alan polis olay
yerine geldi. Çevre güvenliğini alan polis, Emre Atay (21) adlı genci ikna etmeye çalıştı. Đkna
çabalarına yanıt vermeyen genç, bir yandan bali çekerken, kendisine yaklaşan olduğu takdirde intihar
edeceğini söyledi. Genci arkadaşları ve esnaf da ikna edemeyince, sinirlenen bir esnaf gence "atla"
diye bağırdı. Esnafı polis sakinleştirmeye çalışılırken, bazı vatandaşların telefonla surlardaki balici
genci görüntülemeye çalışması dikkat çekti.
Đtfaiye aracıyla gencin yanına giden arkadaşları, Emre Atay'ın surlardan sarkması üzerine tekrar geri
dönerken, branda serildiğini gören şahıs bir anda aşağı atladı. Sağlık ekiplerinin anına müdahale ettiği
Emre Atay, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atay'ın sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8341
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Haine Cumhuriyet Meydanında idam !
Gesi Bağları filmindeki idam sahnesi Cumhuriyet Meydanı&#8217;nda çekildi. Şekip Taşpınar darağacına asıldı.
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Dış güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara Kayseri’de karşı çıkan bir grup vatanseverin
mücadelesini anlatan Gesi Bağları filmindeki idam sahnesi Cumhuriyet Meydanı’nda çekildi. Şekip
Taşpınar darağacına asıldı.
Öğle saatlerinde set ekibi tarafından getirilen darağacının montajı vatandaşlar tarafından dikkatle
izlendi. Darağacının kurulmasından sonra Şekip Taşpınar’ın asılma sahnesi çekildi. Çekim öncesinde
set ekibi tarafından tüm önlemler alındı. Vatandaşların da meraklı bakışları altında Şekip Taşpınar’ın
asıldığı sahne çekildi.
Gesi Bağları'nın tarihi bir film olmadığını günümüzdeki olayların gelişmelerini anlattığını söyleyen
Levent Đnanır, "Ülkemiz dış güçler tarafından kuşatma altına alınmış. Böyle bir dönemde Kayseri'deki
vatansever, sağduyulu insanlar ülkesine sahip çıkma adına bu dış güçlerle mücadele eder. Bu
mücadelede vatan hainlerine karşı mücadelelerini sürdürür. Filmin senaryosunda olduğu gibi vatan
haini olan kişi idam edilir. Daha detaylı bilgi vermem de doğru olmaz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8342
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Rahmetle anıyoruz !
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 72. yılında anılıyor.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 72. yılında anılıyor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8344
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Tomarza'da kaza: 1 ölü
Đki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi
de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 38 YE 167 plakalı otomobil Tomarza ilçesi Şıhbarak köyü
mevkii Toklar yolu 4. kilometresinde, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen M.S. yönetimindeki 38 NS
900 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası M.S. olay yerinde hayatını kaybederken, A.T. yaralandı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan A.T., tedavisinin ardından çıkarıldığı adli
mercilerce tutuklanarak Tomarza Kapalı cezaevine konuldu.
- YILDIRIM BEYAZIT’TA TRAFĐK KAZASI: 2 YARALI
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tavlusun
Caddesi’nde meydana gelen kazada, Kadir Katırcı’nın kullandığı 38 RN 892 plakalı kamyonetin,
Saliha Özkan’ın kullandığı 06 AZ 5499 plakalı otomobile çarptığı öğrenildi. Kazada, otomobil sürücüsü
Saliha Özkan ile kamyonette bulunan Necmettin Özdemir’in yaralandığı bildirildi.
Yetkililer yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığını bildiren
yetkililer, otomobil ve kamyonette maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8345
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Temel eğitim kademeli olsun
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Alkan, Kızılcahamam&#8217;da yapılan 18. Milli Eğitim Şurasını değerlendirdi.
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Alkan, Kızılcahamam’da yapılan 18. Milli Eğitim
Şurası’nda sendikaları olarak bildirdikleri görüşler hakkında açıklama yaptı.
18. Milli Eğitim Şurası Kızılcahamam’daki Asya Termal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Şurada, Milli
Eğitim camiasını ilgilendiren önemli tavsiye kararları alındı. Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı
Aydın Kalkan ise yaptığı açıklamada eğitim camiasını ilgilendiren konularda sendikaları adında birçok
görüş bildirdiklerini söyledi. Kalkan, görüş bildirdikleri konuların başında sözleşmeli öğretmenlerin
geldiğini söyleyerek, her gün işten çıkarılma endişesi ve korkusu içindeki bir öğretmenin eğitim
sistemine katkı yapamayacağını vurguladıklarını bildirdi. Kalkan, “Tüm öğretmenlerin kadrolu
öğretmen olarak istihdamının sağlanmasını, mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmesini ve
öğretmen açığını kapatmak için 150 bin öğretmen atamasının yapılmasını söyledik” şeklinde konuştu.
“Şurada görüşülen bir diğer konu da, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kız
çocuklarının okula devamı konusunda sorunların yaşanmasıyla ilgiliydi” diyen Kalkan, çözüm olarak
kız liselerinin sayısının çoğaltılarak bu sorunun da giderilebileceği belirtiklerini söyledi.

“ZORUNLU EĞĐTĐM UYGULAMASINDAKĐ ÖNERĐMĐZ KABUL EDĐLDĐ”
Alkan, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılmasıyla alakalı olarak da, ‘zorunluluk devam etsin, ama kesintisiz

ifadesi kaldırılsın, temel eğitim kademeli hale getirilsin’ görüşünü bildirdiklerini belirtti. ‘Okul öncesi
zorunlu hale getirilip, 1, 2, 3, 4 bir kademe, 5, 6, 7, 8 ise bir kademe olarak ele alınsın’ dediklerini ifade
eden Alkan, zorunlu eğitim uygulamasının, 1+4+4+4 şeklinde kademeli olarak 13 yıla çıkarılması
yönündeki önerilerinin kabul edildiğini bildirdi.

“LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐMDEKĐ ÖNERĐMĐZ KABUL EDĐLMEDĐ”
Alkan son olarak, şurada öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin lisansüstü eğitim görmelerini teşvik
etmek amacıyla sundukları görüşün kabul edilmediğini söyledi. Alkan, “Şurada Eğitim-Bir-Sen’in,
öğretmenlerin ek ders ücretinin 12 liraya çıkarılması önerisi ve her yıl bir maaş ikramiye verilmesi teklifi
de kabul edildi. Ancak, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin lisansüstü eğitim görmelerini teşvik
etmek amacıyla, daha önceleri uygulamada olan yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 25, doktora
yapmış olanlara ise yüzde 40 fazla ek ders ücreti ödeme uygulamasına yeniden geçilmeli şeklindeki
öneri ise Genel Kurul’da kabul edilmedi” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8346
Erişim Tarihi: 10.11.2010

Esenyurt'ta tacizci paniği !
30 yaşlarında, esmer tenli yeşil gözlü şahsın, bir bayana cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi.
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Kayseri'de bir bayana cinsal tacizde bulunan bir kişi polis tarafından aranıyor. Edinilen bilgiye göre
akşam saatlerinde Esenyurt Mahallesi Yonca Sokak'dta meydana gelen olayda, 30 yaşlarında, esmer
tenli yeşil gözlü şahsın, bir bayana cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri eşgali alınan
tacizciyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8347
Erişim Tarihi: 10.11.2010

106 kaçak telefon ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 106 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 106 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele
geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu
ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, S.T.'ye ait iş yerinde
yapılan aramada 63 adet, O.C.'ye ait iş yerinde yapılan aramada ise 43 adet olmak üzere toplam 106
adet gümrük kaçağı olduğu anlaşılan değişik marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8348
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Dinamit erken patladı : 1 yaralı
Krom madeninde dinamit patlatmak isteyen Emrah Koca ellerinden ve bacaklarından yaralandı.
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Kayseri'de, madende meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir madende patlama meydana geldiği öğrenildi.
Krom madeninde dinamit patlatmak isteyen Emrah Koca'nın (30) dinamitin erken patlaması nedeniyle
ellerinden ve bacaklarından yaralandığı bildirildi.
Ellerinde parçalanmalar olduğu öğrenilen Emrah Koca'nın Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8349
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Alt geçitte kaza : 2 yaralı
Alt geçitte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu otomobilin devrildiği öğrenildi.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan alt geçitte direksiyon hakimiyetinin
kaybolması sonucu 38 FC 665 plakalı otomobilin devrildiği öğrenildi. Kazada otomobilin içinde bulunan
Orhan Yapgu'nun (30) olay yerine gelen 112 ambulansı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldırıldığı öğrenilirken, Erol Uz'un (35) ise tedavisi kaza yerinde yapıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8350
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Ölür denilen ikizler yaşıyor !
Diyarbakır'da doğan ve neredeyse ölü bir vaziyette Kayseri Doğumevine getirilen ikiz bebekler hayata tutundu.
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Diyarbakır’da doğan ve neredeyse ölü bir vaziyette Kayseri Doğumevine getirilen ikiz bebekler
Kayseri’de hayata tutundular.
HELĐKOPTERLE KAYSERĐ’YE GETĐRĐLDĐ
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 900 gram ağırlığında erken doğumla dünyaya
gelen Şanlı ailesinin ikiz bebekleri Helikopter Ambulansla Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesine getirildi. Erken doğdukları için henüz akciğer gibi organları tam gelişmeyen ve ailesinin
yaşamalarından pek ümitli olmadığı bebekler Kayseri Doğumevinde bir yıl önce kurulan ve başarıyla
hizmet veren Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
DOĞUMEVĐNĐN BÜYÜK BAŞARISI
Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Lokman Çam, “ Hastanemiz 1. 2.nci ve 3'üncü basamak yeni doğan
çocuklar için yoğun bakım üniteleri tam kapasite kayseri halkına ve çevre illere hizmet vermeye devam
ediyor” dedi. Başhekim Lokman Çam, “Hastanenin tam teşekküllü hale geldiğini belirterek, "Bundan
böyle annelerle yeni doğan çocukları başka illerdeki hastaneler yolunda sıkıntı çekip, ölümle burun
buruna gelmeyecek, sağlık hizmetleri bakımından hastanemiz hepinizin bildiği gibi çok iyi bir
dönemdedir. Artık çevre vilayetlerden hasta kabul eden bir hastane durumuna gelmiştir” dedi.
14 GÜN DAMARDAN BESLENDĐLER
Diyarbakır’dan gelen ikiz bebeklerin tedavilerinin yapılmasından sonra 2800 ve 2900 gr ağırlığa
ulaştığını söyleyen Kayseri Doğumevi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Doktorlarından Uzm.Dr.
Erkan Cenap Karadut, “Đlk yapılan muayenelerinde 28 haftalık PM olan bebekler genel durumu kötü.
Đleri derecede solunum sıkıntısı hali mevcuttu akciğer yetmezliği vardı. Uzun bir süre ağızdan
beslenemeyen bebeklerde 900gr ağırlığa kadar kilo kaybı gözlendi ve 14 gün boyunca YYB’ da
TPN(damardan beslendi) . Takibinin 25’nci gününde ağızdan beslenme verildi servisine devredildi”
diye konuştu.
RĐSKLĐ BEBEKLERĐN TABĐKĐ BAŞARIYLA YAPILIYOR
Şırnak’tan gelen ikiz bebeklerin ailesine bebeklerin bakımları ile ilgili bilgiler verildiğini ve bebeklerin
sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini söyleyen Başhekim Lokman Çam, “Altmış Küvöz kapasitesi, 19
ventilatör ve monitörü olan Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde 3. Basamak, 2. Basamak ve 1.
Basamak hasta takibi yapılmaktadır. Gerekli görülen hastalar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine
sevk edilmektedir. Özellikle ünitemizde 27-28 haftalık yüksek riskli çok düşük doğum ağırlıklı
bebeklerin takip ve tedavisi başarıyla yapılmaktadır. Sadece 8ay içinde PM servisinden taburcu edilen
bebek sayısı 150 civarındadır. Bunların içinde 750 ile 2000 gr arasında bebekler bulunmaktadır. Bu

