KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.11.2012–04.11.2012
Kayserspor Karabükspor maçı Seyircili
Tahkim itirazı kabul etti , seyircisiz oynama cezası kalktı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 87
: 01 Kasım 2012 19:38

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Đstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında
taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz
oynama cezası alan Kayserispor'un bu cezası yapılan itiraz sonrasında Tahkim Kurulu tarafından
kaldırıldı.
Cezanın kaldırılması ile Kayserispor'un, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı
Kardemir Karabükspor maçını taraftarlar izleyebilecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11673
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Kayseri de bir ilk
Đlimizde ilk kez bir kış turizm fuarı açıldı
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Türkiye'nin ilk kış turizm fuarı, Erciyes dağına yapılan yeni yatırımlarla adından söz ettiren Kayseri'de
açıldı.
Kayseri Erciyes A.Ş ve Show Expo Fuarcılık tarafından organize edilen '1. Kış Turizmi ve Turizm
Yatırımları Fuarı' Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Kayseri
Valisi Şerif Yılmaz, Türkiye'de ilk defa açılan bu fuarın Türkiye'deki kış turizmine büyük katkı
sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin turizmle 1980'li yıllarda tanıştığını belirten Yılmaz, ancak ilk
zamanlar sadece deniz, kum ve güneş eksenli turizm faaliyetlerine ağırlık verildiğini kaydetti. Yılmaz,
son yıllarda alternatif turizm arayışları çerçevesinde kış turizminin de ön plana çıktığını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de kentin bugüne kadar ticaretiyle ön plana
çıktığını belirterek artık hizmet sektöründe de olması gereken bir il olduğunu kaydetti. Belediyelerin
üzerlerine vazife olmadığı halde bu alanlarda da atılım ve öncülük yapması gerektiğini vurgulayan
Haseki, Erciyes Mastır Planı'nın devreye girmesiyle Kayseri'nin dünyanın önemli turizm merkezi haline
geleceğini anlattı. Özhaseki, plan çerçevesinde Erciyes dağına toplam 6 bin konaklama kapasiteli
oteller ile 200 kilometreye yakın kayak pistlerinin hizmete gireceğini söyledi. Özhaseki, "1-2 sene
içinde planlanan yatırımlar hizmete girecek. Kayseri'de hizmet sektörü gelişecek ve sosyal yaşam
biraz daha renklenecek." dedi.
Yaklaşık 55 kurumun stant açtığı fuarda, yerli ve yabancı telesiyej ve teleferik üreticileri, kayak ve
snowboard markaları, kayak tekstili ve ayakkabı firmaları, ithalatçıları, temsilcileri, kış ve dağ otelleri,
dağcılık ekipmanları üreticileri, doğa sporları malzemesi satanları ve sektördeki sivil toplum organlarını
bir araya geldi.
Protokol açılış kurdelesini birlikte kesti. Daha sonra davetliler, toplam 55 kurum tarafından açılan
stantları gezerek, ürünler ve hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Fuar 4 Kasım 2012 Pazar
gününe kadar açık kalacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11674
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Đş kazaları 2 yaralı
Đncesu ve Erciyes Kayak Merkezinde meydana gelen iş kazalarında 2 kişi yaralandı.
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Kayseri'de inşattan düşen işçi yaralandı.Tekir Yaylası Halilin Yurdu bölgesinde bina inşaatında çalışan
Y.Ç, dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü.Yaralanan Y.Ç, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Öte yandan, Đncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki bir fabrikada
çalışan M.Y, sıcak maden numunesinin ayağına dökülmesi sonucu yaralandı.M.Y, Đncesu Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11675
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Erciyesspor Rizespor maçına doğru
Erciyesspor liderliği almak için Rize önünde puan arayacak
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Kayseri Erciyesspor, lider Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-siyahlı ekip, 3 Kasım Cumartesi günü Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Hacı
Boydak Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenman öncesi açıklama yapan Osman Özköylü, iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduğunu
belirterek, "Haftasonu Rizespor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Biz çok iyi bir takımız. Çok iyi futbol
oynuyoruz. Her maçı kazanmaya aday bir takımız. Biz bu ligde herkesi yenebilecek kadar güçlüyüz"
diye konuştu.
