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Elitaş muhalefete yüklendi
AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Danışma Meclisi toplantısında muhalefet partilerine yüklendi.
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Danışma Meclisi toplantısında
muhalefet partilerine yüklendi. Toplantıda ağırlıklı olarak AK Partinin Kayseri'ye getirdiği
hizmetler anlatıldı.
Toplantıya; AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, AK Parti Kayseri Milletvekili ve
Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Đlçe
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra bir çok mahalle temsilsisi de katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Özden'den sonra konuşma yapan Mustafa Elitaş, referandum
öncesi ve sonrasında yaptıkları açıklamalar sebebiyle muhalefete yüklenerek, "Muhalefet
partileri referandumun ne amaçla yapıldığını dahi anlamadan 'hayır' dediler. AK Parti
hükümetinin iktidara geldiği seneden bu yana ülkemizde ki değişiklikleri ve yenilikleri halk
beğendiği ve istediği için 'evet' dedi. AK Parti'nin 8. yılının tamamlanmasına 10 gün var,
bakınız AK Parti öncesi ve AK Parti dönemine farkı çok açık bir şekilde göreceksiniz.
Bakın, AK Parti öncesi dönemde 80 yılda Türkiye'de yapılan karayolu 6 bin kilometreyken
biz 8 yılda bunun iki katını yaptık" şeklinde konuştu.
Toplantıda konuşma yapan Kocasinan Đlçe Başkanı Özden, "Belediyemizin yaptığı
çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca yeni projeler de değerlendirme
aşamasında" diye konuştu.
Meclis Danışma Toplantısı sonrası Mustafa Elitaş ve Ahmet Öksüzkaya'ya, Kocasinan Đlçe
Başkanlığı tarafından plaket verilirken, mahalle ve köy temsilciliklerine de plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8158
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Dikkat grip salgını !
Kayseri'de yağmurlu havanın etkili olması ve yüksek kesimlere kar yağması nedeniyle birçok vatandaş gribe yakalandı.
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Hafta sonu Kayseri'de yağmurlu havanın etkili olması ve yüksek kesimlere kar yağması nedeniyle
birçok vatandaşın gribe yakalandığı öğrenildi. Soğuk havalar nedeniyle gribe yakalanan vatandaşların
eczanelere akın ettiği bildirildi. Ulutaş Eczanesinin sahibi Eczacı Oğuzhan Ulutaş, soğuk havalara
vatandaşların hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile birçok
vatandaş soğuk algınlığına yakalandı. Bu vatandaşların birçoğu da soluğu eczanelerde aldı. Şu anda
grip ilaçlarına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösteriliyor” diye konuştu. Ulutaş, grip ilaçlarının 2 ila 7
TL arasında satıldığını bildirdi.
ERCĐYES DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kayseri'nin simgesi haline gelen ve yaz mevsiminde zirvesindeki karların dahi eridiği Erciyes Dağı dün
akşam yağan kar ile beyaza büründü.
Erciyes Kayak Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 18 santimetreye kadar
yükseldiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8159
Erişim Tarihi: 26.10.2010

10.10.10 çılgınlığı
Kocasinan Evlendirme Dairesi'ne başvuran 25 çift, nikah tarihlerinin özel ve akılda kalıcı olması için 10.10.2010 tarihini seçti.
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Kayseri Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuran 25 çift, nikah tarihlerinin özel ve akılda
kalıcı olması için 10.10.2010 tarihini seçti.

10.10.2010 tarihinin uğur ve şans getireceğine inanan çiftler evlendirme dairelerine başvurarak nikah
tarihlerini bugüne aldırdı. Kocasinan Belediyesi'ne başvuran 25 çift yarım saat arayla dünya evine
girdi. Tuba Baytekin ve Đlker Pala çifti de bugün dünya evine giren çiftler arasında yerini aldı. Özel bir
günde evlenmenin mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına anlatacakları özel bir anılarının olduğunu
söyledi. Bir ömür boyu için atılan imzanın ardından gelinin damadın ayağına bastığını gören nikah
memuru, "Masa altı tekvando yarışmasının galibi gelin hanım olmuştur" diyerek nikaha katılanları
güldürdü.
Günün en anlamlı çifti de Saadet Zararlı ve Dursun Gülcemal oldu. 10.10.2010 tarihinde günün 10.
nikahına imza atan çift ise, hayatlarının en özel anını 'özel bir gün'de yaşamak istedikleri için bugünü
seçtiklerini ve 10.10.2010'da hayatlarını birleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8160
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Erciyes Kayseri'de tekledi !
Kayseri Erciyesspor: 1 Mersin Đdman Yurdu: 1
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Bank Asya 1. Lig'in 7. haftasında Kayseri Erciyesspor, Mersin Đdman Yurdu'nu Kayseri Kadir Has
Stadyumu'nda ağırladı. 69. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden Mersin Đdman Yurdu,
Erciyesspor karşısında 1-1 berabere kaldı
MAÇTAN DAKĐKALAR
3. dakikada Serdar'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Kerem sağ taraftan parmakların ucuyla dışarı
gönderdi.
9. dakikada Joseph'ın ceza sahası dışı sol köşeden attığı sert sut kale direğinin sağ
köşesinden dışarı gitti.
35. dakikada Musa'nın kullandığı köşe atışında, Yunus kafa vuruşunda top filelerle buluşturdu. 0-1
41. dakikada Muhammedin yaptığı ortada ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bikoko'nun vuruşunda
meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
69. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammet, Mehmet Budak'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Mehmet Budak'ı kırmızı kartla oyun dışına çıkarttı.
69. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bikoko, topu dışarıya gönderdi.

77. dakikada sol köşeden gelen ortaya kafa vuran Şehmuz topu filelere atmayı başardı ancak
hakem elle müdahale kararı vererek golü geçersiz saydı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Türker xx, Volkan Akçit xx, Deniz Turgut xx
ERCĐYESSPOR: Yavuz x, Fatih xx, (Zafer Şahin dk. 20 x), Muhammet xx, Aytek xx, Kemal x, Mehmet
xx,
Volkan x, Taner x (Emrah Bozkurt dk. 79 x), Köksal xx (Ömer dk. 46 x), Sertan xx, Bikoko xx
YEDEKLER: Ali, Kemal, Mehmet, Mahmut
TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Devrim
MERSĐN ĐDMAN YURDU: Kerem xx, Joseph xx, Fatih xx, Musa xx (Nurullah dk. 56 x, Ernani dk. 72
x),
Hüseyin, xxx, Alhassan x, Mehmet xxx, Fuat x, Yunus xx, Tuna xxx, Şehmuz xx
YEDEKLER: Eser, Fatih Şen, Gurbanov, Bujor, Sertaç
TEKNĐK DĐREKTÖR: Yüksel Yeşil Ova
GOLLER: Yunus (dk.35), Bikoko (dk. 41)
SARI KARTLAR: Yunus Altun, Mehmet Burak, Şehmuz Özer, Fuat Onur, (Mersin Đdman Yurdu)
Kemal Dulda (Erciyesspor)
KIRMIZI KARTLAR: Mehmet Budak (Mersin Đdman Yurdu)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8161
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Kılıçdaroğlu'nu Aysun Kayacı'ya benzetti
AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Aysun Kayacı'ya benzetti.
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AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu
Aysun Kayacı'ya benzetti.
Mustafa Alitaş, AK Parti Kocasinan Đlçe Teşkilatı
tarafından düzenlenen Đlçe Danışma Meclisi'nde yaptığı
konuşmada, referandum sonuçlarını değerlendiren siyasi parti genel başkanlarını eleştirdi. Elitaş,
Belçika'da referandum sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu

eleştirerek, "12 Eylül halk oylamasını anlamayan zihniyet, ana muhalefet partisinin genel başkanı
Belçika'ya gitti. Avrupa Birliği'ne güven tazelemek için 'Baykal Avrupa Birliği'ne karşıydı. Ben değilim'
mesajı vermek için. Orada sordular, '12 Eylül halk oylamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' diye. Şu
şekilde cevap veriyor; 'Halkımızın verdiği karara saygılıyız ama 'hayır' diyenlerin büyük bir kısmının
eğitim seviyesi yüksek.' Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu bu. Yani Kılıçdaroğlu'nun sunucu, sanatçı,
manken Aysun Kayacı'dan hiçbir farkı yok. Biri manken, diğeri bir partinin genel başkanı. Biri
mankenlik yapıyor, diğeri genel başkanlık yapıyor" dedi.
MHP'yi de eleştiren Elitaş, "Referandumda CHP'nin arkasına vagon olarak takılan MHP'nin Genel
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı ilk yorum ise, 'Evet diyenler Türkiye'yi karanlık dehlizlere
doğru yola çıkarmıştır'. Şu kafaya bakın, şu zihniyete bakın" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8164
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Aysun'dan Mustafa Elitaş'a cevap !
Elitaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken "Kılıçdaroğlu'nun Aysun Kayacı'dan farkı ne?" demişti.
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AKP’li vekil Mustafa Elitaş Aysun Kayacı’yı kızdırdı
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Aysun Kayacı'ya atıfta
bulunması, ünlü oyuncuyu kızdırdı.
Ak Parti Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, Aysun Kayacı'yı da
konuya dahil ederek "Kılıçdaroğlu'nun Aysun Kayacı'dan farkı ne?" demişti.
Eski manken Aysun Kayacı, Elitaş'ın bu sözlerine yazılı açıklamayla cevap verdi.
Đşte Aysun'dan gelen o yazılı açıklama:
Herkesin aynı oy hakkına sahip olduğunu, (hakkımda imalarda bulunan Ak Partili beyefendinin aksine)
aynı oranda konuşma hakkına ve saygınlığa sahip olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, tarih bölümü
mezunu olduğumu, buna mukabil bu toprakların yakın ve uzak geçmişini bilmemin, çeşitli konularda
fikir yürütmeme az çok yardımcı olduğunu istemeyerek de olsa hatırlatmak durumundayım.
TARTIŞMALARA BENĐM DIŞIMDA DEVAM EDĐN
Yaklaşık üç sene evvel bir TV programında "demokrasiyi sorgulayalım", "öylesine söylüyorum", "kalıp
olarak söylüyorum", "herkesten özür diliyorum", "ben buna inanıyorum demiyorum", "mesela"
cümleleriyle söze başlamıştım. Öncelikle programdaki diğer insanların yanlış anlamalarıyla sözlerim
başka yerlere taşınmış ve saptırılmış sonuç olarak da bir kesim insanın kalbini kıracak, bir kesim
insanın da böyle işine yarayıp siyaset yapmasına yardımcı olacak bir hale getirilmiştir. Geldiğimiz