ünitede damardan beslenme, destek tedavisi ve rutin göz kontrolleri yapılmaktadır.
BEBEK ÖLÜMLERĐ AZALDI
Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi düzenli aralıklarla enfeksiyon komitesi tarafından kontrol
edilmektedir. Đki izolasyon Ünitesi Şehir dışından gelen vakalar öncelikle izolasyon ünitesinde takip
edilmektedirler. Rutin aralıklarla dezenfeksiyon uygulanmaktadır. Özellikle transportu sıkıntılı olan çok
çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin (500gr) ve immatürlerin anında yoğun bakım şartlarına
ulaştırılması da sağlanmıştır. Bu şekilde doğumdan hemen sonra bebek ölüm hızı da azaltılmıştır” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8351
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Emniyetten vatandaşa bayram uyarısı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tedbirlerinin alındığı bildirildi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tedbirlerinin alındığı
bildirildi. Açıklamada, vatandaşlar özellikle mezarlıklar ve kurban pazarları ile bankamatik önlerinde
dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
“Vatandaşlarımızın 13 Kasım 2010 Cumartesi günü başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramını huzur
ve güven içinde geçirmelerini sağlamak üzere, genel güvenlik ve asayiş hizmetlerinin yanı sıra trafik
yönünden de her türlü tedbir alınmıştır.
Otobüs terminali, özel terminal, tren garı ve havalimanı gibi ulaşım yerlerinde yolcu sayısı
artacağından, belirtilen yerlere takviye devriye ekipleri verilmiştir.
Bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, sanayi bölgeleri, umuma açık yerler, alışveriş
merkezleri, pazar yerleri, mağaza ve dükkânların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık ve
dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyelerin sayısı artırılmıştır.
Mezarlıklar bayram öncesi ve süresince yoğun olarak ziyaret edileceğinden dolayı mezarlıklar
civarında ekip görevlendirilerek gerekli önlemler alınmıştır.
Bayram tatilini başka yerlerde geçirecek vatandaşların ikametlerinin boş olacağı düşünülerek hırsızlık
olaylarına karşı tedbirler alınmıştır.
Kurbanlık Satış Yerlerinde; Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Bayramın 1. günü vatandaşlarımızın
kurbanlıklarını, oluşabilecek trafik yoğunluğunda, rahat bir şekilde almaları için 30 Ağustos Bulvarı
Kum Ocağı civarı, Mezarlık 2. Kapı civarı, A.Gazi Ayhan Bulvarı üzeri, Argıncık Horsana Caddesi
Mezarlık civarı, Cırgalan, Kumarlı Yüzme Havuzu Civarı, Karpuzatan Hayvan Borsası civarı, Talas
Halef Hoca Mezarlığı arkası Kurban satış yerlerinde gerekli trafik tedbirleri alınacaktır.
Kurban Bayramı öncesi ve Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenlik ve asayiş yönünden sorun
yaşamaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
Hafta sonu ve arefe gününde vatandaşlarımızın yapacağı alışveriş yoğunluğu nedeniyle alışveriş
merkezlerinin bulunduğu bölgelere park etmiş oldukları otolarının iç kısmına değerli eşyalarını
bırakmamaları gerekmektedir.
Vatandaşlarımız, Bankalara ait ATM lerden para çekerken yardım aldıkları kişilere dikkat etmeli ve
banka bilgilerini üçüncü şahıslara vermemelidir.
Bayram öncesi özellikle kalabalık yerlerde dolmuş-otobüs durakları, alışveriş merkezleri, halkın yoğun

olduğu yerlerde hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması, ceplerin ve çantaların sık sık kontrol
edilmesi,
Tatile gidildiğinde veya uzun süreli ikametten ayrılma durumunda, ikamet ve işyerlerinin kapı ve
pencerelerinin kilitli olup olmadığının kontrol edilmesi,
Vatandaşlarımızın otolarından kısa süreli de olsa ayrıldığında, otolarının kapı ve pencerelerinin kapalı
ve kilitli olup olmadığını kontrol etmesi,
Hırsızlık ve kapkaç olaylarına karşı, vatandaşlarımız gezi ve ziyaretleri esnasında değerli eşya ve
paralarını başkaları tarafından görülecek şekilde teşhir etmemelidirler.
Vatandaşlarımızın bayram süresi boyunca şehir içi ve şehirlerarası yollarda,toplu taşıma araçlarından
faydalanmaları,
Vatandaşlarımızın trafik kurallarına (Alkollü araç kullanımı,aşırı hız,hatalı sollama,yakın takip,şerit
ihlali,kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, kırmızı ışık ihlali,uykusuz ve yorgun araç kullanma)
azami derecede uymaları gerekmektedir.
Vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini anında iletebilmeleri ve muhtemel olaylara süratle müdahale
edilmesi için; 155 Polis Đmdat Telefonu 24 saat hizmete açıktır.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8352
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Đşte belediyenin bayram tedbirleri
Şikayet telefonları Büyükşehir: 232 29 60, Kocasinan Belediyesi: 233 60 78, Melikgazi Belediyesi: 222 66 29
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur
içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir takım tedbirler aldı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilerinin yaptığı açıklamaya göre, bayram öncesinde ve süresince ana
arterler ile alışveriş merkezlerinde Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi zabıta ekipleri koordineli bir
şekilde çalışarak 24 saat aralıksız denetim yapacak. Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et
çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren şikayetlerini Büyükşehir
Belediyesi'nin 232 29 60, Kocasinan Belediyesi'nin 233 60 78 ve Melikgazi Belediyesi'nin 222 66 29
nolu zabıta telefonlarına iletebilecekler.
OTOBÜS SEFERLERĐNDE BAYRAM DÜZENLEMESĐ
Bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere
otobüs seferlerinde de düzenlemeler yapıldığı kaydedilen açıklamada, bayramın ilk günü her semtten
06.30-08.00 arası nöbetçi araçlar yolcu taşımaya başlayacak. 08.00'den sonra ise otobüsler normal
seferlerine dönecek.
Đkinci gün 07.00'de nöbetçi araçlarla başlayacak olan seferler, 08.00'de normal saatlerine dönerken;
bayramın üçüncü günü 07.00'de nöbetçi araçlarla seferlere başlayacak olan otobüsler, 07.30'dan
itibaren normal saatlerinde yolcu taşımaya devam edecek. Bayramın son günü ise 06.00'dan itibaren
yolcu taşıma hizmeti başlayacak ve normal seferlerinde devam edecek.
MEZARLIĞA ÜCRETSĐZ OTOBÜS SEFERLERĐ
Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri
düzenlenecek. 15 Kasım Pazartesi günü (arefe günü) gerçekleştirilecek ücretsiz otobüs seferleri
sabah saat 09.00'da Kiçikapı'daki Tacettin Veli Katlı Otoparkı karşısındaki Köylü Pazarı'nın önünden
başlayacak. Şehir Mezarlığı'ndaki bütün giriş kapılarına uğrayacak otobüsler, seferlerini 16.00'ya

kadar kesintisiz sürdürecek. Mezarlık içerisinde hazır bulundurulacak araçlar da hasta, yaşlı ve özürlü
vatandaşları, ziyaret edecekleri mezarların başına kadar ulaştıracak.
SU, ELEKTRĐK VE DOĞALGAZ'DA 24 SAAT MESAĐ
Diğer yandan Kaski Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza
ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikayetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai
yapacak. Su ile ilgili şikayetler için vatandaşlar KASKĐ Genel Müdürlüğü'nün 185, elektrik arızaları için
Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 186 ile doğalgaz arızaları için ise Kayserigaz'ın 187
nolu telefonlarını arayabilecekler.
KESĐM YERLERĐNDE VETERĐNER HEKĐM
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner
hekim bulunduracak. Veteriner hekimler, isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak
kontrol edecekler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8353
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Cindoruk Kayseri'de konuştu
Kayserililer, 27 Mayıs'tan sonra hapisteki DP'lileri kuş sütü ile besledi.
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DEMOKRAT PARTĐ DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Kayseri yeni il binasının açılış töreninde
konuştu:
“Kayserililer, 27 Mayıs’tan sonra hapisteki DP’lileri, kuş sütü ile besledi”
Cindoruk, il binasını açtıktan sonra seçim otobüsü Kırat’ın üzerinden yaptığı konuşmada “Kayseri’yi
evimiz gibi gördük. Biz avukatlar ve mahkûmlar, Yassıada’daki işkenceden çıktıktan sonra,
demokrasinin kıymetini Kayseri’de anladık.” dedi.

(DP Basın Merkezi – 11 Kasım 2010) DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Kayseri yeni il
binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kayserililer, 27 Mayıs’tan sonra hapisteki DP’lileri, kuş
sütü ile besledi” dedi. Hüsamettin Cindoruk, il binasını açtıktan sonra seçim otobüsü Kırat’ın üzerinden
yaptığı konuşmada “Kayseri’yi evimiz gibi gördük. Biz avukatlar ve mahkûmlar, Yassıada’daki
işkenceden çıktıktan sonra, demokrasinin kıymetini Kayseri’de anladık.” dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, yeni il binasının açılış törenine katılmak üzere
geldiği Kayseri il sınuırında, Boğazköprü’de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
Seçim otobüsü Kırat’a binen Genel Başkan Cindoruk, Genel Başkan Vekili Salih Uzun, Genel Başkan
Yardımcıları, Kayseri Đl Başkanı Osman Çilsal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile birlikte şehir turu attı.
Cindoruk’un otobüsünden yapılan anonslarda “Kırat şahlanıyor. Demokrat Parti iktidara geliyor”
şeklinde anonslar yapılırken, DP Genel Başkanı Cindoruk yol boyunca Kayserilileri selamladı