Rize'ye mutlak galibiyet hedefiyle gideceklerini vurgulayan Özköylü, şöyle devam etti:
"Biz Rizespor maçında sahada, mücadelesini en iyi şekilde yapan ve futbol anlamında ortaya güzel
şeyler koyan bir takım olarak yer alacağız. Rizespor maçına kazanmak için çıkacağız. Hiçbir takım
bizden daha iyi değil, bunu biliyoruz. Faka iyi olduğumuzu sahada göstermek zorundayız. Biz bunu da
yapacağız. Ben futbolcu arkadaşlarıma inanıyorum, çok da güveniyorum. Đnşallah 3 Kasım Cumartesi
akşamı sahada iyi mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir Erciyesspor takımı olacak. Kazanmak
için her şeyi yapacağız."
Osman Özköylü, takımda önceki gün antrenmanda sakatlanan Ufukhan dışında eksik bulunmadığını
da sözlerine ekledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11676
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Kaski Đsveç Ekibini ezdi 81-51
30 sayı fark atan Kayseri Kaski ikinci maçındada galip geldi.
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Maça taraftarının desteğiyle hızlı başlayan Kayseri KASKĐ, ilk 5 dakikayı 18-7 önde geçti.
Etkili oyununu ilerleyen dakikalarda da sürdüren Kayseri temsilcisi, Sanders ile Maltsi'nin büyük
katkılarıyla ilk periyodu 32-13 önde tamamladı.
Đkinci çeyrekte de etkili hücumlar yapan Kayseri KASKĐ, rakibin ataklardan boş dönmesi sonucu farkı
iyice artırarak, devreyi 21 sayı farkla 47-26 önde bitirdi.
Đkinci yarıya da iyi başlayan Kayseri temsilcisi, üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında 13 sayı bularak, 25.
dakikayı 60-32 önde geçti.
Çeyreğin son bölümleri iki takımın karşılıklı sayılarıyla 68-41 tamamlandı. Son periyotta da oyunun
kontrolünü elinde tutan Kayseri KASKĐ, periyodun ilk iki dakikasında bulduğu sayılarla durumu 73-41
yaptı. Maçın son bölümünde de tempoyu istediği gibi ayarlayan Kayseri temsilcisi, karşılaşmadan 30
sayı farkla 81-51 galip ayrıldı.
Kayseri KASKĐ, böylece gruptaki ikinci maçında galibiyetle tanışmış oldu. Karşılaşmayı, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin 500
Kayserili basketbolsever izledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11677
Erişim Tarihi: 05.11.2012

21 bin TL lik dairelere 3 bin lira kira
Kozaklı Kozza Termal 21 bin tl değerindeki tapulu 3 daireye yılda 3 bin lira kira belirliyor
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Ayrıntılı Bilgi için:Danışman Öner ÇALIŞ:0 533 235 81 25
21 bin tl lik dairelere 3 bin , 44 bin tl lik dairelere 6 bin ,65 bin tl lik dairelere 9 bin ve 70 bin tl lik
dairelere ise 10 bin lira peşin kira ödemesi yapılıyor
Nevşehir Kozaklı da yapımı devam eden 5 yıldızlı termal tatil sitesinden daire alanlara yılda en az Bin
tl ile 30 bin tl arasında kira geliri veya her yıl en az 10 gün tatil yapma fırsatı sunuluyor.
240 tl taksitle 8200 tl ye satılan dairelerde her yıl 10 gün tatil yapmak isteyenlere bir kez bu ücreti
ödeyerek sahip olunabiliyor.
75 m2 lik odalarda kira almanızda mümkün. Tatile gelmezsenin otel size günlük 100 tl civarında kira
ödüyor.Yani aldığınız daire en az 8 yılda kendisini amorti ediyor.Ayrıca aldığınız daireyi satarsanız bir
yılda getirisi en az 5 bin tl ile 200 bin tl arasında oluyor.
Đnşaat ise 2013 Eylül ayında tamamlanıyor.Tapulu daireler 600 adetin üzerinde alıcısını
bekliyor.Sadece bir kez ödeyeceğiniz fiyatla çocuğunuza veya ondan torununuza mirasla kalacak
daireler yıllarca tatil veya kira geliri sağlayacak.