noktada umudum bu tartışmaların, "eğer" yapılmasının memlekete bir faydası olacaksa üç sene evvel
de umduğum gibi daha düzeyli bir biçimde ve benim dışımda devam etmesidir.
BEN 6 SENEDĐR MANKEN DEĞĐLĐM
Gelgelelim ben altı senedir manken değilim. Ben bugün tarih öğretmeni olma hakkına sahip, Türk,
Osmanlı ve Dünya Tarihi bilen, halkın severek izlediği dizilerde başrol oynamış, ülkenin önde gelen TV
kanallarının canlı yayınlarını emanet ettiği çalışkan, özverili, disiplinli, yardımsever, özgürlükçü,
tartışmalardan uzak kalmayı tercih eden, barışçı ve başarılı bir genç kadınım. Herhangi bir siyasi parti
ile hiçbir yakınlığım olmadı ve olamaz da. Bu yüzden artık daha fazla kullanılmak istemiyorum ve işçipatron, gazeteci-okuyucu, eğitimli-eğitimsiz, zengin-fakir, milletvekili-çoban fark olmaksızın herkesi
sağduyulu, vicdanlı ve sakin olmaya davet ediyorum.
Aysun Kayacı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8165
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Kabe maketli hac provası
Kayseri'den bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaptı.
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Kayseri'den bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Kadir Has Kongre Merkezi'nde
Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaptı.
Kayseri merkez ve ilçelerden kutsal topraklara gidecek olan 2 bin 84 hacı adayı için
hacda yapılması gerekenler konusunda Kayseri Müftü Vekili Yakut Öztürk tarafından
seminer verildi. Seminer sonrasında Kadir Has Kongre Merkezi içerisine Kabe maketi
konuldu.
Hacı adayları, müftülük görevlilerinin anlattıklarını not tutarak dinledi. Kabe'nin
maketinden etkilenen bazı hacı adayları duygulu anlar yaşadı. Tatbikatta ilk olarak ihram
giyip, ihrama girme, yapılacak dualar, Kabe etrafında tavaf, zemzem suyu içme, hacı
olma gibi konular sözlü ve görsel olarak anlatıldı.
Müftü Vekili Yakup Öztürk hac ibadetinin hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadet
olduğunu, ibadetler içersinde en zorunun hac ibadeti olduğunu belirterek, bunun için hacı
adaylarına Kabe tavafının provasının yaptırıldığını söyledi.
Kabe-i Muazzamı'nın maketi etrafında tavaf ve say ibadetinin nasıl yapılacağını gösteren
kafile görevlileri, hac konusunda olmazsa olmaz şartların mutlaka yerine getirilmesi
konusunda önemli bilgiler verdi.
23 Ekim günü Kayseri'den yola çıkacak ilk hacı adayları, Kayseri Müftülüğü'ne
gösterdikleri ilgi ve verilen bilgilerden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8166
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Đngiliz kızları Develi giydirecek
Đngiltere'nin 2011 moda bayan pantolonlarını Develi ilçesinden 65 bayan işçi yapacak.
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Đngiltere'nin 2011 moda bayan pantolonlarını Develi ilçesinden 65 bayan işçi yapacak.
Develi ilçesinde tekstil dalında bayan dış giyim alanında hizmet vermek üzere Đstanbul Sultanbeyli'den
gelerek faaliyetlerine başlayan ve ilk yurt dışı bağlantısını Đngiltere'nin dev modacı firmaları ile
sağlayan Nikay Tekstil sahibi Erhan Tahran, pantolon ve üst gurup buluz da renk olarak kurşuni renk
baklava dilim ve ince kemer düz yan cep modasının 2011 yılında Đngiltere'de moda olması üzerine
aracı kurumların talepleri doğrultusunda iş aldıklarını belirtti.
Develi'deki Đşletmede 65 işçi ile günlük olarak 300 bayan pantolonu dikimine başladıklarını kaydeden
Tahran, "Hedefimiz Avrupa'nın tamamına yöneliktir ve şu anda Avrupa'da tekstil sektörü Uzak Doğu
ve Çin Pazarı'nı terk etmek üzeredir. Çünkü kaliteyi Türk imalatçıları yakalamıştır. Bu nedenle Avrupa
yeniden Türkiye Tekstil pazarına yönelmiştir" dedi.
Tahran, Đngiltere dışında şu anda Almanya ile de bağlantı yapmak üzere olduklarını ve yakında
kapasitelerini artırarak 150-200 kişi ile talepleri karşılayabileceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8167
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Okulda tehlikeli çatı tamiri
Kocasinan ilçesi Servet Akaydın Đlköğretim Okulu'nda kış öncesi yapılan çatı onarımı tehlike oluşturuyor.
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Kayseri'de bir ilköğretim okulunda yapılan çatı onarımı
tehlikeye davet çıkarıyor.
Merkez Kocasinan ilçesi Servet Akaydın Đlköğretim
Okulu'nda kış öncesi yapılan çatı onarımı tehlike oluşturuyor. Kiremit değişimi yapan işçiler dikkatli bir
şekilde çalışmalarını sürdürmesine rağmen öğrenciler korku ve panik içerisinde teneffüslerini yapıyor.
Veliler, bir an önce yapılan işin sonlandırılmasını ya da güvenlik tedbirlerinin artırılmasını isteyerek,
çocuklarının hayati tehlike altında kalmalarından huzursuz olduklarını ifade ettiler. Veliler, kiremit
değişimi ya da okul içerisi onarımının

hafta sonlarına denk getirilmesi çağrısında da bulunarak, aksi takdirde çocuklarını okula
göndermeyeceklerini belirttiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8168
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Yolun karşısına geçerken araba çarptı
Kayseri'de bir kişi yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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Kayseri'de bir kişi yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay Merkez Kocasinan Đlçesi, Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 VP 345 plakalı otomobil, Ahmet Paşa Caddesi üzerinde seyir
halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen N.K.'ya çarptı. Otomobilin altında kalmaktan son anda
kurtulan N.K., ağır yaralandı.
Polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralı N.K., kaldırıldığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pınarbaşı Đlçesi Kayaaltı Köyü yakınlarında meydana geldi. B.Ş (39)
yönetimindeki 06 AF 7304 plakalı otomobil, sağanak yağmurun kayganlaştırdığı yolda aşırı hızla
nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki takla atarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Yaralı olarak kazadan kurtulmayı başaran otomobil sürücüsü B.Ş., olay yerine çağırılan ambulansla
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu boynu kırılan
ve kafa travması geçiren B.Ş.'nin tedavisi sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8169
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Kimlik bilgileri çalındı,hayatı karardı
Mustafa Yolcukaya, adına kurulan şirketin 10 bin TL'lik borcu çıkınca şoka girdi.

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 273

Tarih

: 11 Ekim 2010 18:55

Kayseri'de çalınan kimlik bilgileri ile adına kurulan şirketin 10 bin TL'lik borcu ile neye uğradığını
şaşıran Mustafa Yolcukaya, sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
Kayseri'de yaşayan ve 2 ay önce ikiz erkek çocukları dünyaya gelen Mustafa Yolcukaya'nın iddiaya
göre Đzmir'in Bolçava ilçesinde 2004-2005 yılları arasında kimlik bilgileri kullanılarak adına mobilyaaksesuar pazarlama şirketi kuruldu. Melikgazi Mahallesi'nde bir aparmanda bina görevlisi olarak
çalışan 38 yaşındaki 3 çocuk babası Yolcukaya, sabit hat açtırmak için PTT'ye gittiğinde 400 TL'lik ev
telefonu borcunun yanı sıra 7 bin 650 TL gelir vergisi borcu ve 2 bin 600 TL faturalı hat borcu
olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Hiç Đzmir'e gitmediğini belirten Yolcukaya, kurulduğundan
haberi olmadığını söylediği şirkete el konulduğunu söyledi. Yolcukaya, "2001 yılında sanayide bir gıda
üzerine küçük bir dükkan açtım. Kısa bir süre sonra geri kapattım. Bundan başka serbest birçok işte
çalıştım. Şimdi ise apartman görevlisiyim. Sabit hat açtırmak için PTT'ye gittim. Yetkililerden aldığım
cevap beni şok etti. 'Sizin telefon borcunuz var, size hat bağlayamayız. En kısa zamanda borcunuzu
ödeyin' dediler. Bu cevap karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Ayrıca adıma Turkcell sabit faturalı hat
çıkarmışlar ve onun da borcunu ödememişler" dedi.
Đş bulabilmek için birçok yere kimlik bilgilerini bıraktığını ifade eden Yolcukaya, "Benim sabit bir işim
yok. Bazı yerlere iş başvurusunda bulundum. Kimlik bilgilerim bazı yerlerde var. Ama kimin yaptığını
bilmiyorum. Tahmin ettiğim ya da şüphelendiğim kimse yok. Konu hakkında Balçova Mahkemesi'ne
dört defa suç duyurusunda bulundum. Đki başvurum kabul edilmedi, iki davam da daha sonuçlanmadı.
Elimde haklı olduğuma dair belgeler var. Şimdi de Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a yazı yazdım. Onu
göndereceğim. Ne yapacağımı şaşırdım. Böyle bir durumdan bunca zamandır haberim olmadı. 7 bin
650 TL gelir vergisi borcu, 2 bin 600 TL faturalı hat borcu ve 400 TL ev telefonu borcu olmak üzere
toplam 10 bin TL borç ödeyeceğim" diye konuştu.
"ÇOCUKLARIMIN MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUM"
2 aydır maaşına el konulduğunu dile getiren Mustafa Yolcukaya, "Ben 3 çocuk babasıyım. 2 ay önce
Eren Ali ve Eray Musa adında ikiz oğlum oldu. Đlköğretim 7. sınıfa giden 13 yaşında da bir kızım var.
Maaşıma el konulduğundan beri çocuklarımın masraflarını karşılayamıyorum. Đkizlerimin bezlerini,
kıyafetlerini, kızımın okul ve gıda ihtiyaçlarını alamıyorum. Çok zor durumdayım. Eş dosttan borç
alarak karnımızı doyurabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'dan yardım istiyorum. Bu konuda bize yardım etsinler. Son zamanlarda bunun gibi olaylar
arttı. Bu konuda daha duyarlı olunmasını istiyorum" diyerek yardım talebinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8170
Erişim Tarihi: 26.10.2010

Hangi emekli ne kadar maaş alacak ?
En düşük Bağ-Kur emekli maaşı 80 lira zamlandı. 2011 yılının zam oranları yüzde 21.7 ile yüzde 4 arasında
değişti.
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Yaklaşık 7.5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği Başbakan Erdoğan, beklenen açıklamayı yaptı.
En düşük Bağ-Kur emekli maaşı 80 lira zamlandı. 2011 yılının zam oranları yüzde 21.7 ile yüzde
4 arasında değişti.