DP’nin Kayseri’deki yeni il binasının açılışını yapan Hüsamettin Cindoruk, parti binası önünde, seçim
otobüsünden yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Demokrat Parti’nin Kayseri ile bir akrabalığı var. Yassıada’da hapis cezasına çarptırılan başta Celal
Bayar olmak üzere, 367 milletvekili ve bakan, Kayseri cezaevine getirildiklerinde, Kayserililer bizi
ağabeyleri gibi karşıladı. Kayseri bizim evimiz oldu. Kayserili bacılarımız börekler, yemekler getirdiler.
Celal Bayar ve arkadaşlarını kuş sütüyle beslediler. Yaralarımızı siz sardınız, ızdıraplarımızı Kayseri
halkı dindirdi. Kayseri’ye bu Kırat minnettardır”
Kayseri’yi evimiz gibi gördük
“Kayseri seninle gurur duyuyor.”, “Kırat şahlanıyor, Demokrat Parti iktidara geliyor” sloganlarıyla sık sık
sözü kesilen DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, konuşmasında Kayseri eski Belediye Başkanı
Osman Kavuncu’dan da söz etti. Modern, çağdaş Kayseri’nin temelini Osman Kavuncu’nun attığını
söyledi. Cindoruk, “Ancak darbeciler onun kıymetini bilmediler. Yassıada’da yargıladılar ve sonunda
ızdırap içinde aramızdan ayrıldı” diyerek, Kayseri eski Belediye Başkanı Osman Kavuncu’yu rahmetle
ve minnetle andığını belirtti.
“Kayseri’yi evimiz gibi gördük. Biz avukatlar ve mahkûmlar Yassıada’daki işkenceden çıktıktan sonra
demokrasinin kıymetini Kayseri’de anladık.” şeklinde konuşmasını sürdüren Demokrat Parti Genel
Başkanı Hüsamettin Cindoruk şöyle dedi:
“Kayseri demokrattır. Kırat’ı yeniden kucaklayacaktır, buna inanıyorum. Demokrat Parti bir ses, bir
nefes olarak geliyor. Demokrat Parti, Türk halkının kökünde vardır, bir kök hücredir. Demokrat Parti,
bir milli devlettir. Manevi değerlere saygılıdır. Hakim ve savcıları ezmek isterseniz, manevi
değerlerinizin çok önemi yoktur. Demokrat Parti ile başlayan halk hareketi sürmektedir. Đçinizde kıpır
kıpır duygular vardır. Biz kök hücreyiz, bunun etrafında toplanacağız. Türk halkı özgür ve güven içinde
olmalıdır. Hukuk, hak, adalet ve doğru dürüst savcı istiyoruz, bu çok fazla bir şey istemek midir? 2011
seçimlerinde Meclis’i değiştirerek sizin haklarınızı savunan, kendisini, babasını, oğlunu değil, sizi
zenginleştiren bir parlamento yaratalım. Demokrat Parti, eski ihtişamı ile yüksek barajları aşacak.
Barajlar Kralı Süleyman Demirel’in temsilcileri olarak o barajları aştığımız gibi seçim barajını da
aşarız.”
Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk konuşmasını, “Kırat’ı size emanet ediyorum. Đyi
yapanlar yaşasın, kötü yapanlar atılsın” diyerek tamamladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8354
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Đhaleler canlı yayınlanacak
KASKĐ Genel Müdürlüğünce bir ilke daha imza atılarak yapılan ihalelerin internetten canlı olarak verileceği belirtildi.
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KASKĐ Genel Müdürlüğünce bir ilke daha imza atılarak yapılan ihalelerin internetten canlı olarak
verileceği belirtildi.
Söz konusu uygulamaya bayram sonrasından itibaren başlanacağını kaydeden KASKĐ Genel Müdürü
Ender Batukan, “Pazartesi günleri gerçekleştirdiğimiz ihalelerimizi, vatandaşlarımız kurumumuzun
resmi web sayfası olan www.kaski.gov.tr adresinden canlı olarak izleyebilirler,” dedi.
Şimdiye kadar kurumu şeffaflık ve tarafsızlık çerçevesinde yönettiklerini kaydeden Batukan, konu
hakkında şunları söyledi:
“Hemen hemen her hafta en az bir ihale yapıyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz ihalelerimize her zaman
basın mensuplarımızı davet ediyoruz. Ayrıca ihale sonuçlarını da anında basına iletiyoruz. Bundan
böyle Yönetim Kurulu Toplantı Salonumuza yerleştirdiğimiz sistem sayesinde, davet ettiğimiz basın
mensupları ve katılımcılarla birlikte ihalelerimizin nasıl şeffaf ve tarafsız yapıldığını görmek isteyen
vatandaşlarımız web sayfamızdan bizleri canlı olarak izleyebilirler.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8355
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayseri'nin geleneksel gıda ürünleri
Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedibacağı'ndan sonra Cırgalan biberinin dünyaya tanıtımı için program düzenlendi.
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Kocasinan Belediyesi, Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedibacağı'ndan sonra Cırgalan biberinin dünyaya
tanıtımı için bir program düzenledi.
Cırgalan Meydan Parkı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kocasinan Kaymakamı Mustafa Hotman, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Esnaf Sanatkar
Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan ve çok sayıda davetli katıldı.
Mahalli Sanatçı Ahmet Kaplan, Gesi Bağları ve Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor isimli türkülerle
izleyicileri coşturdu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da sevilen marşları seslendirdi. Biber Teyze
Halise Yanukcu arkadaşlarıyla Cırgalan Biberi'nin hazırlanış safhalarını katılanlara anlattı.
Başkan Özhaseki, Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'nin geleneksel ürünlerinin tanıtımı için yoğun
gayret gösterdiğini, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet kedi bacağının tanıtımından sonra fiyatı artmasına
rağmen yok sattığını siparişlerinin yetiştirilemediğini söyledi. Başkan Özhaseki, "Değerlerimize sahip
çıkmalı, en iyi şekilde tanıtmalıyız ki yapılan emekler de boşuna gitmesin" dedi.
Cırgalan önünden Đldem'e, şehirden de Talas'a 2 hat raylı sistem ihalesinin bu yaz yapılacağını
vurgulayan Başkan Özhaseki, "Cırgalan'a yapacağımız Tema Park'ta olacak hayvanat bahçesi gibi
eğlenceli bölümlerle yeni yaşam alanları oluşacak. Bekir ve Memduh Başkanla koşturmaca içinde her
gün yeni projeler peşindeyiz. Bu şehir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Görevi bırakırken gözümüz
arkada olmayacak. Büyük eksiklikleri olmayan dev projelere kavuşan Kayseri'yi geleceğe taşımaya
çalışıyoruz. AB Başkenti bize gelip kardeş olmak istiyoruz diyor, nereden nereye. Görev süremiz
içinde en iyi hizmetleri vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Kayseri'nin dünya çapında önemli lezzetlere sahip olmasına rağmen yeterince tanıtılmadığı için çok iyi
bilinmediğini belirten Başkan Bekir Yıldız, "Yaptırdığımız tahlillerde içinde olmayan vitamin ve mineral
yok. Tertemiz, saf organik. Cırgalan Biberi, sindirim hastalıkları başta olmak üzere kansere bile deva
bir değer olarak ortaya çıktı. Biz bu değerin tanıtılmasının ve üretenlerin de iyi bir gelir sahibi olmasının

endüstrileşmeye, kooperatifleşmeye bağlı olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir değeri daha iyi bilmek ve
tanıtmakla sorumluyuz. Tanıttığımız ürünler büyük atılım yaşadı. Hem fiyatları hem de müşterisi arttı.
Elbirliğiyle biberi hem cebimize hem de insanlara faydalı hale getireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8356
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kapının önüne ayakkabı bırakın !
Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın'dan vatandaşa Kurban Bayramı uyarısı.
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Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, "Şehirlerarası yollarda her 30 kilometrede bir ekibimiz, trafik
kontrolü yapacak. Trafik kazalarının önüne geçme adına bu tedbiri iyi bir uygulama olarak görüyorum"
dedi.
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı öncesi Emniyet
Müdürlüğü olarak alınan tedbirleri açıkladı. Sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı
ekiplerin 24 saat uygulama yapacağının altını çizen Aydın, "Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü personeli
olarak, değerli vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için
personelimiz 24 saat görevi başındadır. Kayserili hemşerilerimin karşılaştığı her türlü asayiş, güvenlik
ve trafik olayları ile ilgili şikayet ve yardım talepleri için 155 Polis Đmdat Telefonunu vatandaşlarımızın
her an hizmetindedir. Bu vesile ile şahsım ve teşkilatım adına Kayserili hemşerilerimin Kurban
Bayramını tekrar kutlar, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.
Şehirlerarası yollarda yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçme adına bir takım tedbirlerin
alındığının altını çizen Aydın, "Şehirlerarası yollarda her 30 kilometrede trafik ekibimiz olacak ve
vatandaşları kurallara uyması hususunda uyaracak. Biz cezai işlem yerine uyarıyı önemsiyoruz ancak
kurallara uymayanlar hakkında da işlem yapacak. Vatandaşlarımız iyi bayram geçirmeleri adına trafik
kurallarına uyması konusunda uyarıda bulunuyorum" diye konuştu.
"SEYAHATA GĐDENLER EVĐNĐN ÖNÜNE MUTLAKA BĐR ÇĐFT AYAKKABI BIRAKSIN"
Hırsızlara karşı caydırıcı özelliği bulunan tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Aydın, "Bayram
ziyaretleri yapacak kişiler, evlerinde bir odanın ışığını bırakıp, kapı eşiğine bir çift ayakkabılarını
koyarsa hırsızlar girişimlerinden vaz geçebilir. Bu basit önlemler herhangi bir hırsızlık olayının
yaşanmasına mani olabilir ve bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8357
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kocasinan Kaymakamına tepki
Kulkuloğlu: 'Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediye Başkanı'nın özel kalemi mi ?
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, AK Parti iktidarında bazı şehirlerde "vesayet rezaleti"
yaşandığını öne sürerek, "Bazı şehirlerde devletin vali ve kaymakamları, o ildeki AK Parti il ve ilçe
başkanlarına eş başkanlık yaparcasına davranıp, görüntü veriyorlar" dedi.
Kulkuloğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bilgi Edinme Kanunu'ndan yararlanarak Kayseri
Valiliği, Kayseri Kocasinan Kaymakamlığı ve Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na kanunun kendilerine
verdiği denetim yetkisini kullanıp kullanmadıklarına ilişkin soru sorduğunu belirtti. Valilikten hiçbir
cevap alamadığını dile getiren Kulkuloğlu, "Demek ki denetlemiyor sonucuna vardım. Melikgazi ve
Kocasinan kaymakamlıklarından ise önce 'soyut ve içeriği anlaşılamayan sorulara cevap verilmez'
cevabı geldi.
Birkaç gün sonra da Kayseri Metropol Kocasinan Belediyesi'nden kendilerine üç ayrı dilekçeyle
sorduğum sorularıma cevaben gönderdikleri yazıda 3 yerine 4 dilekçe verdiğim yazıyordu. Dikkat
edince 'Kocasinan Belediye Meclis kararlarını denetliyor musunuz?' diye kaymakamlığa sorduğum
dilekçeme cevabı Kocasinan Belediyesi'nin verdiğini gördüm. Kocasinan Kaymakamı kanunun
kendisine verdiği 'vesayet yetkisini' AK Partili belediye başkanına mı devretti ki, 'cevabı
veremeyeceğini' bana Kocasinan Belediye Başkanlığı bildiriyordu" şeklinde konuştu.
'Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediye Başkanı'nın özel kalemi mi?' diye soran Kulkuloğlu,
"Bu nasıl devlet yönetimi ve terbiyesidir ki, bir devlet ve kaymakamı AK Parti iktidarında acze
düşürülüyor. Acaba bu Başbakan'ın gizli gündeminde bulunan 'başkanlık ve eyalet sistemi'nin bir pilot
uygulaması mıdır?" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8358
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayseri Şeker'den çiftçiye müjde
Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi 900 adet damızlık süt düvesi ile ilk misafirlerini ağırladı.