Dairelerin yıllık en fazla olanı kira getirisi yıllık 30 bin tl peşin olarak ödeniyor.En Fazla fiyatı 8200 tl
ile 360 bin tl arasında değişiyor.Kayseri de ortalama bir dairenin kira getirisi yıllık en fazla 7-8 bin tl
olurken termal otellerde bu gelir 15 ila 20 bin tl arasında değişiyor.Hemde kiracı veya fatura ödeme
korkusu olmadan kiralar otel tarafından kişiye peşin olarak ödeniyor.
Kozza Termal, Kozaklı da daire almak veya az parayla yatırım yapmak isteyenlere iyi bir imkan
sunuyor.
Ayrıntılar için 0 533 235 81 25 nolu telefondan danışman Öner ÇALIŞ' a ulaşabilir.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11679
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Erciyes Gohu' ladı 2-2
Erciyesspsor tesadüfen 2 gol atan Gohu ile Rize den son dakikada yediği golle 1 puan aldı
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PTT 1. Lig'de 10. hafta maçında lider Çaykur Rizespor ile Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geldi. Yeni
Rize Şehir Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Çaykur Rizespor'un gollerini 16. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ve 90. dakikada Murat Sözgelmez
kaydetti. Kayseri Erciyesspor'un golleri ise 42 ve 74. dakikada Gerard Gohou'dan geldi.
Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor puanını 21'e, Kayseri Erciyesspor ise puanını 18'e yükseltti.
PTT 1. Lig'de Çaykur Rizespor önümüzdeki hafta Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Kayseri
Erciyesspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.
Stat: Yeni Şehir Rize
Hakemler: Tolga Özkalfa, Arkın Akgöl, Baran Eraslan
Çaykur Rizespor: Loria (Dk. 46 Fırat), Onur, Mesut, Murat, Orhan, Hossam Hassan, Fahri (Dk. 80
Mehmet Al), Kenan (Dk.46 Cumhur), Cenk Ahmet, Uche Kalu, Jallow
Kayseri Erciyesspor: Behram, Fatih, Veysel, Hüseyin, Emre, Ragıp, Alaattin (Dk.71 Serkan), Emrah
(Dk.84 Serdar Eyilik), Kenan, Sofiane Hanni, Gohou
Goller: Dk. 16 Cenk Ahmet, Dk. 90 Murat (Çaykur Rizespor) Dk. 42 ve 74 Gohou (Kayseri
Erciyesspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Fahri, Dk. 36 Uche Kalu, Dk. 60 Mesut (Çaykur Rizespor) Dk. 30 Emre, Dk. 78
Veysel, Dk. 90 Fatih (Kayseri Erciyesspor)
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11680
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Prosinecki ile nihayet 3-0
Kayserspor sahasında yeni teknik adam Prosinecki ile ilk galibiyetini farklı skorla aldı
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Stat: Kadir Has
Hakemler: Yunus Yıldırım (7), Adil Sinem (7), Ceyhun Sesigüzel (7)
KAYSERĐSPOR: Ertuğrul (7)- Steinson (6), (Dk. 66 Okay 5), Zurab (6), Eren (6), Fathi (6) Sefa (7),
(Dk. 73 Cangele 5) Abdullah (7), Nunez (6), Engin (7), (Dk. 63 Ömer Bayram 6), Cleyton (7), Bobo (8)
KARABÜKSPOR : Tomiç (5)- Erdem (5), Jahiç (5), Mabiala (5), Seric (4), Yiğit (5), (Dk. 46 Birol 5),
Kaan (5), (Dk. 46 Atilla 5 ), Muhammed (5), (Dk. 75 Bilal 4), Cernat (4), Ahmet (4), Lualua (6)
GOLLER : Dk. 9 Sefa, Dk. 68-87 Bobo (Kayserispor)
SARI KARTLAR : Yiğit, Kaan, Seric, Mabiala (Karabükspor)
SÜPER lig'de KAYSERĐSPOR, haftalar sonra galip gelerek, hem moral hem de 3 puan kazandı.
