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Duygularını 'Pastırma'
Daha önce hobi için yaptığı reklamlarda tıklama rekoru kıran Kayserili, bu kez 'Duygularını Pastırma 2'yi çekti
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Daha önce hobi için yaptığı reklamlarda tıklama rekoru kıran Kayserili, bu kez 'Duygularını Pastırma
2'yi çekti. Milan'da bir hastanede çekilen reklamda Đtalyan hasta, doktora bir an önce iyileşip Milan
maçına yetişmesi gerektiğini söylüyor. Doktorun kendisine uzattığı pizza ve diğer yiyecekleri reddeden
hasta, son olarak uzatılan pastırmaya dayanamayıp onu yiyor. Pastırmanın çok lezzetli olduğunu
söyleyerek iyileştiğini söyleyen hasta, kolundakı takılı serumu söküyor. "Beni Kayseri'ye gömün"
diyerek bir anda Kayseri sevdalısı olduğunu söyleyen hasta, Kayserispor'un da Milan'ı yenebileceğini
söyleyerek, "Haydi gelin Kadir Has Stadı'na diyerek espri" yapıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde
tıklanma rekoru kıracağa benzeyen reklamı çeken Tahsin Hasoğlu, daha önce Hacı Murat otomobil
reklamı ile Kayseri pastırması için çektiği reklamları dikkat çekmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10916
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Đşte ilçe ve belde nüfusları
Akkışla da 1998 nüfusla belde konumuna gelirken Melikgazi 500 bini yakaladı
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Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Kayseri'nin en fazla
nüfusa sahip ilçesi Melikgazi oldu. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin verilerine göre Kayseri'deki
nüfus, 16 ilçe, 32 belde ve köylerde yaşıyor. TÜĐK 2011 yılı ülke nüfusu geçen hafta açıklandı.
Sonuçlara göre Kayseri'nin toplam nüfusu 1 milyon 255 bin 349 kişi olarak tespit edildi.
Kayseri'nin en kalabalık nüfuslu ilçesi 488 bin 497 kişi ile Melikgazi oldu. Melikgazi ilçesini 356 bin 159

kişi ile Kocasinan, 101 bin 664 kişi ile de Talas takip etti.
Kayseri'nin diğer ilçelerinin nüfusları ise şöyle: "Akkışla bin 998, Bünyan 11 bin 947, Develi 37 bin 348,
Felahiye bin 840, Hacılar 11 bin 584, Đncesu 19 bin 336, Özvatan 2 bin 962, Pınarbaşı 11 bin 160,
Tomarza 9 bin 952, Yahyalı 20 bin 114 ve Yeşilhisar 8 bin 956, Sarız 3 bin 784 ve Sarıoğlan 3 bin
202."
-Kayseri'nin beldeleri En fazla nüfusa sahip beldelere bakıldığında Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha
beldesi 5 bin 125 kişi ile ilk sırada yer alırken, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük 4 bin 331 kişi ile ikinci,
Sarıoğlan beldesine bağlı Palas ise 4 bin 199 kişi ile üçüncü sırada yer alıyor.
Nüfusu en az olan belde Kocasinan'a bağlı Amarat'ta 440 kişi yaşarken, Pınarbaşı'na bağlı Kaynar'da
ise 496 kişi, Develi'ye bağlı Zile'de ise 449 kişi yaşıyor.
Kayseri'de bulunan tüm beldelerin 2011 nüfusları şu şekilde:
Kayseri AKKIŞLA Gömürgen BELDE 1.364
Kayseri AKKIŞLA Kululu BELDE 1.505
Kayseri BÜNYAN AKMESCĐT BELDE 1.900
Kayseri BÜNYAN BÜYÜKTUZHĐSAR BELDE 1.800
Kayseri BÜNYAN ELBAŞI BELDE 1.134
Kayseri BÜNYAN Güllüce BELDE 2.418
Kayseri BÜNYAN Karakaya BELDE 1.783
Kayseri BÜNYAN Koyunabdal BELDE 1.415
Kayseri BÜNYAN YENĐSÜKSÜN BELDE 1.610
Kayseri DEVELĐ GAZĐ BELDE 1.178
Kayseri DEVELĐ SĐNDELHÖYÜK BELDE 4.331
Kayseri DEVELĐ ŞIHLI BELDE 754
Kayseri DEVELĐ ZĐLE BELDE 449
Kayseri FELAHĐYE Büyüktoraman BELDE 1.828
Kayseri FELAHĐYE KAYAPINAR BELDE 1.587
Kayseri KOCASĐNAN Amarat BELDE 440
Kayseri KOCASĐNAN Düver BELDE 681
Kayseri KOCASĐNAN HĐMMETDEDE BELDE 1.045
Kayseri KOCASĐNAN YEMLĐHA BELDE 5.125
Kayseri MELĐKGAZĐ AĞIRNAS BELDE 3.111
Kayseri Özvatan KÜPELĐ BELDE 598
Kayseri PINARBAŞI Kaynar BELDE 496
Kayseri PINARBAŞI Pazarören BELDE 1.081
Kayseri SARIOĞLAN ALAMETTĐN BELDE 938
Kayseri SARIOĞLAN ÇĐFTLĐK BELDE 2.694
Kayseri SARIOĞLAN GAZĐLER BELDE 750
Kayseri SARIOĞLAN Karaözü BELDE 990
Kayseri SARIOĞLAN Palas BELDE 4.199
Kayseri SARIZ YEŞĐLKENT BELDE 683
Kayseri Tomarza DADALOĞLU BELDE 2.180
Kayseri Tomarza EMĐRUŞAĞI (AVŞAROBASI) BELDE 1.096
Kayseri YAHYALI DEREBAĞI BELDE 1.856
EKLEYEN:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10917
Erişim Tarihi: 06.02.2012

K.Erciyesspor'da 2 transfer
Gençlerbirliği oyuncusu Serkan Çalık ile sezon sonuna kadar, Senegalli futbolcu Đnsa Sylla ile 2,5 yıllığına anlaştı
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor, transfer döneminin son gününde anlaşma sağladığı iki
oyuncu ile sözleşme imzaladı.