Kategori

: Sürmanşet

Yorum Sayısı : 1
Okunma

: 151

Tarih

: 11 Kasım 2010 19:48

Kayseri Şeker Fabrikası’nın en büyük yatırımlarından bir tanesi olan ve çiftçi açısından çok büyük
önem taşıyan Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi, Amerika’dan yola çıkan ve bugün Türkiye’ye
ulaşan 900 adet damızlık süt düvesi ile bugün ilk misafirlerini ağırladı.
Kayseri Đli, Đncesu Đlçesi Sultansazlığı/Yavaş mevkiinde 605 bin 780 metrekare arazi üzerinde kurulu
olan Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi’nde üretilmesi planlanan 900 adet Holstein Freisian ırkı
damızlık süt düvesi, bugün Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Kayseri’ye ulaştı.
600 adedi gebe ve 300 adedi boğa altı düve olan 900 büyükbaş hayvan, dün itibariyle denizyoluyla
Amerika Birleşik Devletleri’nden Mersin Limanı’na, oradan da özel araçlar ile Kayseri Şeker
Fabrikası’na ait Pandoğa çatısı altındaki Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi’ndeki yerlerine
yerleştirildi. ABD’de cinsiyeti belirlenmiş spermalarla tohumlanmış olan gebe düvelerin, Aralık 2010 –
Şubat 2011 arasında doğumlarını tamamlamaları planlanmakla beraber, bu doğumlardan yaklaşık %
90 oranında dişi buzağı elde edilmesi beklenmektedir. Cinsiyeti belirlenmiş spermalarla yapılacak
tohumlamalar neticesinde, 2013’ten itibaren çiftçiye tosun ve damızlık düve temin edilmeye
başlanılacak ve hedeflenen 2400 sağmal inek sayısına 2015 yılında ulaşılacaktır.
Türkiye’nin et ve süt üretimi noktasında sıkıntılı günler geçirdiği şu günlerde sektöre adeta doping
etkisi yapan Pandoğa çatısı altındaki Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesisi’nin yakın dönemde çiftçi
açısından çok önemli bir gelir kapısı haline dönüşeceğini belirten Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel
Müdürü Mustafa Matur, “Artık bizlere ve çiftçimize tarımın ve hayvancılığın gelişimi noktasında çok
önemli sorumluluklar düşüyor” şeklinde konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık’ın, hayvanların Amerika’dan
sipariş edilmesinden yolculuk safhasına, Türkiye’ye getirilişinden Kayseri’ye ulaştırılmasına kadar
geçen tüm aşamalarının, bizzat kendisi tarafından takip edildiğini de belirten Matur, şöyle devam etti.
“Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat Ali Özışık, bugün Kayseri’ye ulaşan 900 adet damızlık süt
düvesinin çiftçiliğimize ulaşana dek geçirdiği tüm aşamaları bizzat takip etmiştir. Özellikle hayvanların
Mersin’de teslimatı noktasında çok hassas davranmış ve özel donanımlı gemiler ve araçlar ile sağlıklı
bir şekilde çiftliğimize ulaşabilmesi için büyük gayret göstermiştir. Bu noktada kendisine teşekkürü bir
borç biliyoruz. Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişimi ve özellikle de çiftçimizin ek gelir
sağlayabilmesi açısından çok büyük önem arz eden bu projemizin hayata geçirilmesi ile çok büyük bir
mutluluk yaşamaktayız. Canlı hayvan, et ve süt üretimi noktasında sıkıntılı günler geçiren ülkemize
böyle bir zamanda bu tür bir yatırım ile destek olabildiğimiz için ayrıca gururluyuz. Gebe Düvelerin
tesisimize gelişi ile birlikte hız kazanacak, Yem Fabrikası, Süt Ürünleri Üretim Tesisi, Besi Çiftliği,
Kesimhane ve Et Ürünleri Tesisi, Biyogaz ve Gübre Üretim Tesisleri ile birlikte ülke ekonomisine çok
büyük katkılar sağlayacağımızdan eminiz”
Proje kapsamında 2 bin sağmal inek mevcuduna ulaşılması hedeflenen tesiste, ayrıca yapılacak ek
tesisler ile bu rakamın 2 bin 400’e ve toplam hayvan mevcudunun ise 9 bine ulaşması
hedeflenmektedir. Bugün itibariyle projenin hayvancılık bölümünün üçte biri tamamlanmış oldu.
Bu arada Gebe düveler ilk meyvesini verdi. Amerika’dan başlayan yolculukları esnasında yolculuk
ettikleri gemide ilk yavrusunu dünyaya getiren bir ineğin buzağına Okyanus ismi verildi. Okyanus’ta
gözlerini dünyaya açtığı için ismini buradan alan minik buzağı, bundan sonra hayatını devam ettireceği
Đncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesis’lerindeki özel barınağına taşındı. Henüz 10 günlük olan ve
erken doğum olması nedeniyle özel olarak beslenen minik okyanus, veterinerler tarafından 24 saat
gözlem altında tutuluyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8359
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayseri'den dikkat çekici haberler !
Kent genelinde yaşanan bazı asayiş olaylarından detaylar...
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KAYSERĐ'DE ESRAR OPERASYONU
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada 132 gram esrar ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt mahallesi Kümbetler
mevkiinde Arat N'nin (46) esrar maddesi sattığını tespit ederek harekete geçti. Evinin önündeki duvar
dibinde küçük kağıtlara sarılmış vaziyette toplam 132 gram esrar maddesi ele geçiren polis, Arat N.'yi
gözaltına aldı.
KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR
Kayseri'nin Sarız ilçesinde kaçak kazı yapmaya çalışan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sarız ilçesi Kızılpınar mahallesi Kırkpınar mevkiinde açık arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan
polis harekete geçti. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan Yusuf K. (18), Adem Ç. (19), A.T. (16)
ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay yerinden kazma, yağ tenekesi, kürek, el feneri ve 30 metre uzunluğunda ip elde edilirken, olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.

TĐNERDEN 6 ĐŞÇĐ ZEHĐRLENDĐ
Kayseri'de bir apartmanın su deposunun yalıtımını yapan 6 işçi, boya ayrıştırmak için kullandıkları
tinerden zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Đldem C-1 Blokları 24 No'lu apartmanın su deposunun
yalıtımını yapan Mehmet Ç., Deniz A., Mustafa Y., Murat Ş., Emrah T. ve Kenan Ç. boya ayrıştırmak
için kullandıkları tinerden zehirlendi.
Baygın halde bulunan 6 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
VĐNÇ KOLU ÜZERĐNE DÜŞEN ĐŞÇĐ YARALANDI
Kayseri'de boru döşeyen bir işçi, vincin üzerine çıktığı esnada vinç kolunun üzerine düşmesi sonucu
yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Kocasinan mahallesi 783. sokakta, elektrik kablolarının borularını döşeyen
işçi Fatih K. (18) vincin üzerine çıktı. Bu esnada operatörün vinci hareket ettirmesiyle Fatih K.'nin
üzerine vinç kolu düştü. Yaklaşık 1 ton ağırlığında olan vinç kolunun üzerine düşmesi sonucu
yaralanan Fatih K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih
K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
4 KĐŞĐ KARBONMONOKSĐT GAZINDAN ZEHĐRLENDĐ
Kayseri'de aynı aileden 3 kişi ve bina görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler mahallesi Kocasinan bulvarında anne
Çiğdem B. (23), Doğan B. (6) ve Çiğdem B (4), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Erciyesevler mahallesi Billur caddesinde bina görevlisi Kazım A., kazan dairesinde
kalorifer kazanını yaktığı esnada, kazandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Kazım A.'ya oksijen tedavisi uygulanırken, yaşanan iki
olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
KAYSERĐ'DE TRAFĐK KAZALARI: 6 YARALI
Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 38. sokakta meydana geldi. B.Ö.
yönetimindeki 34 YK 0709 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.B.'ye çarptı. Kaza
sonrası yaralanan N.B., Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Develi ilçesi Sarıca köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada ise, M.K., idaresindeki 38 YF 259
plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen A.K.'ye çarptı. Yaralanan A.K. Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Đncesu ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise, G.K., yönetimindeki 50 NF 421 plakalı otomobil,
aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada araç şoförü ile M.K., T.K. ve M.E.K. yaralandı.
Yaşanan 3 ayrı trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8360
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Belediye işçisinden vatandaşa hakaret iddiası
Đşte Đncesu Kızılören'de yol yapım çalışması sırasında yaşanan olayın detayları
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Parke yapılması gereken Kıranbaşı Camii civarındaki iki yolun yapımı tamamlandıktan sonra
çalışanlar mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda 50 metrelik kısa bir yola daha parke yaptı. Daha
sonra çalışma alanına gelen işçilerin çavuşu Ömer Aykar iddiaya göre Kızılörenlilere hakaret etti.
Bir hemşerimiz tarafından Đncesu Belediye Başkanı Sayın Zekeriya Karayol'a hitaben yazılan ve
sitemize yollanan yazıyı yorumsuz olarak yayınlıyoruz.
"Sayın başkanım; kıran başı mevkiinde yapılan parke döşeme işlemiyle ilgili şikâyetimizi sayfamız
aracılığıyla bildirmek istiyorum...
Belediye personelinden Ömer Çavuş diye hitap edilen şahsın kanalizasyon çalışması sırasında
bozulan yola parke döşenmesi sırasında mahalle içindeki terbiyesizliğini ve Kızılörenlileri aşağılayan
söylemlerini anlatmaya benim terbiyem müsaade etmiyor. Fakat çalışan 10 kadar yabancı işçinin
yanında yaşlı insanların içinde ve de Đbrahim Sütçü, Erdoğan Erciyes ve Mustafa Özcan'ın şahitliğinde
söylediği söz son derece rencide ediciydi.. Yolun yapımıyla ilgili olarak ''bu yolun böyle yapılmasına
gerek yoktu KIZILÖREN'li DEĞĐL MĐSĐNĐZ'' gibi bir sözü var.
Ne yapılan hizmet ne de o şahsın kişiliği bu sözü söylemeye gerekçe değildir.
Kızılörenli olmanın suçu nedir bunu bana anlatabilecek bir yetkili varsa lütfen anlatsın bu çavuş kim ki
çıkıp böyle bir şey söyleyebiliyor. Kızılörenli olduğumuz için ve size olan saygımızdan dolayı o adam
burada dayak yemeden gitmiştir. Fakat kendisi düşünemeyecek kadar aptal mıdır Kızılörenli
olmasaydı Kızılören'den çıkan oylar olmasaydı siz sayın başkanımız orda olur muydunuz yada o
haddini bilmeyen çavuş kadınların içinde onca yabancı çalışanın içinde o sözleri sarf edip muhtarı
veya burada ikamet eden bizleri bu denli rencide ederken hiç mi düşünmez. Biz olmasaydık o
bulunduğu yerde olur muydu?.. Sayın başkanım size olan saygımız elimizi kolumuzu bu sefer bağladı
ama bu şekilde bir olay tekrarlandığında o adam yaşadığı süre boyunca Kızılören'den tarafa bakamaz
bile herkes bizim kadar sağduyulu olmayabilir kesin dayak yer...