Erdoğan şöyle konuştu; "Düşük aylık alanlara daha yüksek artış temini için ocak ayında en düşük
aylıklara en az 60 lira olmak üzere ve artı yüzde 4 oranında artış yapıyoruz. Đlk altı aydaki enflasyona
bakılmadan yüzde 4 geçerlidir. 2011 yılının tamamında yüzde 21.7 ile yüzde 4 artırıyoruz. Rakamsal
olarak söylersek en düşük emekli maaşına yıllık 80 lira ila 91 lira artış sağlıyoruz.
En düşük maaş alan Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığına 80 lira, yıllık yüzde 21.7 oranında zam yaptık.
SSK tarım emeklisinin aylığı 490 liradan 577 liraya ulaşıyor. Yıllık 85 lira, yani yüzde 17 oranında
artıyor.
Bağ-Kur esnaf emeklisinin aylığına ise 86 lira, yani yüzde 16.8 oranında artış yapıyoruz.
KĐM NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Açıklanan oranlardan sonra emekli maaşları şu şekilde oluştu:

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8171
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Ekmeğe % 15 zam !
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması.
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil
Đbrahim Balcı, oda başkanlarıyla yaptıkları
Yüksek Đstişare Kurulu toplantısı sonucunda,
ekmeğe azami yüzde 15'in üzerinde olmamak
kaydıyla zam kararı aldıklarını açıkladı.
Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin düzenlediği basın
toplantısında, ekmek fiyatlarının 2008 yılından bu yana değişiklik göstermediğini, fırıncı
esnafının, çalışanların büyük özveride bulunduğunu söyledi.
Ramazan ayı öncesinde maliyet girdilerinin artması, çalışanların ücret artışı nedeniyle
fiyat değişikliğinin zorunlu olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Balcı, konuyu oda
başkanlarıyla istişare ettiklerini, bu artışı ülke genelinde en az seviyede tutmaya gayret
gösterdiklerini söyledi.
Balcı, oda başkanlarıyla yaptıkları Yüksek Đstişare Kurulu toplantısı sonucunda ekmeğin
kilogramına azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı alındını bildirdi.
Halil Đbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışın durulmasının yüzde 15 artış oranında etkili
olduğunu, un fiyatlarındaki artışın devam etmesi halinde bu zam kararının daha yüksek
oranda çıkacağını söyledi.
Federasyon Başkanı Balcı kilogramı 2,5 liradan satılan ekmeğin, 2 lira 80 kuruştan
fazlaya satılamayacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8173
Erişim Tarihi: 27.10.2010

CHP'den Elitaş'a 'Aysun Kayacı' cevabı
Bakması gereken nokta, Aysun Kayacı'nın sözleri değiL, siyasetin Sülün Osmanları.
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CHP Grup Başkanvekili Muharrem Đnce, “AK Parti sözcülerinin bakması gereken noktanın, Aysun
Kayacı'nın sözleri değil, siyasetin Sülün Osmanları” olduğunu ifade ederek, “Sayın Mustafa Elitaş'ı,
siyasetin Sülün Osmanlarından hesap sormaya davet ediyorum” dedi.
Đnce, yaptığı yazılı açıklamada, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın CHP'ye yönelik “Sizin
Aysun Kayacı'dan ne farkınız var” yönündeki sözlerine yanıt verdi.
“Kendine demokrat olan, kendini demokrat zanneden AKP sözcülerinin, demokrasi ve millet iradesi
konularında ahkam kesmeleri, kendilerini komik duruma düşürmektedir” görüşünü savunan Đnce, “AK
Parti sözcülerinin bakması gereken noktanın Aysun Kayacı'nın sözleri değil, siyasetin Sülün
Osmanları” olduğunu belirtti.
Đnce, Kayacı'nın vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getiren, vergisini ödeyen bir yurttaş olduğunu
vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:
“Buna karşın, maden ruhsatlarını kapatan, hayali ihracat yapan, vergisini ödemeyip vergi barışı
kanunlarından yararlanan, dokunulmazlık zırhına sığınan, milletin varlıklarını, 80 yılda dişinden
tırnağından artırarak inşa ettiği tesisleri yok pahasına satan ve buna rağmen borcunu arttıran AKP
sözcülerinin sorgulaması gereken nokta, iktidarları döneminde yaptıkları bu işlemlerin demokratik olup
olmadığıdır. Elitaş, Kayacı'ya değil, hemen yanı başında il başkanlarının siyasetin gücüyle maden
ruhsatlarını nasıl kapattığına bakmalı ve bunun hesabını vermelidir. Sayın Elitaş'ı, siyasetin Sülün
Osmanlarından hesap sormaya davet ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8174
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Kaynana damadını bıçakladı
Pınarbaşı'nda çıkan bir kavgada kaynana, damadını sırtından bıçaklayarak yaraladı.
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Kayseri'de çıkan bir kavgada kaynana, damadını sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay Kayseri'nin Pınarbaşı Đlçesi Cinliyurt köyünde meydana geldi.
37 yaşındaki Đlhan Yıldırım, ismi belirlenmeyen kayınbabası ile sözlü olarak tartıştı. Tartışma sonrası
sinirlerine hakim olamayan kayınvalide Yeter A.'nın, mutfaktan aldığı bıçak ile Yıldırım'ı sırtından
bıçakla yaraladığı bildirildi.
Eşi Binnur Yıldırım tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldırılan Đlhan Yıldırım tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8175
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Alevi derneğinden Erdoğan'a dava
Kayseri Hacı Bektaşi Veli Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Akpınar, Başbakanlığa 12 kuruşluk sembolik dava
açtı.
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Kayseri Hacı Bektaşi Veli Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Akpınar, Başbakanlığa 12 kuruşluk
sembolik dava açtı.
Kayseri Bölge Đdari Mahkemesi Binası Önünde basın açıklaması düzenleyen Hacı Bektaşi Veli
Dayanışma Derneği başkanı ve yöneticileri, televizyon programında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in
canlı yayında Alevilere yönelik yaptığı konuşma sonrasında Başbakanlığa 12 kuruş tutarında dava
açtılar.
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dernek Başkanı Kenan Akpınar, Mehmet Ali Erbil'in canlı
yayın programında kendilerini çok üzen bir söylemi olduğunu belirterek, alevi inançlarına hakaret
ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda Mehmet Ali Erbil'e dava açmayan Dernek Başkanı Akpınar, Bölge Đdari Mahkemesinde,
Başbakanlığa ve Danıştaya dava açacağını ifade etti.
Akpınar, "Bu ülkede yaşayan insanların, sağlığından, inancından Başbakan sorumludur. Başbakan
sorumluysa bize yapılan hakarete mahal verdiği, fırsat verdiği için, tedbir alınmadığı için aynı zamanda
bizi incittiği için, Başbakanlığa dava açtık. Bundan sonra bizim muhataplarımız Mehmet Ali Erbilller
değil, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanıdır. Milli Eğitim Bakanı ve Đçişleri bakanıdır" dedi.
Açılan davanın 12 kuruşluk tutarında sembolik bir dava olduğunu dile getiren Akpınar, "Neden 12
kuruşluk dava olduğu sorarsanız, bizim inancımıza göre önderlerimiz 12 imamlardır. Ehlibeyttir. Bu
anlamda biz sembolik bir dava açtık. Bu işin maddi anlamından çok manevi anlamda bizi incittiği için
manevi anlamda değeri çok büyük olduğu için, 12 kuruşluk bir dava açtık" diye konuştu.
Konuşmalarının ardından Bölge Đdari Mahkemesi binasına giren Dernek Başkanı ve yöneticileri,
Danıştay Başkanlığına sunulmak üzere, nöbetçi idari mahkemesi başkanlığına evraklarını teslim
ettiler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8176
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Mobilya Fuarına Geri Sayım Başladı
8. Kayseri Mobilya Fuarı 20-24 Ekim 2010 tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde.
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Expo Moble – 8. Kayseri Mobilya Fuarı 20–24 Ekim 2010
tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde Tureks
Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilecek.
Ziyaretçi girişine 20 Ekim günü başlayacak fuarın açılış
töreni ise 21 Ekim Perşembe günü saat 14:30’te Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanında
gerçekleşecek.
Fuar, Türk Mobilya Üretiminin Kalitesini Dünyaya Đspatlamasını Sağlayacak
Yurtdışı alıcısına ürün seçeneklerini bir arada bulma, inceleme, ticari görüşmeler yapma fırsatını
sunacak olan Expomoble fuarı bu sayede ihracat için önemli bir ihtiyaca yanıt vererek Türk mobilya
sektörünün markalaşmasına, üretim kalitesini dünyaya ispatlamasına katkıda bulunmuş olacak.
Đhracat hedeflerine tam isabet ettirecek bir fuar:
Fuarın yurtdışı tanıtımına ağırlık verildi ve profesyonel ziyaretçiye yönelik çabaların geri dönüşleri
alınmaya başlandı. Fuara Ürdün, Suriye, Irak, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, Đran ve Lübnan
Fas, Tunus, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Đsrail, Azerbaycan, Kazakistan, Almanya, Đtalya, Đngiltere,
Bulgaristan, Ukrayna, Polonya, Đsviçre, Yunanistan, Bahreyn, Cezayir,Avusturya dan ziyaretçiler
bekleniyor
Türkiye’nin farklı illerinden gelecek ziyaretçiler sayesinde ise mobilya firmaları Anadolu’da yaygın
ağlara sahip olacaklar. Fuara toplam 90 standa 160 firma ve marka temsil ediliyor. Türkiye ve 25
ülkeden 30.000 üzerinde ziyaretçi bekleniyor.
Fuarda hangi firmalar ve ürünler olacak ?
Kilim, Đpek, Đstikbal, Bellona, Aldora, Mondi gibi mobilyanın devlerini bir araya getirecek fuarda
sergilenecek ürünler şöyle; Ev mobilyaları, ofis mobilyaları, ev tekstili ürünleri, otel mobilyaları, mağaza
mobilyaları ve dekorasyonu, demonte mobilyalar, mobilya endüstrisi ekipmanları.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8177
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Kayseray'a 'dünyanın en iyisi' ödülü!
Đngiltere Hafif Raylı Taşıma Sistemi Birliği tarafından 'Dünyada Yılın En Đyi Tramway Sistemi 2010' ödülüne layık
görüldü.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak 1 Ağustos 2009 tarihinden yolcu taşımaya
başlayan Kayseray, uluslararası arenada ödülleri toplamaya başladı.
Gerek mevcut toplu taşıma sistemine entegrasyonu, gerekse de kent mimarisine uygunluk ve yeşil
doku özellikleriyle uluslararası alanda dikkat çeken Kayseray, Đngiltere Hafif Raylı Taşıma Sistemi
Birliği (LRTA- Light Rail Transit Association) ve onun yayın organı 'Tramway&Urban Transit' dergisi
tarafından 'Dünyada Yılın En Đyi Tramway Sistemi 2010' ödülüne layık görüldü.
LRTA ve Tramway&Urban Transit tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dünya çapında 'başarılı
tramvay hafif raylı sistem projelerine', 'raylı sistem malzemeleri üreticilerine' ve 'LRTS, tramvay ve
metro aracı üreticilerine' ödül verilen değerlendirme kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Raylı
Sistemi'ne 'Dünyada Yılın En Đyi Tramway Sistemi 2010' ödülü verildi.
Portekiz'in Porto, Đspanya'nın Valencia ve Fransa'nın Paris şehirlerini geride bırakarak 2010 yılında
dünyanın en iyi tramway sistemi ödülünü alan Kayseray, çevreye uyumu ve yeşil hat özelliği, (proje
kapsamında 8 bin adet ağaç dikildi ve 56 bin metrekare çim döşemesi yapıldı) konforlu ve güvenli
oluşu, yolcu memnuniyeti ve şehrin mevut toplu taşıma sistemlerine entegrasyonundaki başarısıyla
ödüle layık görüldü.
73 yıllık köklü bir geçmişi olan Đngiltere Hafif Raylı Taşıma Sistemi Birliği ve onun yayın organı
'Tramway&Urban Transit' dergisi tarafından 6 Ekim'de Londra'da Đngiltere Ulaştırma Bakanı Norman
Baker'in de katılımıyla düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilen ödülü, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi adına Ulaşım A.Ş ve Yapı Merkezi yetkilileri aldı. Alınan ödül, 15 Ekim Cuma günü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teslim edilecek.
20 EKĐM'DE UITB ÖDÜLÜ
Bilindiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemi Kayseray, daha önce de Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği (UITB) tarafından 'Kentsel Entegrasyon Projesi' ödülüne layık görülmüştü.
Kayseray'ın ödülü 20 Ekim'de Đspanya'nın Başkenti Madrit'te düzenlenecek törenle verilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8178
Erişim Tarihi: 27.10.2010