Kayseri Erciyesspor, transfer döneminin son gününde Gençlerbirliği oyuncusu Serkan Çalık ile sezon
sonuna kadar ve kulübün alt yapısından yetişen Senegalli futbolcu Đnsa Sylla ile 2,5 yıllığına anlaştı.
Düzenlenen imza töreninde Kulübün 2. Başkanı Mahmut Bakır ile Basın Sözcüsü Kaan Savruk, yeni
transferlerin takıma faydalar sağlayacağını söyleyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Her iki
futbolcu, imza töreninin ardından gazetecilere poz verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10918
Erişim Tarihi: 06.02.2012

33 köy yolu kapalı
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi
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Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 33 köy yolunun ulaşıma
kapalı olduğu bildirildi.
Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Bünyan’da 1 köy, Felahiye’de 3
köy, Pınarbaşı da 6 köy, Sarız ilçesinde ise 23 köy ve 11 mahalle yolunun kapalı olduğu öğrenildi.
Yetkililer, yoğun tipi nedeniyle kar temizleme ve yol açma çalışmalarının yapılamadığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10919
Erişim Tarihi: 06.02.2012

II.Genç Liderler Akademisi açılıyor.
Kayseri ABĐGEM tarafından düzenlenen Genç Liderler Akademisi 24 Mart'ta açılıyor.
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Kayseri Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi (ABĐGEM A.Ş.) tarafından düzenlenen Genç Liderler
Akademisi’nin ikincisi 24 Mart 2012 Cumartesi günü açılacaktır.I. Genç Liderler Akademisine katılan
seçilmiş 70 kişi eğitimlerini tamamlayarak, 24 Mart 2012 Cumartesi günü güzel bir törenle
sertifikalarını alacaklardır. I. Genç Liderler Akademisi açılışından bu yana ‘’Her Hafta Bir Lider’’
projesi kapsamında ise; KTO meclis başkanı Sn. Bekir ADIYAMAN’I, KESOB Başkanı Sn. Mustafa
ALAN’ ı, KTB Borsası Başkanı Sn. Şaban ÜNLÜ’ yü, Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ofis Başkanı
Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin YÜKSEL’ i, OSB Yönetim Kurulu BAŞKANI Sn. Ahmet HASYÜNCÜ’ yü
ve son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ ve Milletvekillerimizden Prof. Dr.
Pelin GÜNDEŞ BAKIR’ ı konuk etmişti.Kayseri ABĐGEM A.Ş Genç Liderler Akademisi yoğun ilgi
üzerine 24 Mart 2012’de eğitim başlayacak. Konu ile ilgili ABĐGEM Genel Müdürü sayın Mete TAŞTAN
sitemize şu açıklamalarda bulundu. ‘’ ABĐGEM II. Genç Liderler Akademisi, 21. Yüzyılda lider ülke
Türkiye hedefi ile vizyonunu belirleyen Türk Toplumunun, bu hedefe emin adımlarla yürüyebilmesi ve
hedefe ulaşması için bilgili ve bilinçli gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
oluşturulmuştur. 2023 yılına gelindiğinde “Ekonomide ilk 10 ülke arasında olan, ihracatta 500 milyar
doları geçen, huzurlu ve ferah bir topluma sahip, güçlü ve bilgin bir Türkiye’ye, bilgi ve görgüsüyle
katkı sağlayacak genç beyinler 24 Mart’ta “KAYSERĐ ABĐGEM II.GENÇ LĐDERLER AKADEMĐSĐ” nde
yeniden buluşacak’’ dedi.II. Gen Liderler Akademisine 18-30 yaş arası gençler
başvurabilecekler.Başvurular için;
http://www.abigemliderlerakademisi.com/basvuru.asp
Đrtibat Tel: 232 11 59-220
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10921
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Bünyan Belediyesi yeni vidanjör aldı
Bünyan Belediyesi vidanjör aracını yeniledi.
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BÜNYAN BELEDĐYESĐ YENĐ VĐDANJÖR ALDI.
BÜNYAN BELEDĐYESĐ ARAÇ FĐLOSUNA YENĐ KATILAN VĐDANJÖR BELEDĐYEYE GELDĐ.
KANALĐZASYON TIKANIKLIKLARINDA VE TAHLĐYE ĐŞLERĐNDE KULLANILACAK OLAN VĐDANJÖR
BÜNYAN BELEDĐYESĐ ARAÇ FĐLOSUNA KATILDI.