Ayrıca gerekirse o parkenin parasını biz cebimizden öderiz ama o kişiye de gerekli uyarının
yapılmasını istiyoruz."
Muhsin Atış

Kaynak: www.kiziloren.net

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8361
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Turgut Özal eceliyle vefat etmiştir !
Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde konuştu.
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Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Cindoruk burada Mustafa Balbay'ın tutukluluğu, Ali Bardakoğlu'nun görevini bırakması ve
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hüsamettin Cindoruk ve Demokrat Parti heyetinin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde konuşan
Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri basının 100. yılını kutladığını bildirdi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "100 yıllık bir basın tarihi olan Anadolu'da
Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın cezaevinde olması bize yakışmıyor. Bu ne demokrasiye ne de
bize yakışıyor. Özgürlükten yana olan halkımıza da yakışmıyor. Basının zafiyeti, devletin zafiyetidir.
Basın zayıf olursa devletimiz de zayıf olur" diye konuştu.
Kayseri'nin, Türkiye için örnek bir şehir olduğunu ve geçmişinde alimleri barındırdığını söyleyen
Hüsamettin Cindoruk, "Burada Diyanet Đşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile de ilgili birkaç şey söylemek
istiyorum. Diyanet Đşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Diyanet Đşleri Başkanlığı'nı çok yürekli bir biçimde
yaptı ve çok önemli ölçüde, bilim sınırları içinde yaşattı. Onun döneminde diyanet çok kritik
dönemlerden geçti. Dinle ilgili tereddütler ortaya çıktı. Din ile hükmetme yöntemleri ortaya çıktı. Ama
Ali Bardakoğlu hoca döneminde diyanet siyaset dışı kaldı. Diyanette din ile siyaseti bir araya
getirmeye kalkışmadı. Dinin siyasete müdahalesi olmadı. Din teşkilatının 95 bin camisi siyasetin
dışında kaldı. Onu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı konusunda sorulan bir soru üzerine
ise şunları söyledi:
"Hatırladığım kadarıyla 14-15 Nisan tarihlerinde Asya turundan dönmüştü. 'Bu sefer çok yorgunum.
Bana çok yemek yedirdiler. Çok yemek yediğim için doktor bana kızdı ve dışarı çıktı' dedi. Zor
yürüyordu. Đki gün sonra karşılaştık ve yine midesinden şikayetçiydi. Daha sonra bir telefon geldi ve
yoğun bakımda olduğu söylendi. Ben yanındaydım. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptı. O zamanki
başhekim, 'Eks oldu' dedi. Beş profesör rapor hazırladı. Kaya Toperi de gözyaşları içinde basın
açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı benim önümde vefat etti. Eceli ile ölmüştür. Şahit olarak ifade ediyorum, önümde
vefat etti. Zehirlenme belirtileri görmedik. Ailenin bunu sorgulamasını da normal karşılıyorum.
Cumhurbaşkanı'mız eceli ile vefat etmiştir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8363
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Füze kalkanı projesine alet olmamalıyız
Kayseri Mazlum-Der Şube başkanı Ahmet TAŞ,yaptığı basın açıklamasında ''Füze kalkanı projesine alet
olmamalıyız'' dedi.
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Son aylarda başlayıp, bu günlerde tartışmaları devam eden Füze kalkanı savunma anlaşmasına ülke
olarak dâhil edilmek istenişimizi çok manidar ve tehlikeli bir yaklaşım olarak düşünüyoruz.
Hedefteki, düşmanı belli olmayan ve her an komşularımız olan Rusya’yı, Đran’ı, Suriye’yi veya bir
başka komşu veya dost ülkeyi düşman ilan edecek olup, ülkemize yeni düşmanlar üreterek
dostlarımızla aramızı açmaya yönelik böyle bir plan, hem ülkemizi dostlarımızın karşısında bir ülke
konumuna getirecek, hem de dostlarımızın bize olan güvenlerini ortadan kaldırıp şüpheli ülke
durumuna düşürecektir.
NATO’dan ziyade ABD ve Đsrail’in inisiyatifinde yürütülüp, bu iki yayılmacı ve zalim devletin
menfaatlerini korumaya yönelik olarak planlanan füze kalkanı projesi ve yapılması muhtemel
anlaşmaya ülkemizin asla girmemesini istiyoruz.
Komşularıyla sıfır problemli, bölgesinde ve dünyada haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında
durup, mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olan erdemli ve saygın bir dış politika uygulamasının
ülkemiz için en doğru yol olduğunu düşünüyor, idarecilerimizi bu konuda ferasetli ve millet vicdanının
yanında olmaya davet ediyoruz.
DEVLET DĐNE MÜDAHELE EDEMEZ, HAYRUNNĐSA HANIM YANLIŞ KONUŞMUŞTUR.
Ülkemizde, ilk orta ve yüksek öğretimde okuyan kız öğrenciler ile kamuda ve bazı özel sektör
kuruluşlarında çalışan bayanlara uygulanan haksız ve hukuksuz başörtü dayatması devam ediyor
iken! Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ ün eşi Hayrunnisa GÜL, Londra’da yaptığı bir konuşmada
Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını belirtip ilkokullarda başörtü konusuna değinerek bu konuda
yaşanan bir cehalet var ise biz bunu da ortadan kaldıracağız, ilkokul öğrencisinin kendi isteğiyle
başını örtmesi söz konusu olamaz, bu konuda karar verecek yaşa geldiğinde kendi kararını
verir diye fikir beyan etti.
Mazlum-der olarak inanıyor ve hatırlatıyoruz. Dinin kural koyucusu Allah’tır. Müslüman kadınların nasıl
giyinecekleri de dini kaynaklarımızda açık emirlerle beyan edilmiştir.
Bunun dışında devlet dâhil hiçbir gücün ve şahsın bu konuda kural koyma ve sınır çizme hakkı yoktur
olamaz da. Ayrıca tüm velilerin çocuklarına istediği yerde ve ortamda istediği dinin eğitimini aldırma ve
dini hayat için onları teşvik etme hakkı ve hukuku vardır. Hiç bir güç buna da müdahil olmaz.
Hayrunnisa Hanımın başını örten ilköğretim öğrencileri için cahillik tanımlaması yapması eski ve yeni
milli eğitim bakanlarının bu konudaki talepleri, provakatif olaylar olarak değerlendirmeleri, TBMM
Đnsan Hakları Komisyonu Balkanı Zafer ÜSKÜL’ün bu öğrencileri velilerinden almakla tehdit etmelerini

esefle karşılıyor, asla kabul etmiyor, talihsiz dayatmacı devlet refleksinin tezahürü olarak
değerlendiriyor kendilerini bir an önce yanlışlarından dönmeye davet ediyoruz.
12 EYLÜL VE 28 ŞUBAT MAĞDURLARININ HAKLARI KORUNMALIDIR.
12 Eylül 1980 darbesini yaparak büyük zararlara sebep olan darbecilerin yargılanması için
mağdurların mahkemelere başvurduğu bir ortamda, Ankara Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili
görevsizlik kararı vermiş bulunmaktadır.
12 Eylül 2010’ da kabul edilen anayasa değişikliği ile 12 Eylül 1980 mağdurları, 28 Şubat 1997
mağdurları, YAŞ kararı ile görevine son verilenler ve başörtü mağdurları kabul edilen yeni anayasa
değişikliğinden büyük beklenti içine girmiş bulunmaktadırlar.
Mazlum-der olarak TBMM’den beklentimiz: 2011 seçimleri beklenmeden bir an önce, yapılan anayasa
değişikliğine paralel uyum yasaları çıkarılarak, başta YAŞ mağdurları, 12 Eylül 1980 mağdurları ve
başörtü mağdurları olmak üzere tüm mağdurların mazlumiyetlerine çözüm yolunun açılması ve rahatlık
ortamının sağlanmasıdır.
Aksi halde 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği dönemindeki toplumsal beklentiler yapılacak olan yeni
anayasa hazırlığı döneminde yerini hüsrana ve ümitsizliğe bırakacaktır.
Ahmet TAŞ
Mazlum-der Kayseri Şube Başkanı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8364
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kulkuloğlu'ndan bomba iddia !
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu: Trilyonluk yolsuzluk davasında AKP'li bakanlar, yöneticiler var.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, "56 sanıklı ve trilyonlarca yolsuzluğun konu olduğu"nu
söylediği bir davanın, iki kez yapılan temyiz incelemesi de dahil 5 ayda sonuçlandığını söyledi.
Kulkuloğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yargıdaki iş yükünün ağır olduğunu ve davaların
ne kadar uzun sürdüğünün herkes tarafından bilindiğini dile getirdi. Kulkuloğlu, "tek celseli boşanma
davasının bile en erken 4 ay sürdüğü" Kayseri Adliyesindeki "56 sanıklı trilyonlarca liralık yolsuzlukla
ilgili bir kamu davası"ndaki yargılamanın "Yargıtaydaki iki temyiz incelemesi de dahil 5 ayda
bitirildiğini" öne sürdü.