18 yaşındaki Şeyma 6 gündür kayıp
Çarşıya gidiyorum diyerek evden ayrılan genç kızın annesi, "Ne olur dön evine" diyerek gözyaşı döktü.
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Kayseri'de 6 gün önce, "Çarşıya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 18 yaşındaki kızın annesi, "Ne olur
dön evine" diyerek gözyaşı döktü.
Merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Ortanca Sokak'taki evlerinden 6 gün önce, "Çarşıya
gidiyorum" diyerek ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Şeyma Gül
Devim'in ailesi, kızlarının hayatından endişe duyuyor. Kızlarının neden ve nasıl ortadan kaybolduğunu
bilmediğini söyleyen acılı anne Hatice Devim, "Kızım, 'Çarşıya gidiyorum' diyerek çıktı ve bir daha eve
dönmedi. Tek evladımız olan Şeyma Gül'ün hayatından endişe duyuyoruz. Bir yandan polis, diğer
yandan da 55 yaşındaki babası kızımızı sokak sokak arıyor" dedi.
"Ne olur dön evine" diyerek gözyaşları döken anne Hatice Devim, evladına hiç kızmadığını,
arkadaşlarının olmayışıyla sürekli üzüldüğünü ancak onun üzülmemesi için her istediğini yaptıklarını
ve kayboluşuna bir anlam veremediklerini belirtti. Acılı anne, "Kızımı gören olursa lütfen emniyete
haber versin" diyerek vatandaştan yardımcı olmalarını istedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8179
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Ekonomik krizi iyi yönettik !
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın Kayseri temaslarından notlar.
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Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Kayseri Sanayi Odası'nda sanayiciler ile bir araya geldi. Bakan Yılmaz,
2009 yılında yaşanan ekonomik krize Türkiye'nin hazırlıklı yakalandığını söyledi.
Kayseri Sanayi Odası'nda sanayicilere seslenen Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, "Türkiye 2002'den bu
yana önemli değişim süreci geçirdi. Dış alımlarda, Ar-Ge'de muazzam değişimler kaydedildi. Bunun
yanında Türkiye nitelik olarak da bir değişim geçirdi" diyerek, "Kamunun, özel sektörün ilişki biçimiyle
Türkiye gerçekten nitelik değiştiren bir durumda. Türkiye bugün 17. büyük ekonomi, coğrafyasının ve
ekonomisinin ötesinde anlamı olan bir ülke. Küresel düzeyde gücünü artıran, sadece birilerinin
belirlediği gündemin peşinden gitmeyen bir ülke haline geldi. Bu çok yönlü politikalarla oldu. Bunu
daha da ilerilere götürecek. Sağlıkta önemli adımlar attı. Dış politikada çok daha aktif bir politika ortaya
koydu. Bu kriz döneminde de ortaya çıktı" diye konuştu.
Bakan Yılmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Türkiye demokrasi ve hukuk alanında da önemli
adımlar attı. En son referandumda önemli aşama kaydetti. Ülkemiz dünyanın birinci liginde olan ülkeler
arasında olacak. Türkiye dünyadaki hiyerarşide en tepelerde yer alan ülkelerden biri olacak. Bir
ülkenin bu hedefe ulaşmak için toplam kalitesinin artması lazım. Bunun için herkese düşen bir görev
var. Büyümenin asıl dinamiği özel sektördür. Kriz döneminde bu yönetimi işlettik ve başarılı olduk.
2001 yılında Türkiye kendi problemleriyle bir kriz oldu. Koalisyon yapılarıyla, popülist yapısıyla Türkiye
dibe vurdu bir anlamda. Yapısal reformlarla Türkiye dünyayı kasıp kavuran krize rağmen belli bir
yerlere geldi. Dünyada ciddi problemler yaşandı. Fakat Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıktı.
2009 yılında sadece yüzde 4 oranında küçülme yaşadı. Bunlar bizde yapısal tahribat oluşturmadı.
Bankalar batmadı, büyük firmalar çökmedi, tam aksine kontrollü bir şekilde gittik ve topluma bir maliyet