KONUYA ĐLĐŞKĐN OLARAK BĐR AÇIKLAMA YAPAN BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANI MEHMET
ÖZMEN EN UFAK KANAL TIKANMALARINDA BĐLE YOLLARIMIZI ARTIK KAZMAKTAN
KURTARDIK, ARAÇ FĐLOMUZA YENĐ KATMIŞ OLDUĞUMUZ VĐDANJÖR BÜNYAN
BELEDĐYESĐNDE TEKNĐK BĐR AÇIĞI KAPATMIŞ OLDU. MEMLEKETĐMĐZE HAYIRLI UĞURLU
OLSUN DEDĐ.
EKLEYEN:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10922
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Türk olmaktan utananlara cevap
MESANDER Başkanı Ömer Töre, Mazlumder Başkanı Ahmet Taş'ın 'Andımız kaldırılsın' şeklindeki açıklamasına
karşı çıktı
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Müteşebbis Esnaf, Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MESANDER) Başkanı Ömer Töre, Mazlumder
Başkanı Ahmet Taş'ın 'Andımız kaldırılsın' şeklindeki açıklamasına karşı çıktı.
MESANDER Başkanı Ömer Töre, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ahmet Taş'ın 'Andımız
Kaldırılsın' şeklindeki sözlerini şaşkınlıkla takip ettiklerini dile getirdi. Açıklamayı 'Türk olmak ve
Türkiye'de yaşamayı utanılacak bir duygu haline getirmeye çalışmak' biçiminde yorumlayan Töre “Öz
kardeşi mazlumken önceliği başka kardeşler peydahlamak olan zihniyetlerden; bu milletin ismine bu
milletin milli değerlerine ve bu milletin milli çıkarlarına uygun davranışlar beklemek hayal olur.” dedi.
Töre Ahmet Taş'a şu soruları iletti: “Andımızın ilk kelimesi olan Türk'üm sözünden rahatsız oluyor
musunuz, eğer oluyorsanız yerine hangi kelime gelmelidir ? “Hepimiz Ermeniyiz” diye bağıranlar için
de “ayrımcılık ve akide sapması” diye başlayan basın açıklaması yaptınız mı ? “Milletimi özümden çok
sevmektir” cümlesi yanlış mıdır? Atatürk sizce kimdir ve “Varlığım Türk varlığına emanet olsun” demek
sizi neden rahatsız ediyor? Bu ülkenin ismi Türkiye'dir. Rahatsız oldunuz mu, değişmeli mi sizce?
Đstiklal marşı da değişmeli mi? Yoksa Türklüğü hatırlatan dizeleri mi kaldırılmalı?”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10923
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Kayseri dün gece - 33 dereceyi gördü
Kayseri'de dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33 derece olarak ölçüldü
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Kayseri’de dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kar yağışının ardından Kayseri’nin Tomarza
ilçesinde en düşük hava sıcaklığının eksi 33 derece olarak ölçüldüğü öğrenildi. Şehir merkezinde ise
en düşük hava sıcaklığının eksi 20 derece olarak ölçüldüğü bildirildi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10924
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Erdoğan'dan Özhaseki savunması
Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
savundu
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Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Đl Başkanları Toplantısı'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
savundu.Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Attığın iftiralar için benim belediye başkanımdan özür diledin mi?"
diye sordu.Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
ile ilgili ortaya attığı iddialara değinen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: "Zaman Zaman
bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun çek sahteciliği yapan yanında taşıdığı adamları var biliyorsunuz.
Onların lafıyla benim belediye başkanıma takılıyor Kayseri'de. Mahkeme karar verdi, seni tersledi.
Yaptıklarının ne denli yanlış olduğunu söyledi. Peki benim belediye başkanımdan özür diledin mi? Sen
neye inanacaksın, sen acaba neyle tatmin olacaksın? Bunların dürüstlük yanından geçmiş değil."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10925
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Yarın akşam Mevlid Kandili
Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil: Hz. Muhammet'in (s.a.v) dünyaya gelişinin 1441. yıldönümünün çok iyi
değerlendirilmeli

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 73
: 02 Şubat 2012 14:04

Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, Hz. Muhammet Mustafa'nın (s.a.v) dünyaya gelişinin 1441. yıldönümü
olan Mevlid Kandili'nin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Maraşlıgil, "Yeni kuşağın
peygamber efendimizi tanıması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak, Avrupalıların bize tanıttığı gibi
anlamak durumunda kalacağız, oda yanlış olacak" dedi.Müftü Maraşlıgil, 3 Şubat Cuma günü Mevlid
Kandili nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Bu özel günde insanların kendi vicdani muhasebesini
yapması gerektiğini söyleyen Maraşlıgil, "Mevlid Kandili'nde mevlid okumakla birlikte Allah’a
imanımızı, peygambere sevgi ve bağlılığımızı yeniden gözden geçirmeli ve onun getirdiği ilahi emir ve
yasaklara ne kadar tabi olduğumuzun vicdani muhasebesini de yapmalıyız. Bu gecede camilere
gidilmeli, cemaatle namaz kılınmalı, vaaz, nasihat ve mevlitler dinlenmeli, toplu dualar edilmelidir.