"Beraatle sonuçlandığını" belirttiği davayla ilgili "suç duyuruları ve farklı hukuki süreçler olduğunu"
ifade eden Kulkuloğlu, "Muhtemelen sayın Genel Başkanımız da bu konuda bir şeyler söyleyecek.
Çünkü bu dosya onun elinde" diye konuştu.
-DAVADA KĐMLER YARGILANIYORBir basın mensubunun, “Bu trilyonluk davada kimler yargılanıyor?” sorusuna Kulkuloğlu, “Şehrin tüm
yöneticileri, AKP iktidarı yöneticileri, Bakanlar Kurulu’ndan insanlar, AKP yöneticileri, Türkiye tarihine
örnek olacak bir davadır” dedi. “Kaç Bakanlar Kurulu üyesi var?” sorusuna ise Kulkuloğlu, “Hep
beraber göreceğiz” demekle yetindi.
-DOSYA KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNÜNDE“Đsim verebilir misiniz?” sorusuna ise CHP’li milletvekili, “Şu anda veremem. Yargıda karşı süreç
başlatılmış durumda. Davalar açılıyor. Herhalde 100’e yakın dava açılmış olacak. Suç duyurularında
bulunulmuş olacak. Muhtemelen Sayın Genel Başkanımız da bu konuda bir şeyler söyleyecek. Çünkü
onun elinde bu dosya” diye konuştu.
“Suç duyurusunda ve dava da siz de müdahil misiniz?” sorusuna da Kulkuloğlu, “Evet, Türk halkı
adına müdahilim” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8365
Erişim Tarihi: 22.11.2010

4 kişi yanarak öldü !
Otomobil kamyona çarptı, içindeki 4 kişi yanarak öldü.Yaralı bir kişi Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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Ankara'dan Niğde'ye kardeşlerinin cenazesine gelen ağabeyleri, Niğde yakınlarında geçirdikleri trafik
kazasında yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, Nevşehir-Niğde karayolu üzerinde merkeze bağlı Gölcük beldesinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde oturan lise öğrencisi Süleyman Bengisu, henüz
belirlenemeyen bir nedenle kendini asarak intihar etti. Ankara'da yaşayan ağabeyleri Đlhan Bengisu
(28), Đbrahim Bengisu (30), eşi Gülizar Bengisu (25) ve 3 yaşındaki çocukları Toprak Ali Bengisu,
kardeşlerinin ölüm haberi üzerine Zekeriya Eroğlu idaresindeki 06 VAF 78 plakalı otomobille akşam
saatlerinde Niğde'ye hareket etti. Nevşehir'e bağlı Derinkuyu beldesi istikametinden Niğde istikametine
gitmekte olan otomobil, Niğde merkeze bağlı Gölcük beldesine geldiği sırada kavşaktan dönüş
yapmakta olan Selahattin Kunduz yönetimindeki 41 F 4119 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada
LPG tüpünün patlaması sonucu otomobil alev alırken, kamyon sürücüsünün müdahalesi ile sağ ön
tarafta oturan Đlhan Bengisu araçtan ağır yaralı olarak son anda kurtarıldı. Bir anda tamamen alev alan
otomobilin içerisinde kalan Đbrahim, Gülizar, 3 yaşındaki çocukları Toprak Ali Bengisu ile otomobil
sürücüsü Zekeriye Eroğlu yanarak hayatını kaybetti. Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada ilk
tedavisi yapılan ağır yaralı Đlhan Bengisu, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk
edildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Niğde Devlet Hastanesi önünde toplanan kalabalık, otopsisi yapılan cenazelerini alarak Niğde

Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile defnedilmek üzere Çamardı ilçesine götürdü. Đki günde iki çocuğunu,
gelinini ve torununu kaybeden acılı baba Ali Bengisu, hastane morgundan aldığı çocuklarının
cenazelerini araca yüklerken, "Ölüm hepimize. Allah rahmet eylesin, acımız büyük" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8366
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Bıçakçılar 'satış yok' diyor !
Bıçakçılar, Kurban Bayramının yaklaşmasına rağmen satışların geçtiğimiz yıla göre az olmasından şikayetçi.
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Kayseri’de bayramın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda da hareketlenme yaşanıyor. Bıçakçılar,
satışların geçtiğimiz yıla göre az olmasından şikayetçi.
Camii Kebir Mahallesi’nde bulunan bıçakçılar çarşısındaki esnaflar, bıçak satışlarının geçtiğimiz yıla
nazaran çok düşük olduğunu bildirdi. Esnaflar, “Geçtiğimiz yıl daha çok bıçak satardık. Yoğunluktan
dolayı başımızı kaldıramazdık ama bu yıl, kurbanlıkları daha çok kasapların kesmesi, bazı
vatandaşların da kurban kesmemesi işlerimizi etkiledi” diye konuştu.
Günde 40 bıçak satabildiklerini söyleyen esnaflar, “Sattığımız bıçakları bir çoğu kurbanlığı kesmek
veya evde etleri kesmek için alıyor. Bıçak bileme bizde 1,5 TL. Bu fiyat 5 yıldır değişmiyor. Ancak bizi
sıkıntıya sokan mahalle aralarında yapılan bıçak bileme işleri. Mahalle aralarında bu işi yapanların işini
düzeltmek yine bize kalıyor” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8367
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Baharatçılarda 'kurban' sevinci
Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte baharat ve bağırsak satışlarında artış olduğu bildirildi.
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Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte baharat ve bağırsak satışlarında artış olduğu bildirildi.
Kayseri'nin Camii Kebir Mahallesi'nde baharatçılık yapan Ali Kaya, Kurban bayramının gelmesiyle
birlikte satışların canlandığını belirterek, “Vatandaşlar, kurban kesimi öncesinde tüm hazırlıklarını
yapıyor” dedi.
Sucuk yapımı için hazır baharatların bulunduğunu bildiren Ali Kaya, ithal ve yerli bağırsakların
satıldığını belirterek, “Đthal bağırsak Pakistan'dan geliyor. Bu bağırsak da doğal ama makinede
yapıldığı için ithal diyoruz. Yerli bağırsaklar ise tamamen elde yapılıyor” diye konuştu.
Bu yıl sarımsakların fiyatında değişiklik olduğunu söyleyen Ali Kaya, “Bu yıl fiyatlarda bir düşme var.
Soyulmuş sarımsağın kilosu daha önce 12 ile 13 TL arasında satılıyordu. Şimdi ise 8 ile 9 TL arasında
satılıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8368
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayseri halkı olarak zehir solumaktayız !
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Süleyman Korkmaz'dan Özhaseki'ye ve hükümete eleştiri.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, başörtüsü sorununda milletin
aldatıldığını ve hükümetin oy almak maksadıyla çözüm aradığı belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Süleyman Korkmaz, başörtüsü sorunun çözümünün oy
almak maksadıyla ortaya atıldığının, hükümetin halkı aldatmaktan başka bir şey yapmadığını söyledi.
Korkmaz, "Başörtüsü konusunda, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, muhterem eşlerinin çelişkili manidar
açıklaması, Başbakan Erdoğan'ın ise bu açıklamaların dışında milleti oyalamak, aldatmak ve oy almak
maksadıyla başörtüsünü çözecekleri, 2011 seçimlerinden sonra yapacakları anayasayı işaret
etmektedirler. Bu açıklamayı yapan insanların tamamı bu zihniyetin bahçesinde yetişen insanlardır. Bu
zihniyet dinimizin emri olan başörtüsünü çözmek yerine, kalkan olarak kullanıp menfaat sağlamak,
halkı aldatmaktan başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz gün Diyanet Đşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun görevden alınmasıyla da ilgili olarak
açıklama yapan Kokrmaz, Bardakoğlu'nun yaptığı konuşmada hükümetten rahatsız olduğunu ileri
sürdü. Korkmaz, "Diyanet Đşleri Başkanlığı olarak, 'Atatürk'ün gösterdiği önemi kimseden görmedik.
Onun zamanında protokolde 3.sıradaydık şimdi ise 52.sırada yer alıyoruz" diye resepsiyonlara
katılmadığını ifade eden eski Diyanet Đşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, dini siyasete alet eden bu
zihniyetten nasıl rahatsız olduğunu açıkça ifade etmiştir" dedi.
17 yıldan beri Kayseri'nin kötü idare edildiğini söyleyen Korkmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhasekiye de yüklendi. Korkmaz açıklamasında, "Ülkemizin bu zihniyet sayesinde geldiği
nokta son derece vahimdir. Ülkemizi 8 yıldan beri kötü idare eden bu zihniyetin yol arkadaşları da,
Kayserimizi de 17 seneden beri kötü idare etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki yaptığı
bir açıklamada 'Benim gibi çaputçuya oy verip, göreve getirdiler' diyor. Halkımız iradesini kullanmış,
sizlere iyi idare etsinler diye oy vermiş, bunun tersini yaptıysanız halkın günahı ne? Kış ayların
yaklaşmasıyla Kayseri halkı olarak zehir solumaktayız. Nefes almakta güçlük çekmekteyiz. Şehrimize
doğalgaz geldi diye övünmek marifet değil. Halkın sağlığı düşünerek doğalgazı uygun bir fiyatla
vatandaşın hizmetine sunmak asli görevlerden biri olmalıdır" diye konuştu.
Korkmaz açıklamasının devamında Belediye çalışmalarına değinerek şunları kaydetti: "Şehrimize
yapılan hafif raylı sistem, güzel görünümlü olmakla beraber başta üniversite, otogar ve halkın yoğun
olduğu istikametlere ulaşmaması, böyle bir hizmetin de 'ben yaptım oldu' düşüncesiyle yapıldığının

işaretidir. Aynı zamanda ulaşım ücretlerinin yüksek olması halkımız ve özellikle de öğrencilerimizi çok
büyük sıkıntıya sokmaktadır. En ufak bir yağışta şehrin çile haline gelmesi de 17 yıldan beri kötü ve
eksik idare edildiğinin işaretidir. Bütün bunlar karşısında halkımızın menfaatine yapılan hizmetlerin
yanında olduğumuzu eksik ve kötü yapılanların da takipçisi olacağımızı ifade etmek isteriz"
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8370
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Özhaseki'den Erciyes brifingi !
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te devam eden çalışmalar hakkında görsel brifing verdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te devam eden çalışmalar hakkında
görsel brifing verdi. Özhaseki, "Erciyes, 170 kilometrelik pist alanıyla dünyada ilk olacak. Bu çalışma
sayesinde istihdam ve turizmin yanı sıra Kayseri'nin geleceği de şekillenecek" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te devam eden projeler hakkında
görsel brifing verdi. Karlama makineleri, kafeterya, teleferik ve telesiyej bölgelerinde yapılan
çalışmaları yerinde inceleyen Özhaseki, tarihi projenin ilk etabının önümüzdeki 6 ayda
tamamlanacağını söyledi.
Erciyes'te yapılan projelerin toplam maliyetinin 80 milyon TL olduğunun altını çizen Özhaseki, "Gelen
tüm yabancı misafirler, uygulanan projeyi görünce hayret etti ve yapılan uygulamanın yerinde
olduğunu kaydetti. Biz bu işe tapu ve hazine ile ilgili görüşmelerden başladık. Sonra bu görüşmeler
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile olan ilişkilerle devam etti ve Erciyes Dağı'nın kayağa elverişli olmasıyla
sürdü. Yaptığımız tüm görüşmelerin sonunda uygulama projelerine geçtik. Bu projenin ilk etabındaki
teleferik, telesiyej, mekanik tesisler ile karlama üniteleri çalışmaları önümüzdeki yılın 5. veya 6. ayında
tamamlanacak. Đkinci etapta ise Tekir Yaylası'ndan Develi ilçe tarafına giden çalışmalara
başlayacağız. Üçüncü etapta Koç Dağı tarafında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca göletin etrafını
ayağa kaldırmak için kafeler ve sosyal alanlar oluşturacağız. Đlk etapta 6 mekanik tesisle 50
kilometrelik pist alanı, toplam 170 kilometre pist alanı olacak. Yerel yönetim anlamında da bu kadar
büyük projenin altına girme ve başarıyla yürütme adına Kayseri, Türkiye'de tek oluyor" dedi.
Dünya çapında ortak olabilecek firma olduğu takdirde gelen teklifleri de değerlendireceklerinin altını
çizen Özhaseki, "Erciyes'teki bu proje bütüncül anlamında dünyada bir ilk projedir. Eğer yaptığımız
projeye ortak olacak olursa veya alan olursa, şu ana kadar yaptığımız alanın parasını alırız, bununla
da raylı sistem hattının 3 projesini aynı anda bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8371
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kayserispor maç fazlasıyla lider
Kayserispor, Konyaspor'u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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MAÇTAN DAKĐKALAR
6. dakikada Konyaspor savunmasının hatasında topu kapan Mehmet Eren'in ceza sahası dışından
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
7. dakikada gelişen Konyaspor atağında Erdal'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top üstten
auta gitti.
20. dakikada Erdal'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta barajı geçen topu
kaleci Souleymanou elinden sektirdi, meşin yuvarlak az farkla üstten kornere çıktı. Kullanılan korner
atışında ceza sahası dışına açılan topa Emre Toraman gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak farklı
şekilde auta çıktı.
39. dakikada Kayerispor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde
Tazemta'nın geriye çıkardığı topa Hakan Askantaş gelişine vurdu, Serdar Kesimal'a çarpan meşin
yuvarlak uzak direğinin yanından az farkla kornere çıktı.
41. dakikada Kayerispor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Önder kafayı vurdu,
top az farkla yandan auta gitti.
46. dakikada Selim'in sağdan ortasında ceza sahası içinde boşta kalan topu Orkun ayaklarıyla
uzaklaştırdı. Sağ kanatta topla tekrar buluşan Selim ceza sahasına bir kez daha ortaladı, ön direkte
Zalayeta'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
50. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Erdal'ın pasıyla hafif sol çaprazdan ceza sahasına
giren hakan Aslantaş'ın şutunda kaleci Souleymanou üstüne gelen topu kontrol etti.
53. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Ömer Şişmanoğlu soldan taşıdığı topu Santana'nın
koşu yoluna bıraktı, bu oyuncunun ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direkten
döndü. Dönen topu takip eden Mehmet Eren'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta
savunma ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
58. dakikada Mehmet Eren'in sağdan ortasında Moritz ceza sahası içinde kafayı vurdu, meşin
yuvarlak yandan auta çıktı.
64. dakikada Erdal'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az fakla üstten auta gitti.
76. dakikada Mehmet Eren'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Zalayeta kafayı vurdu, kaleci
Orkun topu üst direğin üzerinden kornere çeldi.
89. dakikada Kayserispor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Zalayeta altı pas önünde topa uçarak
ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
90+2'de hızlı gelişen Konyaspor atağında Erdal'ın pasında Bangoura kaleci ile karşı karşıya kaldı.
Bangoura'nın şutunda kaleci Souleymanou gole izin vermedi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
KONYASPOR: Orkun xx, Basem Abbas xx, Erdinç x, Kere xx, Emre Toraman xx, Erdal xx, Serkan x,
Veli x, Hakan Aslantaş xx (Bangoura dk. 80 x), Adnan x (Montano dk. 90 ?), Tazemeta x (Ali Dere dk.
69 x)