Kayserispor bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek, Karabükspor'u 9 puanda bıraktı.
9'uncu dakikada Kayserisporlu Bobo, topu cezalanına dogru ilerleyen Sefa'nın önüne bıraktı. Kaleci
Tomiç, kalesini terk ettiği anda Sefa'nın şutu Mabiala'ya çarparak, filelerle buluştu: 1-0.
21'inci dakikada Karabüksporlu Lualua, cezalanına girdi. Zurap'ın müdahelesinde kendini yere bıraktı.
Hakem Yunus Yıldırım "devam" dedi.
24'üncü dakikada Abdullah'ın orta sahadan uzunlamasına pasıyla buluşan Engin, topu boş kale yerine
avuta attı.
26'ıncı dakikada Bobo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Cleyton'un şutu, üstten az farkla

konuk ekip kalesini yoklayarak top dışarıya çıktı.
31'inci dakikada Engin, Karabükspor cezalanına sokuldu. çaprazdan attığı sert şutu kaleci Tomiç, topu
yumrukla kornere attı.
37'inci dakikada Kayserispor'un orta sahadan başlayan atağında Sefa, kaleci Tomiç'le karşı karşıya
kaldı. Yerden vuruşu, top kale direğinin hemen yanından avuta giderken, sarı kırmızılılar mutlak bir
golden oldu.
45'inci dakikada Sefa'nın ortasında top Karabükspor defansından döndü. Dönen topu Engin
tamamlamak istedi top kaleci Tomiç'den döndü. Đlk yarı 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle kapandı.
61'inci dakikada, Bobo'nun ortasında, Engin cezalanda topu bekletmeden Karabükspor filelerine
göndermek istedi. Tomiç, uçarak bu pozisyonda topu kornere çelebildi.
68'inci dakikada Ömer Bayram, Cleyton'un uzun pasıyla Karabükspor cezalanına indi. Topu
bekletmeden Bobo'nun önüne yuvarladı. Bobo'da topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
87'inci dakikada, Kayserisporlu Bobo, defansın arkasına atılan topla buluşarak Seriç'i de geçerek, topu
kaleci Tomiç'in üzerinden kendisinin 2'inci, takımının 3'üncü, golü olarak ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmayı Kayserispor 3-0 kazandı.
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, galip gelerek takım üzerindeki baskıyı attıklarını
söyledi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Michael Skibbe ise yenilgiyi eksik oyuncuların çok
olmasına ve iyi organize olamamaya bağladı.
Spor Toto Süper Lig'de kötü haftalar yaşayan Kayserispor, ligin 10. haftasında Kardemir
Karabükspor'u 3-0 mağlup etti. Maçı değerlendiren Kayserispor Tekink Direktörü Prosinecki, maç
öncesi üzerlerinde büyük bir baskı olduğunu ifade etti. Kendisinin göreve geleli 2 maçı kaybettiklerini
hatırlatan Prosinecki, "Bu maçı çıkış maçı olarak gördük. Đyi mücadele ettik ve doğru anlarda doğru
kararlarla 3 gol attık. 4 gol pozisyonundan da yararlanamadık. Buna ihtiyacımız vardı. Takım halinde
iyi işler yaptık" diye konuştu.
Abdullah'ın oynadığı mevkiyle ilgili bir soru üzerine de Prosicki, "Çok yönlü ve önemli bir oyuncu. Her
yerde sorunsuz oynayacak bir oyuncu. Önümüzdeki durumlarda Abdullah'ı başka bir mevkide
oynatmam gerekirse elinden geleni yapacağını düşünüyorum." dedi.
Kayserisporlu Eren Güngör de "Maçı çok istedik ve kazandık. Maça gelenlere keyifli bir maç izlettik.
Gol pozisyonu vermedik. Hucümsal anlamda doğru tercihler yaptık. Daha farklı kazanabilirdik." dedi.
Zurap ise "Đyi bir mücadele ve iyi futbolla kazandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Biz bu maçı onur
mücadelesi olarak gördük. Takımın buralarda olmaması gerekir. Şu anda bulunduğumuz durumdan
çok daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Yeni bir hocamız başımızda." şeklinde konuştu.