Büyükler elleri öpülerek ziyaret edilmeli, küçükler sevilmeli hediye verilerek sevindirilmeli, yoksul yetim
ve muhtaçlara da yardım edilerek gönülleri alınmalı, fakir fukara görüp gözetilmelidir. Yine bu gece
geçmiş ve nafile namazlar kılınmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı ve geçmiş günahlara tevbe istiğfar
edilmeli, Peygamberimiz (s.a.v.)’e bol salavatı şerife getirilmeli, kendimiz için, ailemiz için, milletimizin
mutluluğu ve devletimizin bekası için dualar edilmelidir" dedi.Özel günde aile yapılarının yeniden
gözden geçirilmesinin öneminden bahseden Maraşlıgil, "Sağlam aile yuvalarının kurulması noktasında
aile içi şiddetin derhal terkedilmesi gerekiyor. Aile yapımız yeniden doğmalı, yeniden canlanmalı,
kişisel hayatımızda toplumsal hayatımıza yeni yeni canlılıklar katmamız gerekiyor.
Yeni bir doğuşun eşiğinde kendimizi telaki etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Yeni kuşakların
peygamber efendimizi çok iyi tanıması gerektiğine vurgu yapan Maraşlıgil, "Eğer biz tanımazsak,
Avrupalıların bize tanıttığı gibi anlamak durumunda kalacağız, oda yanlış olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10927
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Kayseri basınını bekleyen büyük tehlike
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya,gazete patronlarını birleşmeye davet etti
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri'de gazetelerin ileriye yönelik çok ciddi bir
tehlikeyle karşı karşıya kaldığını söyleyerek, gazete patronlarını birleşmeye davet etti.
Basın Đlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret
etti. Ziyarette konuşan Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, Basın Đlan Kurumu'nun gazetelere yönelik
olumlu çalışmaları olacağını ancak gazetelerin öncelikle bu iyileşme sürecine katkıda bulunması
gerektiğini söyledi.
Önceki gün Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ile görüşmesi olduğunu hatırlatan Başkan
Altınkaya, "Erzurum'da 16 gazete resmi ilan alıyordu. Basın Đlan Kurumu'nun da kısmen zorlamasıyla
birleşerek gazete patronları birleşerek bu sayıyı 4 gazeteye düşürdü. Bu çok olumlu gelişmeleri de
beraberinde getirdi hem de diğer illere de model oldu. Şu anda Kayseri'deki ileriye yönelik bir tehditle
karşı karşıyayız. Bugün 16 gazetede resmi ilan alıyor. Herşey normal devam ederse 2 yıl sonrası
itibariyle 20 gazetenin resmi ilan aldığı bir il olacağız. Bu da ilanlarda yüzde 30'a varan bir azalmalara
neden olacak. Her geçen süre resmi ilan açısından gazetelerimizi sıkıntıya sokacak. Eğer gazete
patronlarımız, bir iyileşme noktasında direnirlerse çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar" dedi.
Gazete kalitesi ve teknolojisi açısından birçok ilden geride olduklarını belirten Altınkaya, "Đğneyi
öncelikle kendimize batırmamızın zamanı geldi. Önümüzdeki dönemlerde mutat denetimler var. Basın
Đlan kurumu'nun daha sıkı denetim uygulaması gerekiyor. Aksi takdirde dar boğazın içine gireceğe
benziyoruz" diye konuştu.
Basın Đlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez ise, birleşme noktasında ellerinden gelen
katkıyı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Başeğmez, "Artık bizim bu özeleştirileri kendi içimizde
yapmamızın zamanı gelmiştir. Önümüzde Erzurum modeli var. 16 gazetede 4 gazeteye indi. Bu
modeli biz Kayseri'de yapabiliriz. Tabii ki patronlar buna sıcak bakarsa bunu başarabiliriz. Bunu
başarırsak gazeteler kurumsallaşma sürecine girmiş olur. Cemiyetin öncülüğünde yapılabilecek
çalışmaya destek verirsek kazançlı çıkarız diye düşünüyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10928
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Şeker iddianamesi mahkemede
14'ü tutuklu 156 şüphelinin yer aldığı iddianame, 344 sayfadan oluşuyor
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Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından hazırlanan Kayseri Şeker
Fabrikaları'nda yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili hazırlanan iddianame tamamlanarak
mahkemeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kayseri Şeker Fabrikalarında yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili yürütülen
soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından hazırlanan, eski Ankara Emniyet
Müdürü Orhan Özdemir ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci'nin de aralarında bulunduğu
14'ü tutuklu 156 şüphelinin yer aldığı iddianame, 344 sayfadan oluşuyor.
Kayseri Şeker Fabrikasının eski Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık'ın çıkar amaçlı suç örgütü
kurduğu iddia edilen iddianamede, eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Kayseri Ticaret
Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, dönemin Kayseri Vali Yardımcısı Ali Yener Erçin, Kayseri Barosuna
kayıtlı bazı avukatlar şüpheli olarak yer aldı. Orhan Özdemir'in, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve

görevi kötüye kullanma'' suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede,
şüphelilere, tehdit,
iftira, mala zarar verme ve zimmet gibi bir dizi suçlama da yöneltildi. Đddianame, Özel Yetkili
Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen'in onayıyla birlikte Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10929
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Kayseri'de 108 hayalet köy var
TUĐK'in 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre Kayseri'de 108 hayalet köy var
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TUĐK'in 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre Kayseri'de 108 hayalet köy var. 189 köyde de
kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla.