YEDEKLER: Gökhan, Ramazan, Đbrahim, Lietava
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ziya Doğan
KAYSERĐSPOR: Souleymanou xx, Serdar Kesimal xx, Önder xx, Amisulashvili xx, Hasan Ali xx, Selim
Teber xx, Santana xx (Abdullah dk. 73 x), Moritz xx, Mehmet Eren xx, Ömer x (Ali Bilgin dk. 80 x),
Zalayeta xx
YEDEKLER: Volkan, Eren, Abdulkadir, Semih, Burak
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
GOL: Zalayeta (dk. 89)
SARI KARTLAR: Kere (Konyaspor), Hasan Ali, Amisulashvili, Önder (Kayserispor)
MAÇIN ARDINDAN
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze,
Konyaspor maçının zor bir maç olacağını bildiklerini belirterek, "Saha, oyun için gerçekten çok güzeldi.
Ancak sahada yavaş oynadık. Rakip bu açığımızı kullandı. Temposuz oynadık bu nedenle çok
pozisyona giremedik. 1. Devrenin ardından bunu değiştirmeye çalıştık. Oyunumuzu daha iyi hale
getirdik. Sonuçta gol atan takım kazanacaktı ve biz attık ve kazandık. Takım olarak hedefimiz
doğrultusunda devam ediyoruz. Ligdeki 34 hafta boyunca iyi bir futbol oynamak istiyoruz" dedi.

Kayserisporlu Ali Bilgin ise disiplin açısından iyi bir oyun sergilediklerini ancak kalite açısından
istedikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirerek, aldıkları 3 puanın sevindirici olduğunu ve diğer
maçlarda da böyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

Konyasporlu Erdal, maça iyi başladıklarını ve disiplinli bir oyun oynadıklarını ifade ederek, "Đyi oynadık
ama yine şanssızlık duran toptan gol yedik. Bence maçın hakkı en azından beraberlikti. Son dakikada
yediğimiz gol bize pahalıya mal oldu. Kısmet değilmiş" şeklinde konuştu.
DOĞAN: "SALĐSELĐK UYUMA MAÇI KAYBETTĐRDĐ"
Konyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan ise geçen hafta aldıkları galibiyetin üzerine bu maçtan
alacakları 3 puanın kendileri için çok iyi bir moral olacağını vurgulayarak, "Ancak olmadı. Aslında zoru
başarıyoruz ama basit şeylerden gol yiyip mağlup oluyoruz. Takımımın oyunundan memnunum. Ancak
rakip bulduğu pozisyonda gol atıyor ve kazanıyor. 1 saliselik uykunun bedeli bizim için 0 puan oldu.
Pozisyona girerek kaçıran ancak mağlup olanda biziz. Demek ki bu konuda bir eksikliğimiz var. Biz de
maçta ölü toplar kullandık ama muvaffak olamadık. Maçın hakkı en kötü beraberlikti. Ama kaybettik.
Artık bu maçı unutmak ve diğer maçlara hazırlanmak zorundayız. 90 dakika iyi oynarsın, 1 salise
uyursun ve gol olur. Bizde ölü top kullandık ama son dokunuşları yapamadık. Hem alan savunması
hem adam adama markaj yaptık ama maçın süresi uzadıkça konsantreler bozuluyor" şeklinde konuştu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8372
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Serdar Kesimal Milli Takımda
Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.
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A Milli Futbol
Takım'da bir devir

kapandı...

2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Almanya ve Azerbaycan'a yenilerek hayal kırıkılığı yaratan
kadroda fatura milli takımın ünlü isimlerine çıktı.
HĐDDĐNK 12 OYUNCUYU ÇAĞIRMADI
Guus Hiddink, (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı Almanya
ve Azerbaycan maçlarının aday kadrosunda yer alan ve şu an sakatlığı bulunmayan 12 oyuncuyu,
Hollanda maçının aday kadrosunda tercih etmedi.
Almanya ve Azerbaycan maçları için açıklanan aday kadroda yer alan isimlerden Hakan Arıkan, Cenk
Gönen, Đbrahim Toraman, Mehmet Aurelio, Necip Uysal (Beşiktaş), Ömer Erdoğan (Bursaspor),
Ceyhun Gülselam (Trabzonspor), Tuncay Şanlı (Stoke City), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt), Semih
Şentürk (Fenerbahçe), Mevlüt Erdinç (Paris Saint-Germain) ve Sercan Yıldırım (Burssapor) bu kez
kadroya alınmadı.
Ayrıca, Almanya-Azerbaycan maçları aday kadrosunda yer alan oyunculardan Nihat Kahveci
(Beşiktaş), Arda Turan, Hakan Balta (Galatasaray), Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu ve Özer
Hurmacı'nın (Fenerbahçe) sakatlıkları bulunuyor.
9 FUTBOLCU ĐLK KEZ...
Milli takımda bir gençleştirme çalışması yapıldığını ve bazı genç oyuncuları izlediklerini daha önce
bildiren Guus Hiddink'in Hollanda maçı aday kadrosuna çağırdığı 24 oyuncudan 9'u, milli takımdan ilk
kez davet aldı.
Hollanda maçı aday kadrosuna davet edilen isimlerden Kayserispor'dan Serdar Kesimal,
Bursaspor'dan Đbrahim Öztürk, Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm, Đstanbul Büyükşehir
Belediyespor'dan Gökhan Süzen, Kasımpaşa'dan Yekta Kurtuluş, Manisaspor'dan Yiğit Đncedemir,
Gaziantepspor'dan Orhan Gülle, 1.FC Nurnberg'den Mehmet Ekici ve Trabzonspor'dan Engin Baytar,
ilk kez milli formayı giyme fırsatı yakalayacak isimler oldu.
Kadroda yer alan Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ün Avustralya yerine Türkiye'yi tercih ettiği ortaya
çıkarken, daha önce tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullanacağı açıklayan 1. FC Nurnberg'in
gurbetçi oyuncusu Mehmet Ekici de ilk kez kadroya davet edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8373
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Kurbanda et tüketimine dikkat
Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, şeker, kalp damar ve tansiyon hastalarını uyardı.

Kategori

: Sağlık

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 86

Tarih

: 13 Kasım 2010 11:59

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman
Oğuzhan, şeker, kalp damar ve tansiyon hastalarını Kurban Bayramında et tüketimi konusunda uyardı.
Şeker, kalp damar ve tansiyon hastalarının fazla miktarda kırmızı et tüketiminden, özellikle yağlı et
tüketiminden uzak durmasını isteyen Prof. Dr. Oğuzhan, "Bu tür hastalar, kurban eti tüketirken
mümkün olduğunca az et tüketmeli ve haşlama et tüketmeli"! dedi.
Prof. Dr. Oğuzhan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramında et tüketimi ile ilgili şu uyarılarda bulundu:
“Şeker, kalp damar ve tansiyon hastaları, beslenmeye en çok dikkat etmesi gereken hastalık grubudur.
Yanlış ve düzensiz beslenme bu hastalık grubunda ciddi tehlikeler doğurur. O yüzden biz doktorlar
olarak Kurban Bayramında kırmızı et ve tatlı tüketimine dikkat edilmesini istemekteyiz. Çünkü hem
kırmızı et, hem de şekerin fazla tüketimi, sadece şeker, kalp damar ve tansiyon hastalarında değil,
normal insanlarda bile ciddi sağlık tehlikeleri doğurabilir. Kronik kalp hastalığı bulunan insanlarımıza
hiç kırmızı et tüketmeyin demiyoruz. Bir süre dinlendirilmiş kurban etini dengeli tüketsinler. Az miktarda
ve abartmadan. Mümkün olduğunca yağsız yerinden ve haşlama olarak. Sakatat ve kuyruk yağı
tüketiminden uzak dursunlar. Bunun yanında bayram ziyaretlerinde kavurma ikramlarını geri çevirmesi
bilsinler. Tatlılarda ise sütlü tatlıları tercih etsinler."
Prof. Dr. Oğuzhan, bayramlarda insanların ilaçlarını da ihmal ettiklerine dikkat çekerken, “Şeker, kalp
damar ve tansiyon hastaları, bayram telaşına kapılıp, ilaçlarını hiçbir zaman ihmal etmemeli. Đlaçlarını
saatinde ve dozunda almalılar” dedi.
Kurban bayramında et tüketiminin yanında kurban kesimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan
Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, “Büyükbaş kurbanlıkların kesimi zordur ve efor gerektirir. Kişi hem
şeker, kalp damar ya da tansiyon hastası, hem de aşırı heyecanlı ise, kurbanı kendisi kesmemeli.
Çünkü bu durumda çok heyecanlanacak, kalbini zorlayacaktır. Bu kişilerin kesim sırasında kalp krizi
geçirmemeleri için kurbanlarını başkasına kestirmeleri faydalarına olacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8374
Erişim Tarihi: 22.11.2010

A- 2'de 4 Kayserisporlu
A2 Milli Takımı'nın 14-17 Kasım'da Đstanbul'da gerçekleştireceği kampın programı ve aday kadrosu belli oldu.