"KARDEMĐR KARABÜKSPOR CEPHESĐ"
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Michael Skibbe, 5. dakikadaki pozisyonun dışında maç
boyunca hiç varlık gösteremediklerini söyledi. "Sahada ofansif anlamda hiçbir varlık gösteremedik"
diyen Skibbe, şöyle devam etti: "Bunun ardından rakip karşısında kaybettiğimiz topları kalemizde
tehlike olarak gördük. Bu istemediğimiz şeylerdi. Đkinci yarı oyuna aldığımız oyuncularla istediğimiz
oyunu yakalayamadık. Bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Hücumda çok fazla tecrübeli
oyuncularınız yoksa o maç çok zor olur. Eksik oyuncuların geri dönmesinden başka ümidimiz yok.
Takımdaki bütün oyuncuların dikkatini çekeceğim. Đlerde çok tecrübeli eksik oyuncularımız var.
Umarım önümüzdeki diğer haftalarda Đlhan Parlak ve sakat olan futbolcularımız geri döner ve evimizde
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yeneriz."
Larrys Mabiala da "Çok kötü oynadık. Đlk dakikadan son dakikaya kadar. Hatta daha farklı
yenilebilirdik." dedi.
Atilla Ayhan ise "Zor bir maç olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Sahada istediklerimizi yapamadık.
Kayserispor'u tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11681
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Kaskispor Galatasaray önünde
Kayseri Kaskispor Galatasaray'a konuk olacak
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne (TKBL) 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
TKBL'de 3. haftanın programı şöyle:
3 Kasım Cumartesi
14.00 TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Ankara TOBB)
14.00 Beşiktaş-Samsun Basketbol (BJK Akatlar)
16.00 Đstanbul Üniversitesi BGD-Edremit Belediyesi (Avcılar Prof. Dr. Turgay Atasü)
17.00 Canik Belediyesi-Tarsus Belediyesi (Canik Belediye)
4 Kasım Pazar:
14.00 Homend Antakya Belediyesi-Fenerbahçe (Antakya)
15.00 Adana BOTAŞ-Ceyhan Belediyesi (Menderes)
15.45 Galatasaray-Kayseri KASKĐ (Abdi Đpekçi)
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11682
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Padişahın Kayseri Kızıılırmak Projesi
Başkan Özhaseki'nin düşündüğü projenin geneli yıllar önce padişaha verilmiş

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 167
: 03 Kasım 2012 22:06

Đşte size tarihten bir yaprak. Geçmişte, Kızılırmak ile ilgili çok önemli bir proje hazırlanmış…
Kızılırmak projesi

Osmanlı Sultanları asırlar önce “imkânsız” denilen muazzam projelere imza atmıştı. Sultan Đkinci
Abdülhamid Han, Đstanbul Boğazı'na köprü yapılarak Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlamayı
düşünmüş ve bunun planları üzerinde çalışmıştı. Ancak tahttan indirilmesiyle bu proje de yarıda kaldı.
Kırıkkale için de muazzam bir proje vardı. Kırıkkale'de maden müdürü olarak görev yapan Ahmed Bey,
Kızılırmak'ın ulaşım, taşımacılık ve sulama alanlarında kullanılabilmesi için bir proje çizerek Padişah
Sultan Abdülmecid Han'a (1839 -1861) sundu.
Çalışma yapmış
Karadeniz'den Kayseri'ye, Kayseri'den de Sivas'a kadar olan güzergahta yer alan 11 il ve 45 ilçe bu
projeden faydalanacaktı. Projenin maliyetini de bütün detaylarıyla hesaplayan Ahmed Bey, 1355 km
uzunluğundaki nehrin su tesviyesinin kendisine verilmesi halinde devletten para talep etmeyeceğini
söyledi. Yap-işlet-devret modelini uygulayarak proje masraflarını çıkaracağını ve devlet hazinesine de
5 bin kese vereceğini taahhüt eden Ahmed Bey, hazırladığı raporu 1848 yılında Ticaret Nazırı
Süleyman Paşa'ya sundu. Ama kısmet olmadı.