TUĐK'in 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları açıklandı. Buna göre Kayseri'deki 461 köy
içerisinde nüfusu 100'ün altında olan 108 hayalet köy olduğu ortaya çıktı. Sayım sonuçlarına göre
Özvatan ilçesinin Tuğlaşah köyü 7 kişiyle nüfus azlığında rekor kırdı. 189 köyde de kadın nüfusu erkek
nüfusundan daha fazla.
Sayım sonuçlarına göre Kayseri'de 100'ün altında nüfusu olan köyler şunlar:
Akkışla ilçesindeki 7 köyden 2'si: Alevkışla (99) ve Gümuşsu (89).
Bünyan ilçesindeki 31 köyden 4'ü: Asmakaya (12), Kösehacılı (37), Musaşeyh (42) ve Yağmurbey
(40).
Develi ilçesindeki 49 köyden 3'ü: Kozluca (22), Yenihayat (96), Çadıryeri (64)
Felahiye ilçesindeki 11 köyden 2'si: Alparslan (93), Menteşe (43).
Hacılar ilçesinde 2 köy bulunuyor. Hayalet köy yok.
Đncesu ilçesinde 8 köyü bulunuyor. Hayalet köy yok.
Kocasinan ilçesindeki 29 köyden 3'ü: Erkilet Taşhan (63), Kuşçağız (86), Himmetdede'ye bağlı
Yukarıhasinli köyü (74).
Melikgazi ilçesinin 2 köyü bulunuyor. Hayalet köy yok.
Özvatan ilçesindeki 6 köyden yalnızca biri hayalet köy. Tuğlaşah köyü 7 nüfusuyla Kayseri'nin tüm
köyleri içinde en az kişinin yaşadığı yer olarak kayda geçti.
Pınarbaşı ilçesindeki 114 köyden 55'i: Akpınar (25), Alamescit (15), Altıkesek (68), Aşağıbeyçayırı
(46), Aşağıborandere (89), Aşağıkızılçevlik (54), Avşarpotuklu (53), Büyükkabaktepe (95),
Büyükkaramuklu (76), Eğrisöğüt (23), Emeğil (86), Fakıekinciliği (24), Gebelek (81), Đğdelipayaslı (86),
Karahacılı (83), Kırkgeçit (97), Köşkerli (22), Küçükkömarmut (21), Küçükpotuklu (47), Melikgazi (35),
Pulpınar (21), Taşlıoğlu (69), Taşoluk (67), Yağlıpınar (87), Yukarıbeyçayırı (71), Yukarıkzılçevlik (37),
Yusuflar (25), Kaynar kasabasına bağlı Akören (88), Aygörmez (72), Devederesi (45), Hayriye (41),
Kuşçular (47), Söğütlü (81), Tahtaköprü (52), Tersakan (55), Örenşehir'e bağlı Kaftangiyen (48),
Karahalka (38), Kazancık (85), Kırkpınar (48), Kurbağalık (96), Pazarsu (84), Saçayağı (82) , Şerefiye
(73), Taşlıgeçit (23), Üçpınar (72), Pazarören'e bağlı Artmak (39), Cinahmet (21), Çaybaşı (60), Elmalı
(78), Eskitekke (65), Hasırcı (59), Oruçoğlu (33), Paşalı (96), Saçlı (68), Yeregeçen (80) olmak üzere
55 hayalet köy bulunuyor.
Sarıoğlan ilçesindeki 23 köyden 8'i hayalet köy: Burunören (54), Düzencik (83), Kadılı (65), Kaleköy

(76), Karpınar (81), Kızılpınar (64), Ömürlü (55), Yahyalı (97).
Sarız ilçesindeki 36 köyden 15'i: Akoluk (13), Büyük Örtülü (83), Darıdere (76), Değirmentaş (49),
Gümüşali (67), Đmirzaağa (69), Karapınar (76), Kurudere (95), Küçük Kabaktepe (28), Küçük Örtülü
(30), Küçük Söbeçimen (53), Oğlakkaya (90), Ördekli (87), Sancakağıl (64), Yedioluk (84).
Talas ilçesindeki 12 köyden yalnızca Ardıç köyü 70 nüfusuyla hayalet köy.
Tomarza ilçesindeki 49 köyden 9'u: Bektaş (58), Çukurağaç (39), Kevenağıl (41), Söğütlü köyü (73),
Toklar kasabasına bağlı Akmezar (98), Göktepe (50), Güzelce (67), Đcadiye (33), Karamuklu (52).
Yahyalı ilçesinde 29 köyü bulunuyor. Denizovası köyü 26 nüfusuyla hayalet köy.
Yeşilhisar ilçesindeki 21 köyden 4'ü: Akköy (47), Biçmece (76), Kaleköyü (40), Keşlik (73) olmak üzere
4 hayalet köyü var.
Bunun yanı sıra, toplam 461 köyün 186'sında kadın nüfusu erkek nüfusuna oranla daha fazla.ilçe
bazında ise 16 ilçeden 6'sında (Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız, Yeşilhisar) kadın nüfusu
erkek nüfusundan daha fazla. Genel ortalamaya bakıldığında ise Kayseri ilinde 631 bin 165 erkek, 624
bin 184 kadın yaşıyor. Buna göre Kayseri nüfusunda kadın ve erkek oranının hemen hemen eşit
olduğu görülüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10930
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Đsraillilerden sonra Fransızlara da ders
FIBA EUROCUP çeyrek final ilk karşılaşmasında Kayseri Kaskispor, Hainaut Basket'i 68-59 mağlup etti
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FIBA EUROCUP çeyrek final ilk karşılaşmasında Kayseri Kaskispor, Hainaut Basket'i 68-59 mağlup
etti ve ikinci tur öncesinde avantaj sağladı. Kayseri Kaskispor, rövanş karşılaşmasını 9 Şubat tarihinde
Fransa'da oynayacak.