çıkarmadık. 2001'de kriz dünyadan geldi biz yönetemedik IMF ile idare ettik. Daha kolay bir krizdi.
2009 krizi çok daha ağır bir krizdi. Buna rağmen kriz dışarıdan geldi, biz iyi yönettik ve bu krizin
sonunda 6.8'lik bir büyüme tahmin ediyoruz. Kamu dengelerine bakıyorsunuz, 2002 yılında kamu borç
stokunun mili gelire oranı yüzde 74, biz krizden önce aşamalı bir şekilde aşağıya çektik. Yüzde 74'lerle
bu krize yaşansaydık daha kötü olurdu. Türkiye bu krize hazırlıklı yakalandı. Biz daha geç düzeliriz
diye bekliyorduk. Bu sene Türkiye o kadar büyüdü ki faiz giderleri geriledi, borç stokumuz azaldı.
Türkiye birçok ülkenin borç stokunun yüzde 100'lere çıktığı ortamda kriz ortamında borç stokunu
düşüren bir durumda. Dünyaya güven veren bir ülke oldu. Kredi notlarımız artırılıyor. Krizi gerçekten
iyi yönettik, kriz sonrasındaki dönemde bu krizi bir fırsata dönüştüreceğiz siyasal ve mali istikrar
devam ettiği sürece. Orta vadeli programda 2011'de 4,5 büyüme öngörüyoruz."
Bakan Yılmaz ayrıca, "Kamu olarak disiplinli davranacağız, özel sektörün kullanacağı fonlara el
atmayacağız. Özel yatırımcı ve özel tüketimci daha az borçlanarak yatırım yapabilecek. Bizim kamu
yatırımı ile büyümemiz mümkün değil. Özel sektörün istihdamı ve yatırımı kamudan daha çok. Bir
milyon 600 bine yakın istihdam oldu kriz döneminde. Dış ticarette birtakım sorunlarımız var. Bu son
yılların sorunu değil. Türkiye önümüzdeki süreçte çok farklı bir ekonomi olacak. Siyasi ve hukuki olarak
çok oturaklı bir hale gelecek. Bunu da yaşıyoruz" dedi.
Konuşmasının sonunda sanayiciler tarafından Türk Lirası'nın değer kazanması ve serbest kur
politikası hakkında sorulan sorulara ise Bakan Yılmaz şu şeklide cevap verdi: "TL değer kazandı. Şu
anda bizim izlediğimiz sistem dalgalı kur. 2001 yılında hatırlarsanız sabit kur vardı. Ani krizler
yaşıyordunuz. Çok ağır tahribatlar çıkarıyordu. Serbest kurda bu olmuyor. Bugün için biraz fazla
değerli olabilir ama yarın tam tersine bir durum olabilir. Serbest kur olan bir ortamda çok spekülatif bir
ortam olmuyor.
Serbest kur özellikle riskli dönemlerde otomatik sigorta görevi görüyor. Đçerideki sermaye dışarı
çıkamıyor. TL'den dövize geçmenin bir anlamı kalmayacak. Risklere karşı nasıl işletmeleri güvence
altına alırız, bunları uygulamamız lazım. Türkiye serbest kur sistemini uygulamaya devam edecek.
Türk parası değerlendikçe tüketiciye olumlu yansıyor. Ara mallarına da bu olumlu yansıyor. Orta ve
uzun vadede en önemli husus Ar-Ge'ye ağırlık verilmesi gerekiyor. Spekülasyonlar yapılıyor ama kur
devam edecek. Bu ortamda riskleri nasıl azaltabiliriz ve bu ortamda diğer politikalarımızda işletmelerin
sorunları nasıl aşılabilir onun tartışılması lazım. Kamu ihalelerinde yerli mallarının korunması için
kanun çıkardık. Ama bunun daha fazla yayılması lazım. Zaman zaman şartnamelere ithal yazanlar da
oluyor. Ama yerli mallarına avantaj sağlayan uygulamalar da olmalı."
Toplantının sonunda Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan tarafından Bakan
Yılmaz'a plaket verildi.
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ'DAN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ'NE ZĐYARET
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Kayseri programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte belediyeye gelen
Bakan Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada Erciyes Master Projesi'ne ve Kayseri'ye övgüler yağdırdı.
Projenin hayranlık uyandırıcı olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Kayseri sanayi açısından
Türkiye'nin medarı iftarı, Büyükşehir Belediyesi de Türkiye için örnek bir belediye" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'de artık altyapı hizmetlerini tamamlayarak, şehrin kalkınmasına
katkı sağlayacak projelere ağırlık verdiğini vurgulayan Bakan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:
"Erciyes için mega bir proje geliştirilmiş ve projede epey yol alınmış. Projenin bu aşamaya gelmesinde
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin emeği çok büyük. Kayseri halkının başkanı neden
bu kadar çok sevdiğini bu projeleri görünce daha iyi anlıyoruz. Erciyes Master Planı'nda gelinen nokta
beni çok memnun etti. Projede, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim.
Ancak burada görüyorum ki yerel yönetim işin yükünü çekmiş. Ama Büyükşehir Belediyesi bu projenin
üstesinden gelmeyi başarmış. Bizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."
Projenin geleceği için tanıtımın çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, Erciyes Master
Planı'nda konusunda uzman firmalarla çalışılmasının bu bakımdan önem taşıdığını belirtti. Bakan
Yılmaz, "Ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacak bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Proje tamamlandığında tesisleri yerinde görmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ÖZHASEKĐ PROJEYĐ ANLATTI
Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ayşe Önder ile birlikte Bakan Yılmaz'a Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Özhaseki, "Erciyes'e gelecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarını
göz önüne alarak hazırlanan projenin önemli bir bölümü tamamlandı" dedi.
Erciyes Master Planı'nın en önemli ayağının yaz mevsiminde de tatilcilere hizmet vermesi olduğunu
söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Erciyes'i sosyal cazibe merkezi haline getirmek amacıyla başladığımız proje, başarılı bir şekilde
devam ediyor. Yazın Erciyes'in boş kalmaması için burada bir kongre merkezi, yaz spor aktivitelerinin
yapılabileceği spor tesisleri ve spor kulüplerinin hazırlık kamplarını yapabileceği alanlar da inşa
edeceğiz. Erciyes Master Planı yabancı firmaların da dikkatini çekiyor. 2 firma bizimle ortak olmak
istiyor. Başbakanımız da Erciyes Prolesi'ne kefil. Đyi yolda ilerliyoruz."
KADĐR HAS STADYUMUNU GEZEN BAKAN CEVDET YILMAZ:
- "ETKĐLENMEMEK MÜMKÜN DEĞĐL"
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Şehir Stadı'nda incelemelerde bulunan Devlet Bakanı
Cevdet Yılmaz, "Bu stadı görür görmez etkilenmemek mümkün değil. Böyle bir eserin çok uygun
maliyetle ortaya konulmuş olması da ayrıca taktire şayan" dedi.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası'nın açılış törenine katılmak amacıyla Kayseri'de bulunan
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, akşam saatlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ve Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ile birlikte Kadir Has Şehir Stadı'na gelerek incelemelerde
bulundu.
Başkan Özhaseki ve stad görevlilerinden çeşitli bilgiler alan Bakan Yılmaz, stadı oldukça görkemli
bulduğunu ifade ederek "Görür görmez etkilenmemek mümkün değil. Çok önemli bir eser. Ülkemize
bu eseri kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere
şükranlarımızı sunuyor, tebrik ediyoruz" dedi.
Kadir Has Stadı'nın Türkiye'de sporun gelişmesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirten
Bakan Yılmaz, yüksek standartlara sahip olan stadın ileriki zamanlarda düzenlenecek çeşitli
uluslararası organizasyonlarda ülkeye artı değer kazandıracağını vurgulayarak, "Bu stad fazlasıyla bu
altyapıyı sağlıyor" şeklinde konuştu.
Bakan Yılmaz, özürlülere yönelik ayrılan alanlardan, ışıklandırma ve ısıtma sistemlerine varıncaya
kadar her ayrıntının dikkat çekici olduğunun altını çizerek şunları söyledi; "Burada takdir ettiğimiz diğer
bir konu böyle bir eserin çok uygun maliyetle ve etkili finans mekanizmasıyla gerçekleştirilmiş olması.
Arkadaşlarımız bir taraftan eski statta bir yatırıma vesile olurken, diğer bir taraftan burayı inşa etmişler.
Bunları normal bütçe ile yapmak mümkün değil. Gerçekten akılcı modellerle yapılmış bir tesis. O
açıdan da ayrıca taktire şayan gerçekten. Burada oynayacak olan Kayserispor'a başarılar diliyorum".
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kendisine hediye ettiği Kayserispor atkısını
boynuna takan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz daha sonra stad anı defterini imzalayarak ziyaretini
tamamladı.
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ:
- "NÜFUS SAYIMLARI SADECE ĐNSAN SAYMAK ĐÇĐN YAPILMIYOR"
- "NÜFUS SAYIMLARI ĐNSAN PROFĐLĐNĐ ORTAYA ÇIKARIYOR"
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Đstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Bakan Yılmaz burada yaptığı açıklamasında, nüfus sayımının sadece insan saymak için değil,
insanların profilini de çıkarmak için yapıldığını söyledi.
Türkiye Đstatistik Kurumu'nun 8 yıl içinde en hızlı şekilde modernleşen kurumlardan birisi olduğunu
belirterek, "Đstatistik, politikacılar ve kuruluşlar ile iş adamları için çok önemlidir. Đstatistikler laf olsun
diye toplanmıyor" diyen Bakan Cevdet Yılmaz, 2011'de en önemli faaliyetin genel nüfus sayımı ve
konut istatistikleri konusunda olacağını belirtti ve "Yapılacak olan bu çalışma Birleşmiş Milletler'in
belirlediği standartlar doğrultusunda olacak" diye konuştu.
TÜĐK'in verilerinin daha çok kullanılması taraftarı olduğunu bildiren Bakan Yılmaz, TÜĐK Bölge
Müdürü Cevdet Yılmaz'a talimat vererek, "Birilerinin gelerek bilgi talep etmesini beklemeyin. Elinizdeki
hazineyi tanıtın, talep oluşturun. Bilgi toplumu diyoruz. Bilgi toplumu sadece bilgisayar ile olmaz. Bilgiyi
yorumlayabilen, sorunları elde ettiği bilgilerle çözebilen toplum, bilgi toplumudur" ifadesinde bulundu.
Önümüzdeki yıl nüfus sayımının gerçekleştirileceğini hatırlatan Bakan Yılmaz, "Nüfus sayımları
geçtiğimiz dönemlerdeki gibi sadece insan sayısını belirlemek için değil, insanların profilini de
belirlemek için yapılıyor. Đnsanlar nasıl geçiniyor, kaç oda var, eğitim seviyeleri ne, bunların hepsi
belirlenecek. Biz bunları tespit etmek istiyoruz" diye konuştu.
TÜĐK Bölge Müdürü Nejdet Yılmaz ise toplanan istatistiklerden en çok Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı'nın faydalandığını belirterek, "Sadece eylül ayında 124 bilgi talebi gerçekleşti" dedi.
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ AK PARTĐ KAYSERĐ ĐL BAŞKANLIĞINI ZĐYARET ETTĐ
- DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ:
- "HÜKÜMET OLARAK KAYSERĐ'YE ÇOK DEĞER VERĐYORUZ"
Hükümet olarak Kayseri'ye önem verdiklerini söyleyen Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, "Kayseri,
geleceğini temsil eden, girişimciliğiyle, dünyaya açık olmasıyla, yenilikçi olmasıyla çok güzel ve örnek

bir kent" dedi.
AK Parti Đl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Başkan Ömer Dengiz ile bir süre sohbet eden Bakan Yılmaz,
burada yaptığı konuşmasında Kayseri'ye övgüler yağdırdı. Kayseri'nin her konuda gelişmiş olmasının
diğer şehirlere örnek teşkil ettiğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Türkiye'de belediyecilik hizmetlerini yerine
getirmiş, çözmüş, bunun üstüne ilin kalkınması gelişmesi için son derece önemli projeler takip eden
gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye tekrar tekrar teşekkür
ediyorum. Tarihi derinliği olan bir bölgemiz, AK Parti'nin de en güçlü destekçisi olan illerimizden bir
tanesi. Çünkü Kayseri bir anlamda Anadolu'nun kalbi. Kayseri Anadolu'nun gerçekten hissiyatını,
maneviyatını, örf ve ahlakını en güzel şekilde yansıtan temsil eden şehirlerimizden. Bizde hükümet
olarak Kayseri'ye çok değer veriyoruz. Her türlü problemleriyle, sıkıntısıyla yakından ilgiliyiz" diye
konuştu.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8180
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Đlçelere 27 doktor atandı
Kayseri Đl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara: Son doktor atamalarıyla birlikte ilçelerdeki doktor sıkıntı bitecek.
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Kayseri Đl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, yapılan son doktor atamalarıyla birlikte ilçelerdeki doktor
sıkıntısının biteceğini söyledi.
Đl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, 35. dönem doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirterek,
“Yapılan atamalarda 26 doktor ve bir diş hekimi Kayseri'nin ilçelerinde görevlendirilecek” dedi.
Ataması gerçekleştirilen doktorların özellikle sıkıntı çekilen Akışla, Develi, Pınarbaşı, Bünyan,
Tomarza, Sarız, Yeşilhisar ve Hacılar ilçelerinde görevlendirileceğini bildiren Dr. Kadir Çetinkara, “16
pratisyen hekim 10 uzman hekim ve 1 diş hekimi ilçelere atandı. Bu atamalarla birlikte ilçeler daha da
rahatlayacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8181
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Şekerspor iyi başladı
Bölgesel Amatör Ligin yıldız takımı Kayseri Şekerspor, Kayseri Temsilcisi Yolspor'u mağlup etti.
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Bölgesel Amatör Lig’in yıldız takımı Kayseri Şekerspor, sezonun ilk karşılaşmasında Kayseri
Temsilcisi Yolspor’u mağlup ederek yoluna devam ediyor. Lig’in ikinci maçında Pazar günü Vali Nihat
Canpolat Tesisleri’nde Hatay Erzin Belediyespor ile karşı karşıya gelecek Kayseri Şekerspor’da,
moraller hayli yerinde.
Bu yıl Bölgesel Amatör Lig’te (BAL) ilimizi temsil edecek iki takımdan bir tanesi olan ve geçtiğimiz
sezon Kayseri Süper amatör Küme’nin Şampiyonu olan Kayseri Şekerspor, önümüzdeki hafta Pazar
günü saat 15.00’da karşılaşacağı Hatay Erzin Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Karşılaşmaya Antrenör Tugay Aydemir nezaretinde günlük tek idman ile hazırlanan Kayseri
Şekerspor’da moraller oldukça yerinde. Tecrübeli teknik direktör, Yolspor karşısında alınan galibiyet
sonrası takımdaki eksikleri ve hataları incelerken, takımda Kaptan Emin ve Cüneyt kart cezası
nedeniyle önümüzdeki iki hafta forma giyemeyecek. Takımda başka sakat ve kart cezalısı
bulunmazken, takım Erzin Belediyespor için çeşitli taktik çalışmalarına ağırlık veriyor. Antrenör Tugay
Aydemir, şampiyonluk parolası ile çıkılan Bölgesel Amatör Lig’te maç kaybetmenin büyük risk
taşıdığının farkında olduklarını belirterek, “Her maçımıza final maçı gibi hazırlanıyor ve çıkıyoruz.
Bizim için puan kaybetme lüksü yok. Önümüzdeki maçların önemini ve ciddiyetini çok iyi kavradık.
Böyle önemli bir Lig’te maç kaybetmek bizim için büyük risk. Sezonun ilk maçından galip ayrılmamız
ise bizi asla rehavete sokmadı. Aksine Lig’in zorlu takımlardan oluştuğunu düşünerek, daha da
hırslanmamızı sağladı. Umarız Hatay Erzin Belediyespor karşısında etkin bir futbol sergileyerek, ilimizi
en iyi şekilde temsil ederiz” şeklinde konuştu.
Takımda Kaptan Emin ve Cüneyt dışında kart cezalısı oyuncu bulunmadığını da belirten Aydemir,
Takımın yeni kadrosunu yeni taktikler ile çalıştırarak, taraftarın Bölgesel amatör Lig’te çok farklı bir
Kayseri Şekerspor izleyeceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8182
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Hedef Sivas'ı yenmek !
Lige iyi bir başlangıç yapan ve topladığı 13 puan ile 4. sırada bulunan Kayserispor, istikrarını artırarak
sürdürmeyi hedefliyor.
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, 9. haftasında ise Beşiktaş'ı ağırlayacak olan
Kayserispor, saha ve seyirci avantajını kullanarak karşılaşmalardan 6 puan almayı hedefliyor.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve topladığı 13 puan ile 4. sırada bulunan Kayserispor, istikrarını
artırarak sürdürmeyi hedefliyor. 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sarı-kırmızılı
ekip, milli maç arasının ardından kendi sahasında ağırlayacağı Sivasspor ve Beşiktaş
karşılaşmasından mutlak galibiyet hedefliyor.
Hazırlıklarını Kayserispor Tesisleri'nde sürdüren Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik kadro ve yönetim
adeta kenetlenerek birlik beraberlik örneği sergiliyor.
Ligde tatlı bir rekabet olduğunu söyleyen başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Eren Boyraz, her iki
karşılaşmadan 6 puan alarak taraftarı mutlu etmeyi arzu ettiklerini belirtti. Alışma dönemini az puan
kaybı ile atlattıklarını ifade eden Boyraz, eksikliklerini tamamlayarak iyi yerlere geleceğine inandığını
kaydetti.
"Hedefimiz Avrupa Kupalarına katılmak" diyen Boyraz, Teknik Direktör Şota'nın istediklerini tam