Kategori

: Kayserispor

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 144

Tarih

: 13 Kasım 2010 12:02

A2 Milli Takımı'nın 14-17 Kasım tarihleri arasında Đstanbul'da gerçekleştireceği kampın programı ve
aday kadrosu belli oldu.
Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
"Kaleciler: Cenk Gönen (Beşiktaş), Mahmut Bezgin (Gaziantepspor), Fehmi Mert Günok
(Fenerbahçe)
Savunma Oyuncuları: Uğur Uçar (Ankaragücü), Orhan Şam (Gençlerbirliği), Mustafa Yumlu
(Trabzonspor), Saffet Gurur Yazar (Karşıyaka), Eren Güngör (Kayserispor), Mahmut Tekdemir
(Büyükşehir Belediyespor), Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor), Ferhat Öztorun (Trabzonspor)
Orta Saha Oyuncuları: Aydın Yılmaz (Galatasaray), Yiğit Đsmail Gökoğlan (Manisaspor), Zeki
Korkmaz (Büyükşehir Belediyespor), Sercan Kaya (Bucaspor), Abdullah Durak (Kayserispor), Emin
Yalın (Göztepe), Ferhat Kiraz (Boluspor), Turgut Doğan Şahin (Ankaragücü)
Hücum Oyuncuları: Mehmet Batdal (Galatasaray), Serdar Deliktaş (Gaziantep BŞ Belediyespor),
Tevfik Köse (Büyükşehir Belediyespor), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Kayserispor)"
14 Kasım Pazar günü 17.00'den itibaren WOW Đstanbul Hotel'de toplanmaya başlayacak A2 Milli

Takımı, çalışmalarını dört gün boyunca Atatürk Olimpiyat Stadı Yan Sahası ve Đstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin Balat'ta bulunan Gençlik Geliştirme Tesisleri'nde sürdürecek. A2 Milli Takımı'nın
idmanları medyaya açık olarak yapılacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8375
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Nine - torun gaz kurbanı oldu
Erkilet'te E.K. (59) ve torunu S.K. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Erkilet Gazi Emir mahallesi Zübeyde Hanım sokak'ta E.K. (59) ve torunu S.K. (7) sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Komşular tarafından sabah zile basılıp ses alınamayınca konu polis ve 112 Acil servis ekiplerine
aktarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ise babaanne E. K. ve S.K.'in cansız bedenleri ile
karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından babaanne ve torun'un cenazeleri otopsi için Kayseri
Devlet hastanesine kaldırıldı.
Đlköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi olan S.K ile birlikte hayata veda eden babaanne E.K'in yurt dışında
bulunan çocuklarına haber vermek isteyen bina komşuları telefon konuşmalarında olayı aktarmakta
zorlandılar. Yapılacak olan otopsinin ardından cenazelerin defnedileceği ve olayla ilgili soruşturmanın
sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8376
Erişim Tarihi: 22.11.2010

Belediye Başkanlığı'nda son dönemim !
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, elektrik şirketinin zarar uğratıldığı iddialarını,
"Seçimler yaklaşınca gelince bu tür iddialar veya saçma sapan sözler daha da çoğalır ama ben
kimseyle çuvalın içine girmem" dedi.
Erciyes Dağı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, son dönem belediye başkanlığı için, hazırda bulunan ve yapılmakta olan projelerini bitirip
gönül rahatlığıyla ayrılmak istediğini söyledi. Özhaseki, "Đnsanoğlu bu dünyaya geliyor, gitmek için
geliyor. Bir işe başlıyorsunuz, bitişi de var bu işin. Belediye Başkanlığı'na 1994 öncesinde bir adaylık
süreciyle başladığımda bugünleri görebilmeyi tahmin etmiyordum. Đlk geldiğimde bir dönem yapacağım
diye rahmetli babama söz vermiştim, ama olmadı. 2. dönem, 3. dönem geldi derken bu döneme geldik.
Belediye Başkanlığı'nda son dönemim" dedi.
Kayseri için önem verdiği projelerin peşine düştüğünü ve takip ettiğini belirten Özhaseki, her hangi bir
iddiası olmadığını dile getirerek, "Bunun için her fırsatta, her oturumda, hakikaten belediyecilik
yaptığım dönemde, belediye başkanlığı yaptığım sırada hakkı olan biri varsa, ben helalleşmeden
gitmek istemiyorum. Herkesle, gönül rızasını alarak gitmek istiyorum. 'Hakkımız helal olsun' diye
gitmemi beklemelerini istiyorum. Yoksa yakın zamanda seçimler için değil. O taraftaki seçimler için
kanaatlerimi zaten eskiden beri söylüyorum. Herhangi bir iddiam yok. Beni bana bırakırlarsa
gönlümden geçen, Kayseri için önem verdiğimiz projelerin peşine düşmek ve tamamlamak.
Tamamladığımda da dünya gözüyle görmek. Çünkü şahsi inancım, kanaatim odur ki bu büyük projeler
yapılır, gerçekleştirilirse Kayseri ileriye doğru büyüyerek, gelişerek gider" şeklinde konuştu.
Projeleri son derece önemsediğinin ve bu günlerin tarihi günler olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bunlar
yapılmazsa, büyümüş küçülmüş Kayseri portresini ara ara çiziyorsunuz ya veya sırada şimdi çok
gerilemiş Anadolu şehirleri var ya, o şehirlerden birisi haline döneriz. Bu manada Erciyes Projesini
önemsiyorum ben. Bu anlamda eğitim alanında yapılması gereken ikinci üniversite, vakıf
üniversitelerini destekliyorum ben. Sağlık alanında yapılması icap eden bölge hastanesini bire bir takip
ediyorum. Đnşallah bu projeleri bitirip, gönül rahatlıyla geriye çekilirim. Bunların içinde en çok neye
önem veriyorsunuz diye soracak olursanız, işte içinde bulunduğumuz ortam, bana göre bu günler tarihi
günler" dedi.

"KĐMSEYLE ÇUVALIN ĐÇĐNE GĐRMEM"
TBMM'ye sunulan elektrik şirketi ile ilgili soru önergesi için de Özhaseki, bu tür iddiaların seçimler
yaklaştıkça daha da çoğaldığını, kendisinin bu tür işler içinde olmayacağını söyledi. Bunların çamur
atmaktan ibaret olduğunun altını çizen Özhaseki, "Seçimler geliyor, seçimler gelince bu tür iddialar
veya saçma sapan sözler daha çoğalır. Partisinde barınamayanlar, ayakları yere basması için kavga
ederek karşılarında doğru dürüst şahsiyetler ararlar. Gittikçe de durmadan saçma sapan sözler,
önünüzde seçimlere 6-7 ay varsa daha da çoğalarak devam eder. Doğrusu ben bu tür işlerin içinde
olmam. Birileri diyorlarsa, 'şöyle bir gel çamurun içine, çamurda ne var, ben biraz senin eline sürüyüm
sen de bana sür. Ben bundan çok hoşlanıyorum, bu bana çok fayda sağlayacak, gel buraya 'diye, çok
amiyane bir tabirle, kimse alınmasın, kimse için söylemiyorum, ama affedersiniz kimseyle çuvalın içine
girmem ben. Özellikle her gün 100-200 tane soru sorup kendini göstermeye çalışan insanlar, kendini
sağlama almak için çırpınan tipler görüyorum etrafta. Çok ciddi bildiği bir şey var, bu işi takip eden
birkaç tane kurum var. Đçişler Bakanlığı bu kurumlardan biri. Adliye Sarayları, Savcılıklar açık duruyor.
Đddia neyse oraya verilecek bağımsız savcılar var. O savcılar sağ olsun karakterli, şahsiyetli insanlar.
Baştan sona incelerler, bir şey varsa onu da baştan sona incelerler. Yoksa onun dışında polemik
konusu olacak işlerde benden yana kimseye ekmek yok" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8377
Erişim Tarihi: 22.11.2010
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Tomarza'da 29 yaşındaki bir şahıs 76 yaşındaki Dayısını traktörler ezerek öldürdü, yengesinin boğazını kesti.
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- Kayseri'de 29 yaşındaki genç, 76 yaşındaki dayısı ile yengesini öldürdü. Dayısını traktörün
arkasındaki pullukla tarla sürer gibi üzerinden geçerek öldüren katil zanlısı, evde yemek pişiren
yengesinin başını bıçakla gövdesinden ayırdı.
Alınan bilgiye göre, olay, Tomarza ilçesi Köprübaşı köyünde yaşandı. Đstanbul'da yaşayan emekli
öğretmen olan babanın Marmara Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler Bölümü mezunu oğlu Y.S, köydeki
dayısı Đsmail Tekdemir'i (76) ziyarete geldi. 3 gün boyunca yengesi Saniye (73) ve dayısı Đsmail ile
birlikte kalan Y.S, perşembe günü dayısı Đsmail Tekdemir ile birlikte tarla sürmeye gitti. Tarlayı sürmek
için traktörün üzerine çıkan Y.S, traktörle geri geri gelerek arkasındaki dayısına çarpıp yere düşürdü.
Yarı baygın haldeki Đsmail Tekdemir'i traktörden inerek önce bıçaklayan Y.S, daha sonra pullukla
üzerinden geçerek parçaladı. Cesedi tarlanın kenarında bulduğu naylonla örten katil zanlısı Y.S,
cinayetin ortaya çıkmasını önlemek için traktörün arkasındaki pulluğu da dayısının üzerine indirdi.
Hiçbir şey olmamış gibi köye dönen zanlı, traktörü evin önüne park ettikten sonra içeri girdi. Mutfakta
yemek pişiren Saniye Tekden, yanına gelen Y.S'ye dayısının nerede olduğunu sordu. Bu sırada,
ocağın üzerindeki tencereyi karıştıran Tekdemir'in arkasına geçen Y.S, yaşlı kadının boğasını kesti.
Evdeki para ve takıları alan katil zanlısı, ocağın üzerindeki yemekten yedikten sonra evden çıktı. Köy
meydanına çıkan zanlı, otostop çekerek köyden ayrıldı. 2 gün boyunca haber alınamayan Đsmail ve
Saniye Tekdemir çiftinin öldürüldüğü, tarlaya giden çocuklar tarafından bulundu. Yerde yatan cesedi
fark eden çocuk, durumu köylülere haber verdi. Đsmail Tekdemir'in cesedini olay yerine jandarma
ekipleriyle birlikte gelen Emir Şahin Tekdemir teşhis etti. Cinayet haber vermek için eve geldiklerinde
ise Saniye Tekdemir'in mutfaktaki cansız bedeni bulundu.
Đsmail ve Saniye Tekdemir'in cenazeleri otopsi için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayeti soruşturan Jandarma, katil zanlısı Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8378
Erişim Tarihi: 22.11.2010