SALON: Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: Miodrag Linina xx, David Berekashvili xx, Alakbar Hasanov xx
KAYSERĐ KASKĐ: Pınar x, Bahar xxx 10, Abromaite xx 3, Nakia xxx 19, Nazlı x, Deforge xxx 10, Esra
x, Donneka xxx 13, Tuğçe , Aysun x, Latoya xxx 13, Andja x
HAĐNAUT BASKET: Carter xxx 15, Tracy x, Silbande xx 10, Houts x, Ayissi x, Lopez x, Solopova xxx
17, Stanpalija xxx 12, Bachvarova xx 5, Paul x
1. PERĐYOT: 15-21 (Hainaut Basket lehine)
DEVRE: 28-35 (Hainaut Basket lehine)
3. PERĐYOT: 44-47 (Hainaut Basket lehine)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10931
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Sivasspor:1 Kayserispor:1
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Sivasspor-Kayserispor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Sivasspor-Kayserispor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR: (ĐLK YARI)
7. dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pedriel'in sert şutu az farkla
auta gitti.
21. dakikada gelişen Kaysersispor atağında savunmanın arkasına atılan derinleme pasla topla
buluşan Furkan'ın müsait pozisyondaki vuruşunda top kaleci Nihat'tan döndü. Dönen topla birlikte
kontra atağa çıkan Sivasspor takımında Eneramo, savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı
karşıya kaldı. Topu ayağından fazla açan Eneramo'nun vuruşunu kaleci Navarro ayaklarıyla önledi.
24. dakikada gelişen Sivasspor atağında Grosicki'nin sol çizgiden içeri doğru ortaladığı topa müsait
pozisyondaki Eneramo dokunamadı.
26. dakikada gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına atılan derinleme topla kaleci ile karşı
karşıya kalan Eneramo'nun vuruşu, kaleci Navarro'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Erman'ın
vuruşunda kaleye giden topu savunma önledi.
33. dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat'ın ceza alanına gönderdiği uzun topa Eneramo
bekletmeden vurdu. Top kaleci Navarro'dan döndü. Dönen topla hızla çıkan Kayserispor da ceza
sahası dışında topla buluşan Sefa'nın sert vuruşunu kaleci Nihat güçlükle kornere çeldi.
MAÇTAN DAKĐKALAR: (ĐKĐNCĐ YARI)
46. dakikada gelişen Sivasspor atağında sol kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahasında yükselen
Eneramo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kujovic'in pasıyla topla buluşan Abdullah'ın vuruşunda top
az farkla auta gitti.
65. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Troisi, seri çalımlarla ceza
alanına girdi. Rakiplerini geçen Troisi'nin dar açıdan yaptığı vuruş, kale direğine çarparak filelerle
buluştu. 1-1
72. dakikada gelişen Sivasspor atağında sol kanattan yapılan ortada Pedriel topu kafayla müsait
durumdaki Erman'a indirdi. Erman'ın ceza sahası içerisindeki bekletmeden sert şutunu kaleci Navarro
güçlükle çıkardı.
73. dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pedriel'in sert şutunda
kaleci Navarro topu kornere çeldi.
90. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Murat'ın
vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Cemal Bigül xx, Mustafa Đspiroğlu xx
SĐVASSPOR: Nihat xx, Ziya xx, Mehmet Nas x (Cerny dk. 70 xx), Kadir xx, Grosicki xx, Erman xx
(Rada dk. 90 ?), Eneramo xx, Murat x, Pedriel xx (Cihan dk. 74 x), Rajnoch x, Uğur xx
YEDEKLER: Atilla, Mendonca, Faty, Kaan
TEKNĐK DĐREKTÖR: Rıza Çalımbay
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx, Eren x, Khizanishvili xx, Troisi xx, Abdullah xx, Nunes xx,

Kujovic xx, Sefa xx (Gökhan Ünal dk. 90 ?), Furkan x (Okay dk. 83 x), Pekarik xx
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan, Kamil Ahmet, Engin, Semih
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arvaladze
GOLLER: Eneramo (dk. 46) (Sivasspor), Troisi (dk. 65) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Pedriel, Cerny, Murat, Uğur (Sivasspor), Khizanishvili, Navarro, Abdullah
(Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10932
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Maç neden 3 saat geç başladı?