manasıyla yerine getirmeleri halinde bu hedefe ulaşacaklarını söyledi.
SĐVASSPOR KARŞILAŞMASININ BĐLET FĐYATLARI BELĐRLENDĐ
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Pazar
günü Saat 17:30'da oynanacak Kayserispor Sivasspor karşılaşmasının bilet fiyatları belirlenerek
bugün satışa sunuldu.
Ticketturk'ten satışı yapılan biletlerin fiyatları, güney ve kuzey (alt-üst) tribünü 10 TL, doğu ve batı (alt
üst) tribünü 20 TL, Vip 50 TL olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8183
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Dikkat:Akşamdan sonra sağanak yağış
Kayseri'de akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
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Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde
görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların;
Marmara, Đç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadenizin iç
kesimleri ve Kayseri, Erzincan, Tunceli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Batı Akdenizin
iç kesimleri, Batı Karadenizin iç kesimleri ile Zonguldak, Bartın, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli
çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin
güneybatısında 1 ila 3 derece azalacak, iç, kuzey ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacak.
Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı (Lodos), Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif,
arasıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 20
Đstanbul: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20
Đzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların
gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 25
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların
akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 28
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8184
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Şüpheli çanta paniği
Cumhuriyet Meydanı tören alanında unutulan 2 çanta kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Kategori

: Asayiş

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 142

Tarih

: 14 Ekim 2010 18:55

Kayseri Cumhuriyet Meydanı tören alanında unutulan 2 çanta kısa süreli panik yaşanmasına neden
oldu..
Cumhuriyet Meydanındaki tören alanında bulunan 2 çanta vatandaşların arasında panik yaşanmasına
neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan
çantaların içinin boş olduğu belirlendi. Đmha sırasında korkulu anlar yaşayan vatandaşlar, bomba
olmaması üzerine rahat bir nefes aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8188
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Đncesu'da 4 kişilik aile zehirlendi
Uyanan anne Selvet D. halsiz düşmesine karşın, çocuklarını uyandırarak hemen dışarı çıkardı.
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Kayseri'de aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaş, evlerine sobalarını kurmaya başladı. Sonbahar ve
kış mevsiminin adeta korkulu rüyası haline gelen karbonmonoksit zehirlenmeleri de bugünlerde
yükseldi.
Đncesu ilçesi Fırınönü mahallesi Ada sokaktaki evlerinde sobayı söndürmeden uyuya kalan anne
Selvet D. (39) ile çocukları Ayhan D. (16), Dilek D. (6), Emre D. (3) sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendi.
UYANAN ANNE ÇOCUKLARINI KURTARDI
Odayı dumanlar sardığını görerek uyanan anne Selvet D. halsiz düşmesine karşın, çocuklarını
uyandırarak hemen dışarı çıkardı. Anne Selvet D. aile faciasının yaşanmasını engellerken, komşuları
durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlenen aileyi hastaneye kaldırdı.