164 yıl önce Sultan Abdülmecid döneminde hazırlanan Kızılırmak projesi ülkenin en uzun
nehrinin ve çevresinin tarihte ne kadar önemli olduğunu gözler
Günümüzden 164 yıl önce Sultan Abdülmecid Han döneminde hazırlanan, Kızılırmak'ın üzerinde kayık
işletilerek ulaşım ve nakliyenin kolay yapılması, barajlar kurularak tarım arazilerinin sulanması, nehrin
yakınındaki ormanlardan Osmanlı donanması için kereste temini ve bazı yerlere zeytin ağaçlarının
dikilmesi gibi fikirleri içeren Kızılırmak Projesi, ülkenin en uzun nehrinin ve çevresinin tarihte ne kadar
önemli olduğunu gözler önüne seriyor.
Sultan Abdülmecid Han devrinde Maden Müdürü Ahmet Bey tarafından hazırlandığı ve 30 Eylül
1848'de evrak haritası ile birlikte Ticaret Nazırlığı'na iletildiği belirtilen ''Kızılırmak Projesi''nde şehirler,
köyler, köprüler, limanlar, dağlar, ormanlar, gemiler, ambarlar, geçitler gösterilerek bilgiler veriliyor.
Raporu hazırlayan Ahmet Bey, Kızılırmak Nehri üzerinde kayık işletilerek ulaşım ve nakliye
yapılabileceğini, barajlar, kurularak tarım arazilerinin sulanabileceğini, nehrin yakınındaki ormanlardan
Osmanlı donanması için kereste teminini ve nehrin etrafında ağaçlandırma yapılması gerektiğini
maddeler halinde sıralıyor.
Ebul Faruk Önal ile Osman Doğan tarafından kaleme alınan ve Çamlıca Basım Yayın tarafından
yayınlanan ''Bir Osmanlı Maden Müdürü'nün Kızılırmak Projesi'' adlı kitaba konu olan Kızılırmak
Projesi raporu, Kızılırmak ve çevresinin tarihten bu yana ne kadar önemli olduğunu gözler önüne
seriyor.
Kitabın yazarlarından Türk Arşivciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ebul Faruk Önal, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, dünyanın yaklaşık dörtte üçünü oluşturan suyun insan hayatının en önemli
kaynağı olduğunu söyledi.
Osmanlıların üç kıtada, denizlerin yanında nehirde de faaliyetlerde bulunduğunu, tarımdan ticarete,
taşımacılıktan donanma inşasına kadar nehirleri en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade eden
Önal, Kızılırmak Projesi raporunun ırmak ve çevresinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne
serdiğini kaydetti.
Osmanlı Devleti'nin daha kurulduğu günden itibaren bulunduğu coğrafyanın imkanlarından en iyi
şekilde faydalanma yoluna gittiğini ifade eden Önal, ''Osmanlılar üç kıtada denizlerin yanında Tuna,
Nil, Fırat, Dicle, Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh, Seyhan, Ceyhan ve Menderes gibi nehirlerde
de faaliyetlerde bulunmuş, tarımdan ticarete, taşımacılıktan donanma inşasına kadar nehirleri en
verimli şekilde kullanmaya çalışmıştır'' diye konuştu.
Proje nasıl hazırlandı?
Osmanlı sınırları içinde bulunan nehirlerle ilgili birçok fikir ve proje de üretildiğini aktaran Önal, şu
bilgileri verdi:
''Kızılırmak Nehri'nin hemen yanında bulunan Kırıkkale ilinin Keskin ilçesine bağlı Gümüşkan
madenlerinde müdürlük yapan Ahmed Bey, çıkarılan madeni sahile ulaştırma işinin sıkıntılarını
yakinen biliyordu. Bu yüzden daha maden müdürüyken meselenin çözümü konusunda kafa yormuş ve
araştırmalarda bulunmuştu. Nitekim Tanzimat Fermanı'nın ilanından dokuz sene sonra da 1848'de çok
detaylı ve geniş bilgileri ihtiva eden bir 'Kızılırmak Projesi' hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapor
incelendiğinde Kızılırmak ve çevresinin ne kadar önemli olduğu bir defa daha gözler önüne
serilmektedir.''