Ayhan Avcı: Maçın 3 saat bir gecikmeyle başlaması gördük ki onlara değil bize yaramamış

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 132
: 03 Şubat 2012 12:26

FĐBA Eurocup çeyrek final ilk karşılaşmasında, Kayseri Kaskispor Bayan Basketbol takımının Hainaut
Basket takımını 68-59 mağlup etmesinin ardından basın toplantısında konuşan Kayseri Kaskispor
Bayan Basketbol takımı antrenörü Ayhan Avcı, "Maç saatinin çeşitli aksaklıklarla 3 saat bir gecikmeyle
başlaması gördük ki onlara değil bize yaramamış. Oyuncular konsantrasyonlarını kaybetmişler ve çok
kötü bir basketbol oynadık" dedi. Hainaut Basket takımı antrenörü Corinne Benintendi ise maç sonu
basın toplantısına katılmadı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayseri Kaskispor Bayan
Basketbol takımı antrenörü Ayhan Avcı, "Gerçekten yine çok zor bir maç oynadık. Maç saatinin çeşitli
aksaklıklarla 3 saat gecikmeyle başlaması gördük ki onlara değil bize yaramamış. Oyuncular
konsantrasyonlarını kaybetmişler ve çok kötü bir basketbol oynadık. Akıllı oynayamadık ve bunun
neticesinde de ikinci devreye mağlup olarak girdik. Sadece ikinci yarının sonlarına doğru oyunu
toparladık ve kendi
basketbolumuzu oynamamız gereken tarza döndük. Öyle olunca da 9 sayılık bir farkı elde ettik. Şimdi
bu 9 sayılık farkı çift devrelik bir maç olarak düşüneceğiz. Orada bizi çok zor bir maç bekliyor. Ama
ben kendi oyuncularımın orada daha heyecansız, daha soğukkanlı olacaklarını düşünüyorum" diye
konuştu.
Bugünkü seyirci atmosferini çok beğendiğini belirten Avcı, "Atmosfer çok güzeldi. Belki atmosferin
güzelliğinde oyuncular o heyecanı kaldıramamış olabilirler. Ama 9 sayılık bir skor iyi bir skordur. Daha
iyisi de olabilirdi. Açıkçası benim aklımda bizi daha rahatlatacak bir skor vardı ama yapacak bir şey
yok. Oraya gidip bir maç oynayacağız. Bizi çok zor, çekişmeli bir maç bekliyor" şeklinde konuştu.
Kayseri Kaskispor'a destek veren seyirciye teşekkür eden Avcı, "Seyirci harikaydı. Bizi izlemeye gelen
seyircilere bizi bekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Saat 7'de gelip aslında maç 3 saat sonra
olacak dendikten sonra bile kalan insanların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Bu seyirci için çok
zor bir şeydir. Sonlara doğru yarattıkları ses, uğultu rakip takımı demoralize etmemize fayda sağladı.
Đnşallah bizlerde Fransa'daki maçı kazanarak galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum. Đnşallah
bunu başarabiliriz. Tekrar seyircimizle birlikte bir Avrupa kupası maçında yine burada buluşmak
istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10933
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Bu gece Mübarek Mevlid kandili
1441. yıl önce Yüce Allah'ın "Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım" dediği Peygamber efendimiz ile dünyayı
şereflendirdi
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Bu gece Mübarek Mevlid kandili.
Yani Alemlerin Efendisi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın doğum günü.
Bundan tam 1441. yıl önce Yüce Allah'ın “ Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım” dediği
Peygamber efendimiz ile dünyayı şereflendirdi.Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan, insanların
gönlüne ferahlık kazandıran bu doğum, insanlık tarihinin en mutlu günlerinden biri oldu.O gecenin
sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. Đnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir
açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili Peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah'ın
bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur:
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” ( Enbiyâ: 107 )
Alemlerin Rabbinin Alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz Muhammed’i diğer Peygamberlerden ayıran
en önemli özellik ise kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün
insanlığa peygamber olarak gönderilmiş olmasıydı
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:
" Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu
bilmezler."(Sebe: 28)
Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir
Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenenlere ne mutlu! Bu gecenin tüm müslümanlar ve insanlık için
hayırlar getirmesini diliyor, Mevlid kandilinizi tebrik ediyoruz
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10934
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Forum Kayseri patlak verdi
Alışveriş Merkezinin kalorifer tesisatındaki teknik bir arıza yüzünden meydana gelen patlamada bir teknoloji
mağazasını su bastı
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Forum Kayseri Alışveriş Merkezinin kalorifer tesisatındaki teknik bir arıza yüzünden meydana gelen
patlamada bir teknoloji mağazasını su bastı.
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'nin alt katında bulunan bir teknoloji mağazası teknik arıza nedeniyle
sular altında kalınca mağaza çalışanları beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerini mağazanın
dışına çıkartmak zorunda kaldı. Temizlik görevlileri taşan suları çek paslarla çekmeye çalıştılar. Forum
Kayseri Alışveriş Merkezi yetkilileri basın mensuplarının çekim yapmasını engelleyerek dışarı çıkarttı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10935
Erişim Tarihi: 06.02.2012

Hemşerimiz yılın idarecisi seçildi
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, ödülünü bizzat verdiği Đkizce Kaymakamı Ali DOĞAN'ı överek diğer mülki
amirlere örnek gösterdi
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10 Ocak Đdareciler Günü dolayısıyla Türk Đdareciler Derneği tarafından Ankara’da kutlama ve ödül
töreni düzenlendi. Törene, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan Yardımcısı Sayın
Beşir ATALAY, Đçişleri Bakanı Sayın Đdris Naim ŞAHĐN, Türk Đdareciler Derneği Başkanı Sayın Saffet
Arıkan BEDÜK, 20 civarında il valisi ile birlikte ilimiz Valisi Sayın Orhan DÜZGÜN, bazı eski bakanlar,
bazı milletvekilleri, Đçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticileri ile emekli vali ve kaymakamlar katıldı.