Oksijen tedavisi uygulanan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8189
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Kayseray ödülünü aldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem projesi, Đngiltere'nin Hafif Raylı Sistem Birliği tarafından
ödüllendirildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem projesi, Đngiltere'nin Hafif Raylı Sistem Birliği tarafından
ödüllendirildi. Ödül, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Köksal Anadol tarafından Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye verildi.
Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Köksal Anadol, Kayseri'nin raylı sistem projesinin ödüle
layık görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Đngiltere'nin Hafif Raylı Sistem Birliği'nde bu
projeler yarıştırılıyor. Yapılan yarışma ve incelemeler sonrasında 'Dünyada Yılın En Đyi Tramway
Sistemi'ne Kayseri'nin hafif raylı sistem projesi layık görüldü. Kayseri Raylı Sistemi çalışma ve proje
konusunda Đngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından ödül aldı. Biz bu ödülü aldık ve Büyükşehir
Belediye Başkanımıza takdim ediyoruz” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hayali, çabasız ve alın tersiz ödül
almadıklarını belirterek, “Bir ayağı Kayseri'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da
anlamlı ödüller aldık. Bunun arkasında bir başarı hikayesi var” dedi.
Kayseri'de, raylı sistem konusunun 40 yıldır konuşulduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, “Raylı
sistemi benim çocukluğumda konuşurlardı. Proje 2000 yılının başında ortaya konuldu. Projeyi hayata
geçirmek istedik. DSP ve MHP'li yetkililerden izin istedik. Ecevit veya Türkeş raylı sistemi diye
isimlendirebiliriz demiştik. Gün geldi, izin aldık ve işi bitirdik. Đşe başladığımız ilk günlerde raylı sisteme
destek Kayseri'de yüzde 60 oranında idi. Raylı sisteme karşı çıkmak alık ve mantığa ters bir işti. Ama
gün geldi ve insanlar raylı sistemi kullanmaya başladı. Şu anda raylı sisteme destek yüzde 95
civarında” diye konuştu.
Kayseri'deki takdirin yanında yapılan çalışmanın Đngiltere'den de takdir görmesinin bir başka mutluluk
verdiğini ifade eden Başkan Özhaseki, “Đngiltere'den gelip denetlemişler. Projenin yapılmasını ve
çalışmasını bizden habersiz bir şekilde incelemişler. Bu gurur verici bir durum. Kayseri'ye tekrardan
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8190
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Doktorlarını geri istiyorlar
Başakpınar beldesi sakinleri Dr. Ali Çetin Kızılkaya'nın eski görevine tekrar gönderilmesi için imza topladı.
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Başakpınar beldesi Aile Sağlık Merkezi hastaları, görevinden alınarak
Kayseri Kadın Doğumevine gönderilen Dr. Ali Çetin Kızılkaya'nın eski görevine tekrar gönderilmesi için
imza topladı.
Başakpınar Aile Sağlık Merkezi'nin hastaları, bir süre önce görevinden alınarak Kayseri Kadın
Doğumevi'ne gönderilen Dr. Ali Çetin Kızılkaya için imza topladı. Kayseri Valiliği önünde basın
açıklaması yapan Başakpınarlılar, doktorları hakkında usulsüzlük iddiasının ortaya atıldığını ancak
doktorlarından son derece memnun olduklarını ve eski görevine tekrar atanmasını istediklerini söyledi.
Aile Hekimliği seçiminde en çok Dr. Kızılkaya'nın hastasının bulunduğunu ve bu durumun diğer
doktorlarca hoş karşılanmadığını iddia eden Başakpınarlı Seyit Özçelik, ortaya atılan usulsüzlük
gerekçesinin doğru olmadığını belirtti. Valilik makamına yazdıkları dilekçe ve ekteki 700'e yakın
imzayla doktorlarının tekrar eski görevine getirilmesini isteyen Özçelik, "Biz doktorumuzdan çok
memnunuz. 2 yıldır bizimle çok i,yi ilgilendi. Sabah 8.00'de görevinde olurdu. Aile Hekimimizi
seçerken, en çok onu tercih ettik. Bu da diğer doktorlarda sıkıntı oluşturdu. Eğer doktorumuz
olmayacaksa, hiç kimse olmasın. Biz ondan başka kimseyi kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.
Sağlık merkezlerinin 24 saat açık kalmasını isteyen Özçelik, "Ben gece hastalandığımda Talas'a nasıl
gideyim. Doktorumuz olmazsa kimseyi istemiyoruz. Biz sağlık merkezimiz olacak diye çok çalıştık.
Eşlerimiz patikler ördü, geceleri eve gelmedik yerin taşlarını yaptık. Sesimizi duyurmak için gerekirse
Ankara'ya gideceğiz" diyerek mağduriyetlerini ifade etti.
Başkapınarlılar yazılı dilekçelerini Valilik makamına imzalattıktan sonra, Sağlık Đl Müdürlüğü'nden
gelecek haberi bekleyecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8191
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Öğrencilere israf anlatıldı
Tarım Đl Müdürlüğü tarafından ilköğretim okulu öğrencilerini israfa karşı bilgilendirdi.
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Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında Tarım Đl Müdürlüğü tarafından ilköğretim okulu öğrencilerini
israfa
karşı
bilgilendirdi.
Osman Zeki Yücesan Đlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Tarım Đl Müdür
Yardımcısı Aydın Çalışkan, Kocasinan Đlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sivritaş ile çok sayıda
öğretmen
ile
öğrenci
katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Kılıç,
dünyada yaşanan açlığa karşı duyarlı olmak gerektiğini belirterek, "Yaşam için tükettiğimiz gıda
ürünlerini
israf
etmeyelim"
uyarısında
bulundu.
Okul Müdürü Kılıç'ın konuşmasının ardından söz alan Tarım Đl Müdür Yardımcısı Aydın Çalışkan,
açlığın yol açtığı sorunların sayılamayacak kadar çok olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Açlık sorunu çözememiş bir toplumun, sosyal huzurun ya da kalkınma yolunda hızla ilerlemesi
mümkün değildir. Dünyada her yıl 11 milyon kişinin açlık veya yetersiz beslenme yüzünden öldüğü
tahmin edilmektedir. 3 yüz 75 milyonu çocuk olmak üzere, 1 milyar açlığa maruz kalan insanın 2 yüz
50 milyonu Sahra Altı Afrika'da, 6 yüz 50 milyonu Asya ve Pasifik'te, 6 milyonu ise Latin Amerika ve
Karayipler
de
yaşamaktadır."
Konuşmasının sonunda öğrencilere, yoksulluk ve açlıktan uzak, mutlu, huzur dolu bir yaşam dileyen
Çalışkan,
etkinliğe
katılan
öğretmen
ve
öğrencilere
teşekkür
etti.
Öğrencilere, dünya üzerinde açlıkla mücadele eden ülkelerin yaşam şartlarını anlatan kısa belgesel
filminin izlenilmesi ile beraber etkinlik sona erdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8192
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Asansör boşluğunda ölüm
Bir inşaatın 8. katından harç taşıdığı esnada asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
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Kayseri'de bir inşaatın 8. katından harç taşıdığı esnada asansör boşluğuna düşen işçi hayatını
kaybetti.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Sakarya mahallesi Sazyolu geçidinde bulunan bir inşaatta yaşandı.
Mermerci olarak çalışan Serkan K. (30) inşaatın 8. katından 7. katına el arabası ile harç taşıdığı
esnada, geri geri çıkarken inşaatın asansör boşluğuna düştü.
Çalışma arkadaşlarının durumu bildirmesiyle olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Serkan
K.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürdü. Ağır yaralı olarak
tedavi altına alınan Serkan K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis yaşanan 'iş kazası' ile ilgili soruşturma başlattı.
5 YAŞINDAKĐ ÇOCUK ŞURUP ĐÇEREK ZEHĐRLENDĐ
Kayseri'de buzdolabındaki şurubu içerek zehirlenen 5 yaşındaki çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Bahçelievler mahallesi Đbni Sina caddesi Kansu sitesinde 5 yaşındaki
Hasan K. buzdolabında bulunan şuruptan içmesi sonucu zehirlendi. Ailesinin durumu fark etmesiyle
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hasan K.'nin burada midesi yıkandı.
Hasan K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- KAYSERĐ POLĐSĐNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 720 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi
gözaltına alındı.
Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu
tacirlerine yönelik olarak aldığı bir istihrabatı değerlendirdi. Planlı çalışmalar kapsamında
gerçekleştirilen operasyonda S.A'nın evinde yapılan aramada toplam 196 adet küçük paket halinde
daralı ağırlığı 720 gram gelen esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen H.A ile S.A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8193
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Otomobil cayır cayır yandı
Đnönü Bulvarında meydana gelen kazada bir otomobilin alev alması çevrede paniğe neden oldu.
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Kayseri'de meydana gelen kazada bir otomobilin alev alması çevrede paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi Đlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Đnönü Bulvarı'nda meydana gelen
kazada, 38 EE 977 plakalı otomobile 38 NZ 371 plakalı otomobilin arkadan çarptığı öğrenildi. Kazadan
hemen sonra 38 NZ 371 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin alev alması çevrede bulunun
vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Đhbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yanan otomobile müdahale etti.
Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8194
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Kayseri'de ekmeğe zam yapılmayacak
KTO Başkanı Kilci: Bizim mücadelemiz, ekmeğin kalitesi ve gramajı konusundadır.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, düzenlediği basın toplantısında
Kayseri'de ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi. Kilci, "Bizim mücadelemiz, ekmeğin kalitesi ve
gramajı konusundadır" dedi.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, ekmeğe yapılacak olan zammın
Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini belirterek, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu ekmeğe zam
konusunda bir karar aldı. Bu kararı biz kabul etmiyoruz. Zaten biz onlara üye değiliz, bizim bağlı
olduğumuz birlik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir. Alınan bu kararı biz yönetim kurulumuz olarak
istişare ettik ve zam yapılmasını gereken şartların oluşmadığına karar verdik" diye konuştu.
Kayseri'de 300 gram ekmeğin 65 kuruştan satılması yönünde karar alındığını ancak bazı üyelerin
300 gram ekmeği 50 kuruştan sattığını söyleyen Başkan Kilci, "Demek ki kar ediyorlar. Rekabet de
var. Biz rekabete müdahale edemeyiz ama ekmeğin gramajı ile ilgili olarak her zaman denetimlerimiz
sürüyor" dedi.
Kayseri'de satılan pide ekmek ve somun ekmeğin fiyatlarının aynı olduğunun altını çizen Başkan
Kilci, getirilen tartı üzerinde pide ve somun ekmeği tarttırdı. Bir çift pide ekmek 480 gram, tek somun
ekmek 315 gram olarak tartıldı. Başkan Kilci, somun ekmeğin gramajının doğru olduğunu belirterek,
"Biz ekmeğin tanımının tekrar yapılmasını istiyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak ekmeğin tanımı
konusunda yeniden talepte bulunacağız. Bu konuda haksızlık var" ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Odası olarak ekmeğe zam yapmayacaklarını söyleyen Başkan Hasan Ali Kilci,
"Üyelerimiz tarafından bu yönde bir talep gelmedi. Bizim Kayseri Ticaret Odası olarak mücadelemiz
ekmeğin gramajı, kalitesi ve tanımı konusunda olacaktır" dedi.
Başkan Kilci, toplantı sonunda sorulan bir soru üzerine, PASUMA Festivali'nin parasının, Pakistan'a
giden Başbakan'ın götürdüğü 200 milyon TL'nin arasında olduğunu belirterek, "PASUMA'nın bütçesi
1,5 milyon TL olarak belirlenmişti ve organizasyon şirketi ile de her anlaşma imzalanmıştı. Biz
Pakistan'ın yarasına merhem olmak için yardımda bulunmak istedik. Kayseri Ticaret Odası sözünde
durur. Kayseri Ticaret Odası Başkanı merttir, dürüsttür, imaj kaybetmez" diye cevap verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8195
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Biletsiz bindirmeyen şoförü dövdü
Hunat yolcu duraklarında halk otobüsüne halk otobüsüne biletsiz binmek isteyen bir kişi şoförü dövdü.
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Kayseri'de halk otobüsüne biletsiz binmek isteyen bir kişi, binmesine izin vermeyen şoförü dövdü.
Edinilen bilgiye göre, Hunat yolcu duraklarında halk otobüsüne biletsiz binmek isteyen Đzzet U.'nun,
kendisini biletsiz almak istemeyen şoför Đlhan D. (38) ile tartışmaya başladığı öğrenildi. Tartışmanın
büyümesi üzerine Đzzet U.'nun, otobüs şoförü Đlhan D.'yi dövdüğü bildirildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8197
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Sağanak yağmur etkili oldu
Kayseri'de yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağdı.
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Kayseri'de öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde karla karışık
yağmur yağdı.
Kayseri'de sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağmura
hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş adliye binasına sığınırken, birçok kişi de şemsiyeleri ile
yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar duvar diplerinde yağmurdan korunmaya çalışırken,
bazıları da binaların girişlerine sığındı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8198
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Facebook'a Kayseri'den rakip
Kayseri'de bir bilişim firması "'facebookanadolu.com" adı altında internet sitesini kurdu.
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Kayseri'de bir bilişim firması, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'un
kapatılmasına ilişkin açıklamaları üzerine, ''facebookanadolu.com'' adı altında internet sitesini kurdu.
Pyramidturk Group Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Yakuter, Facebook'un hakkında
mahkemelerce verilmiş yaklaşık 30 kapatma kararı olmasına rağmen hiçbir girişimde bulunmayarak
Türkiye'deki kanunları hiçe saydığını savundu.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ''CeBIT Bilişim Eurasia 2010'' fuarında bu konuyu
değerlendirirken, ''Türk halkının gerekirse kendi çözümünü üreteceğini' ifade ettiğini anımsatan
Yakuter, ''Sayın Yıldırım'ın bu açıklamasından esinlenerek biz de kendi sosyal paylaşım sitemizi

kurduk. Adresini de 'facebookanadolu.com' olarak tescil ettirdik. Ayrıca bu ismin 'org. ve net.' uzantılı
adreslerinin tescilini de firmamız adına yaptırdık. ABD'deki sunucumuz üzerinde yaklaşık 2.5 saatte
kurduğumuz sitenin yapımında da Facebook'un da kullandığı 'social engine' adlı ticari yazılımı
kullandık. Facebook gibi sınırsız üye kaydı, sınırsız sayfa görüntüleme, video görüntüleme özelliğine
sahip. Ayrıca, Facebook'un ücretli olarak sunduğu hizmetlerin tamamını biz ücretsiz olarak sunuyoruz''
diye konuştu.
Yakuter, 'facebookanadolu.com'un yaklaşık 2 gündür yayında olduğunu ve üye sayısının yaklaşık
600'e ulaştığını ifade ederek, Türkiye'ye özgü bu sosyal paylaşım sitesinin Türkçe ile birlikte Arapça,
Almanca, Đngilizce, Đtalyanca, Rusya ve Çince gibi 9 dilde yayın yaptığını söyledi.
''Facebook.com'un Türkiye milletine ve kanunlara karşı takındığı tavrı protesto ettiklerini dile getiren
Yakuter, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da duyarlılığından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.
Yakuter, Yıldırım'ın içlerindeki kıvılcımı ateşlediğini vurgulayarak, ''Sayın Bakan'ın dediği gibi Türk
halkı Facebook'un yaptığını kabul etmedi ve kendi çözümünü üretti. Anadolu Facebook, Türk milletine
hayırlı olsun'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8199
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Grip aşısı için son günler
Doç. Dr. Emine Alp Meşe: Ekim ayının sonuna kadar vatandaşların grip aşısı olması gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Alp Meşe, ekim ayının sonuna kadar vatandaşların grip aşısı olması
gerektiğini kaydetti.
Kış aylarının yaklaşması, birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bunlardan en sık rastlanan
hastalık ise grip. Ölümcül bir risk taşımayan ancak en küçük bir temas halinde bile rahatlıkla
bulaşabilen grip için en etkili çözüm yolunun ise grip aşısı olduğu belirtiliyor. Eylül ve ekim ayı
sonlarına doğru yapılması gereken grip aşısını 6 aydan büyük herkes vurulabiliyor.
Yaygın grip virüsü olan influenza ile bulaşan hastalık için en etkili çözüm yolunun grip aşısı olduğunu
vurgulayan ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi ve tıp bilimindeki en yüksek derece olan 'Doctor of Philosophy-phD' unvanını alan Doç. Dr.
Emine Alp Meşe, grip aşısının yüzde 80 oranında koruma gücüne sahip olduğunu belirtti.
Aşının her yıl tekrarlanması gerektiğini kaydeden Meşe, "Grip aşısı, her yıl bir önceki yılın influenza
virüsünden yapılır. Aşı, yüzde 100 korur diyemeyiz ama yüzde 80 koruma sağlar. Aşı için doğru
tarihler ise eylül ve ekim ayının sonlarına doğru yapılmasıdır. Çünkü hastalık kendini kasım ve aralık
aylarında gösterir" dedi.
6 aydan büyük herkesin bu aşıyı rahatlıkla vurulabileceğini belirten Meşe, özellikle 65 yaş üstü kişiler,
kalp, şeker, böbrek ve akciğer gibi kronik hastalığı bulunan hastalar, yüksek riskli gebeler, kronik hasta
yakınları ve sağlık personellerinin kesinlikle yaptırması gerektiğini ifade etti.
Aşının ciddi bir yan etkisi olmadığını, en sık rastlanan yan etkinin uygulama alanında ağrı, şişlik ve
kızarıklık şeklinde görüldüğünü söyleyen Meşe, aşıdan sonra gripten ayrı olarak seyir gösteren nezle
gibi rahatsızlıkların görülmesinin ise normal olduğunu kaydetti. "Şu an fakültemizde grip aşısı yok,
Sağlık Bakanlığı'na öncelikle personel sayımızı belirttik, en kısa zamanda aşılarımız gelecek. Đsteyen
kişilere eczanelerden aşıyı temin edilmek suretiyle yapılabilir" diyen Meşe, bu aylardan