112x53 santimetre ebadında Kızılırmak Nehri haritası
Ahmet Bey'in sadece araştırma raporu yazmakla kalmadığını, 112x53 santimetre ebadında Kızılırmak
Nehri'nin ve çevresinin büyük bir haritasını da çıkardığını anlatan Önal, şu bilgileri verdi:

''Ahmet bey, birçok zorluklarından dolayı
Kızılırmak Nehri'nde bundan önce hiç kayık
işletilmediğini, fakat Gürcistan tarafından Çoruh
Nehri'nin çok süratli akmasına rağmen, nehre
uygun inşa edilen birçok kayığın işlediğini,
Kızılırmak'ın ise Çoruh'a göre bir göl olduğunu
belirterek, Kızılırmak'ta kayık işletmenin zor
olmayacağını ve bu civardan beş on kayıkçı temin
edilerek Karadeniz'den Kayseri'ye kadar,
Kayseri'den de Sivas'a kadar Kızılırmak'tan
istifade edilebileceğini bildirmektedir. Ahmet Bey,
Kızılırmak Nehri üzerinde kayık işletilerek ulaşım
ve nakliyenin kolay yapılması, barajlar kurularak
tarım arazilerinin sulanması, nehrin yakınındaki
ormanlardan Osmanlı donanması için kereste
temini ve bazı yerlere zeytin ağaçlarının dikilmesi
gibi fikirlerini altı maddede sıralamıştır.''
Projede ''yap-işlet-devret modeli''
Önal, günümüzdeki yap-işlet-devret modelini
uygulamak isteyen Ahmet Bey'in, raporunda bu iş
kendisine verildiği taktirde yapılan masrafların
buradan elde edilecek gelirlerden karşılanacağını
ve ayrıca devlet hazinesine belli bir miktar ödeme
yapmayı taahhüt ettiğini bildirdi.
30 Eylül 1848'de Kızılırmak Nehri'nde kayık
işletmek isteyen Ahmet Bey'in bu konudaki
talebinin evrak ve haritası ile birlikte Ticaret Nazırı
Süleyman Paşa'ya iletildiğini anlatan Önal, ''Paşa
da meseleyi görüşülmesi için ilgili makamlara
iletmiştir. Osmanlı arşivlerinde Kızılırmak üzerinde
köprü inşa ve tamiri, nehrin suyunun temizlenmesi,
kayık işletilmesi gibi meseleler ile alakalı çok
sayıda vesika bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid
Han devrinden sonra özellikle Đkinci Abdülhamid
Han devrinde Kızılırmak Nehri'nde kayık
işletmeciliği yapılmış ve ayrıca bu nehir hakkında
geniş raporlar dahi hazırlanmıştır'' ifadelerini
kullandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11683
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Kızılırmak suyu Kayseri'ye Gelmeyecek
Başkan Özhaseki suyun yeraltından alınabileceği bir proje üzerinde duruyoruz
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Özhaseki, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Burhan Karamustafaoğlu'nun,
Kızılırmak'ın Kayseri'den geçirileceği projeye dair sorunu Özhaseki şu şekilde yanıtladı:
"Kızılırmak dışında Erciyes, Anadolu Harikalar Diyarı, Kültür Yolu, Kayseri Mahallesi Projelerine
yoğunlaştık, bu projeleri hızlandırdık. Kızılırmak projesiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. En
son Đtü'deki hocalarla bir çalışma hazırladık. Bize Kızılırmak'ın tamamını şehirden geçirdiğimizde
ortaya çıkacak maliyetle ilgili bilgi verdiler. Bir de, yer altı suları ile ilgili bir alternatif proje sundular. Bu
suyu daha ucuz şekilde temin edeceklerini söylediler. Su gelecek ama Kızılırmak'tan gelmeyecek. Bu
tercihlerle karşı karşıyayız. Biz çalışmayı tamamladıktan sonra, insanlar, STK'lar konuyla ilgili bir
şeyler söylesin istiyoruz. Şu anda bu aşamadayız."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Erişim Tarihi: 05.11.2012

Kaski GS'yi Deplasmanda Devirdi 60-74
Kayseri Kaski deplasmanda Galatasaray'ı 60-74 yendi.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Kayseri KASKĐ, deplasmanda Galatasaray'ı 70-64
mağlup etti. Abdi Đpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 38-37
üstünlüğüyle tamamlandı. Kayseri KASKĐ'de Evanthia Maltsi 14 sayı, Begüm Dalgalar 13 sayı, 6
ribaunt ve Latoya Sanders de 12 sayı, 14 ribauntla oynadı. Galatasaray'da ise Bahar Çağlar 17 sayı,
Ann Wauters 15 sayı, 11 ribaunt ve Sancho Lyttle 15 sayı, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Kayseri Şeker 1 puanla dönüyor 2-2
3. ligdeki Kayseri Şekerspor deplasmanda Tekirova Belediyesporla 2-2 berabere kaldı.