Ödül verilen Uludere, Dicle, Kurtalan, Nizip, Erciş, Đkizce Kaymakamlarını, Mardin Vali Yardımcısı ile
Eski Bulanık Kaymakamı merhum Mehmet Aydın'ın eşi Derya Aydın'ı kutlayan Sayın Başbakan,
başarılarının devamını diledi. Konuşmasında özellikle vali ve kaymakamlardan beklentilerini anlatan
Sayın Başbakan fakirlerin mülki amirlerce ziyaret edilmesini istedi: 'Onun valiyi görmesi ne demek
biliyor musun- Adeta yeniden doğması demektir. Hele hele hanımefendi ile birlikte bu ziyareti
yaptığınız zaman öz güveni artacaktır. Aynı şekilde kaymakam kardeşim, al hanımefendiyi yanına çık
az önce tebdili kıyafet yapan genç kaymakam kardeşim var ya onun gibi... Haber vermeden elinde bir
paket, git fakir fukaranın, sosyal dayanışma fonumuz her şeyimiz var git kapısını çal onu sevindir. O
seni gördüğünde bir başka olacak. Bunu bu fakir kardeşiniz yaptı. Semeresini aldı. Güzel oluyor, hoş
oluyor. Đnanın zevk alacaksınız, içinizde yapanlar var zaten, ama bunları yayalım, genişletelim,
kucaklayalım. Kucakladığınız sürece kucaklanacaksınız, bunu böyle bilin.”
“Bizim için ciddi bir motivasyon kaynağı”
Ödülünü Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın elinden alan Đkizce Kaymakamı ve Ordu Vali
Yardımcısı Ali DOĞAN ödül töreninden sonra şunları söyledi: "Türk Đdareciler Derneği tarafından yılın
başarılı mülki amirlerinden birisi seçilmek, hele de Sayın Başbakanımız tarafından diğer mülki amirlere
örnek gösterilmek beni gururlandırdı."
7 mülki amir arasında kendisinin de yer almasının sevindirici olduğunu belirten DOĞAN, "Ben bu ödülü
alarak kendisi de bir Ordulu olan Đçişleri Bakanımız Sayın Đdris Naim ŞAHĐN'i iyi temsil ettiğimi ve
sevindirdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.
Ödülün hakkını şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışarak ve halka faydalı olarak
vereceğini ifade eden DOĞAN, şunları kaydetti: "Türkiye çok geniş bir coğrafya. 81 ilimiz ve 892
ilçemiz var ve valilerimizin emrinde çalışan pek çok vali yardımcımız bulunuyor. Bu mülki amirlerimiz
10 Ocak tarihinde büyük bir taramadan geçirildikten sonra Türk Đdareciler Derneği tarafından
ödüllendirilirler. Biz de bu sene şanslı mülki amirlerden biri olduk. Derneğimiz ve Bakanlığımızın takdiri
ile ödül alan 7 mülki amirden birisi olma şerefine nail olduk. Bakanlığımız ve Türk Đdareciler Derneği

tarafından yılın başarılı mülki amirlerinden birisi seçilmek beni gururlandırdı. Bizleri bu ödülü layık
gören meslek büyüklerime teşekkür ederim."
Kendisinin çok şanslı bir mülki amir olduğunu belirten DOĞAN, "Kaymakamlık mesleğine girdiğimden
beri çok kıymetli meslek büyüklerimizle çalıştım; bana altın kıymetinde öğütlerde bulundular. Özellikle
özel kabiliyetlerimizi geliştirmemiz yönünde bize telkinde bulundular. Bizler de bu öğütleri yerine
getirmeye çalışıyoruz. Farklı alanlarda kendimizi geliştirmek ve Türkiye'ye katkıda bulunmak
gayretindeyiz. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum" dedi.
Son olarak uzun bir teşekkür listesine sahip olduğunu söyleyen Kaymakam DOĞAN, “Başta Sayın
Başbakanımız ve Sayın Đçişleri Bakanımız olmak üzere beni bu ödüle layık gören tüm meslektaşlarıma
yürekten teşekkür ediyorum. Ancak bu başarımda Ordu Valisi Sayın Orhan DÜZGÜN’ün özel bir yeri
var. Sayın Valimiz bizim gibi genç mülki amirler için büyük bir şans. O, sadece bir amir değil, aynı
zamanda bize yeri geldiğinde bir abi, bir baba şefkatiyle yaklaşan çok değerli bir meslek büyüğümüz.
Bizim için önemli bir rol model. Kendimizi geliştirmemiz yönünde bizi sürekli destekleyen ve teşvik
eden örnek bir lider. O yüzden bu başarımda en büyük rol kuşkusuz Sayın Valimize ait. Kendisine çok
teşekkür ediyorum. Son olarak, meslekte mensubu olduğum 95. Dönemden arkadaşlarımın,
kardeşlerimin desteği ve teşviki hep benimle oldu. Biliyorum ki, bu başarıma kendi başarıları gibi
sevindiler. Onlara da ne kadar teşekkür etsem azdır.” dedi.
Ödül töreninden sonra pek çok kesimden tebrik mesaj ve telefonları aldığını belirten Kaymakam
DOĞAN, ödül başarının sadece bir neticesi değil, aynı zamanda bundan sonraki çalışmalarımıza
dönük bizim için ciddi bir motivasyon kaynağı olacak.” diyerek sözlerini bitirdi.
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