vatandaşların el ve yüz ile temastan kaçınması gerektiğini vurguladı.
Eczacı Nermin Hastaş ise, raporu bulunan herkesin grip aşısını ücretsiz alabileceğini, raporu ya da
reçetesi bulunmayan kişilerin ise 11 lira 80 kuruş ödeyerek aşıyı alabileceklerini söyledi. Çok sayıda
vatandaşın grip aşısı aldığını söyleyen eczacı Hastaş, aşıyı özellikle kronik hastalar ve 65 yaş üstü
kişilerin olması gerektiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8200
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Kartalspor: 0 K.Erciyesspor: 0
Karşılaşmada Kartalspor'dan Mehmet Kahriman, 45+1.dakikada kazanılan penaltı atışını takımı adına değerlendiremedi.
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KARTALSPOR: 0 - KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: 0
Stat: Kartal
Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Samet Çavuş xxx, Hakan Eygü xxx
Kartalspor: Kaya xx, Hamza xx, Erhan xx, Oğuz xx (Dk. 77 Okan x), Sabutay Alper xx, Şadi xx,
Selçuk xxx (Dk. 77 Aydın x), Mehmet Uslu xx, Mehmet Kahriman xx, Oktay xx (Dk. 69 Erhan xx),
Göktuğ xx
Kayseri Erciyesspor: Yavuz xx, Đbrahim xx, Yusuf xxx, Aytek xx, Kemal xx, Mehmet Ayaz xx, Volkan
xxx, Mehmet Türkmehmet xxx, Mahmut xx (Dk. 79 Emrah x), Sertan xx (Dk. 67 Köksal xx), Bikoko xx
(Dk 85 Ömer x)
Sarı kartlar: Dk. 24 Đbrahim, Dk. 44 Mehmet Türkmehmet, Dk. 55 Aytek (Kayseri Erciyesspor), Dk. 40
Oktay, Dk. 52 Sabutay Alper, Dk. 90 3 Hamza (Kartalspor)
Karşılaşmada Kartalspor'dan Mehmet Kahriman, 45 1. dakikada kazanılan penaltı atışını takımı adına
değerlendiremedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8201
Erişim Tarihi: 27.10.2010

84 yaşında Saadet'in başında
Numan Kurtulmuş sonrası yeni liderini arayan Saadet Partisi kongresinde Necmettin Erbakan genel başkanlığa seçildi.
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Numan Kurtulmuş sonrası yeni liderini arayan Saadet Partisi Ankara'da düzenlediği kongre ile yeni
liderini belirledi.
Delegelerin isteği ile seçime tek aday olarak giren Erbakan, 684 oyla genel başkan seçildi.
Böylece Erbakan 84 yaşında siyaset sahnesine aktif bir şekilde tekrar geri dönmüş oldu. Bu
Erbakan'ın 4 ayrı partide 5. genel başkanlığı oldu
Erbakan'ın çocukları Fatih ve Elif de parti yönetimine aday gösterilmişti.
Erbakan daha önce parti liderliğine aday olmayacağını açıklamıştı, ancak Divan Başkanı Yasin
Hatipoğlu delegelerin isteği ile Necmettin Erbakan'ın aday gösterildiğini açıkladı.
SAMAN DOLU KUŞ ĐLE GERÇEK KUŞ BĐR OLUR MU?
Erbakan seçilmesinden önce salonda yaptığı konuşmada ise AK Parti'ye yüklendi. Erbakan, Başbakan
Erdoğan'dan bahsederken ismi 'Tayyip'i kullandı.
Erbakan konuşmasında şunları kaydetti:
''Son günlerde yaşadığımız olaylar Allah'ın bir lütfudur, birilerini kolundan tutup çıkartmak veballi bir
olaydır. Biz kimseye karışmadan herkes kendi yerini almıştır.
AKP nedir, Saadet Partisi nedir onu anlatacağız, bu zihniyet daha önce Demirel'i getirdi onu kullandı.
Daha sonra bizim evladımız Özal'ı getirdi. Ardından Tayyip'i getirdi, aslı varken diğerlerini getiriyor. Hiç
saman dolu kuş ile gerçek kuş bir olabilir mi? Saman dolu kuşlarla bunları kandırıyorlar. Bugün tarihi
bir gün yaşıyoruz, oku sandıktan çıkardık, dokuz ay sonra yapılacak seçimlerde kendimizi anlatacağız
ve iktidar olacağız.''
"ŞUURLANDIK, ÇELĐKLEŞTĐK"
Öte yandan kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nda asılan pankartlar ve seçilen sloganlar partinin
geçirdiği çalkantılı sürece işaret ediyor.
Partide yaşanan sancılı dönemin ardından hazırlanan slogan da dikkat çekici. Saadet Partililerin
seçtiği slogan "Şuurlandık, çelikleştik, geliyoruz" oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8202
Erişim Tarihi: 27.10.2010

Kayseri Sivas'a acımadı !
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi.
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7. dakikado Ömer'in geri pasında Ceyhun araya girdi.Topla birlikte Selim'den sıyrılan Ceyhun'un şutu
üstten auta çıktı.
9. dakikada soldan hareketlenen Ömer Şişmanoğlu'un ortasında Mehmet Eren'den önce kaleci Akın
topu çeldi. Eren'e çarpan top auta çıktı.
18. dakikada Ceyhun'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Mehmet Nas kafa ile topu
aşırdı. Müsait pozisyonda topa vuran olmadı. Top auta çıktı.
21. dakikada Mehmet Nas ceza sahasının yayına kadar indikten sonra pasını Suarez'e verdi.
Suarez'in pasında müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla topu şutu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
0-1
28. dakikada Ufuk Selim'in kullandığı kullandığı korner atışında Serdar'ın kafa vuruşunda top ağlarla
buluştu. 1-1
36. dakikada sol taraftan gelişen Kayserispor atağında Ömer'in ortasına Zalayeta topu kaleye
göndermek istedi. Araya giren kaleci Akın topu aldı. Moritz'in kaleciye müdahalesiyle hakem faul
düdüğünü çaldı.
40. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile gelişen Kayserispor atağında bu futbolcu, sol kanattan ceza
sahasına girdi. Orta yerine kaleye vurunca meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
49. dakikada Ufuk Selim'n ortasında Zalayeta'dan önce kaleci Akın araya girerek topu aldı.
Zalayeta'nın kaleciye müdahalesinde orta hakem sarı kartını gösterdi.
52. dakikada Moritz'in ceza sahasının içerisine doğru kullandığı serbest vuruşunda Amisulashvili'nin
kafasıyla top Sivasspor kalesinin filelerini havalandırdı. Amisulashvili'nin kafa vuruşu ile Kayserispor
evinde 2-1 öne geçti.
56. dakikada sağ kanattan önüne aldığı toplu ile rakip ceza sahasının içerisine kadar giren Mehmet
Eren'in ortasına Sivasspor defansından Diallo ters vurunca kendi kalesine meşin yuvarlağı gönderdi.
Kayserispor 3-1 öne geçti.
62. dakikada Sivasspor atağından Saido'nun vuruşunda Serdar Kesimal'dan top kornere çıktı.
Sivasspor'un bu atağı sonuçsuz kaldı.
66. dakikada Ömer korner çizgisinden Sivasspor'un iki defans oyuncusunu çalımlayarak ceza
sahasının içerisine girdi. Kale çizgisinin üzerine yaptığı ortasına kimse dokunamayınca Sivasspor
defansı topu korner'e gönderdi.
83. dakikada gelişen Kayserispor atağında Selim Teber ceza sahasının içerisine orta açtı. Müsait
pozisyonda boş kaleye rahat vuran Zalayeta takımının 4. Golünü kaydetti. 4-1
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx,Tarık Ongun xx
KAYSERĐSPOR: Souleymano xx, Hasan xx, Serdar xx, Amısulashvili xx, Ufuk Selim xx, Zalayeta xx,
Mehmet Eren xx, Santana Gehre xx (Savaş dk. 69 xx), Moritz xx (Furkan dk. 84 x), Ömer xx
(Abdulkadir dk. 79 xx), Önder xx

YEDEKLER: Volkan, Eren Güngör, Abdullah, Ali Bilgin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
SĐVASSPOR: Akın xx, Đvanovs xx, Mehmet Nas xx, Kadir xx, Ceyhun xx Mbanangoye xx (Erman dk.
73 xx), Saidou xx, Diallo xx, Suarez xx (Đbrahim dk. 73 x), Hayrettin xx (Ziya dk. 14 xx), Abdurrahman
xx
YEDEKLER: Alişan, Sedat, Uğur, Ali Sevimli
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mesut Bakkal
GOLLER: Serdar (dk. 28), Amisulashvili (dk. 52), Diallo (dk. 56 K.K.), Zalayeta (dk. 83) (Kayserispor),
Mbanangoye (dk. 21) (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Zalayeta, Santana, Savaş (Kayserispor), Ziya (Sivasspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=8203
Erişim Tarihi: 27.10.2010