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Stat: Dr.Fehmi Öncel HAKEMLER: Mustafa Aydın (6), Murat Ceylan (6), Necati Şenkeleş (6)
TEKĐROVA BELEDĐYESPOR: Hüseyin (6)- Doğa (6), Yusuf (6), Đsmail (6), Gökhan Aydıngül (6)
(Dk.70 Mehmet 5), Celal (7), Ertuğrul (5) (Dk.46 Gökhan Korkmaz 5), Onur Kahraman (5), Uğur (5)
(Dk.46 Ali Erdem 5), Kazım Aykut (7), Devrim (6) KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Erman (5)- Đsmail Bulut (5),
Gökhan Günaydın (6), Hakan (5), Osman (6), Serkan (6), Orhan (5), Volkan (5), Timur (7), Emre (5)
(Dk.60 Murat Davutoğlu 5), Gökhan Açıkgöz (5) GOLLER: Dk.51 Celal, Dk.56 (penaltı) Gökhan
Aydıngül (Tekirova Belediyespor), Dk.20 ve Dk.80 (penaltı) Timur (Kayseri Şekerspor) SARI
KARTLAR: Ertuğrul, Yusuf Onur, Celal (Tekirova Belediyespor), Emre, Đsmail Bulut (Kayseri
Şekerspor) 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynanan karşılaşmada Tekirova Belediyespor, sahasında Kayseri
Şekerspor'la 2-2 berabere kaldı. 2'nci dakikada konuk ekip geliştirdiği atakta, Gökhan Günaydın topun
gelişine sert vurdu, top auta çıktı. 20'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Timur, 5 kişilik baraja
rağmen düzgün bir vuruşla kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi: 0-1. 51'inci dakikada
Onur Kahraman'ın kullandığı köşe vuruşunda top defanstan sekti. Celal, karşıladığı topu düzgün bir
vuruşla kaleye gönderdi: 1-1. 56'ncı dakikada Ali Erdem sol kanattan aldığı topla ceza sahasına
girmek isterken, Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hekem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına
geçen Gökhan Aydıngül, takımını öne geçiren golü attı: 2-1. 80'inci dakika Mehmet ceza sahası içinde
topa elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Timur'un penaltı vuruşunda
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11686
Erişim Tarihi: 05.11.2012

Hac Dönüşü Gaz Zehirledi 1 ölü
Sahabiye de 2 gün önce hacdan dönen yaşlı karıkoca gazdan zehirlendi.
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Kayseri'de kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten koca öldü, karısı hastanede
tedavi altına alındı. Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Açık Sokak'taki bir apartmanın 2.
katında oturan Naci Özvarinli (60) ve eşi Ayfer Özvarinli'den (55) bir süredir haber alamayan yakınları,
aynı binanın 1. katında kalan, Ayfer Özvarinli'nin annesi Kadriye Yıldırım'a durumu bildirdi. Yedek
anahtarla kapıyı açan Yıldırım, içeri girdiğinde kızı ve damadının oturma odasında hareketsiz yattığını
görerek, komşularından yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Naci Özvarinli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ayfer Özvarinli ise tedavi
altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinde, çiftin, kombiden sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendikleri belirlendi. Özvarinli çiftinin, Hac görevi için gittikleri kutsal topraklardan 2 gün önce
döndükleri öğrenildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11687
Erişim Tarihi: 05.11.2012

