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Enerji verimliliği kredisi!
Halkbank'tan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne düşük faizli enerji verimliliği kredisi
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Halkbank’tan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne düşük faizli enerji verimliliği kredisi
Halkbank ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında imzalanan kredi protokolüyle
Kayseri’de faaliyet gösteren firmalara, bankanın enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kredisi
ürünlerini uygun koşullarda kullanma fırsatı sunuldu. Kayseri OSB’deki firmalar, enerji kredilerinin yanı
sıra “Sanayi Bölgeleri Destek Kredisi” paketindeki işletme ve yatırım kredilerinden, ayrıca diğer kredi
ve mevduat ürünlerinden uygun faiz ve komisyon oranlarıyla faydalanabilecekler.
Halkbank’ın en zor günde bile reel sektörün yanında yer aldığını belirten Halkbank Kayseri Bölge
Koordinatörü Đbrahim korkut KOBĐ’lere sunulan desteği şöyle ifade etti:
“Halkbank olarak KOBĐ’lerin öncü ve lider bankası olmaya devam ediyoruz. Ödünç verdiği şemsiyeyi
yağmurlu günlerde geri istemeyen Halkbank, KOBĐ’lerin ihtiyacı olan finansman desteği ve
danışmanlık faaliyetlerini önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da sürdürüyor. Đşletmelerin
modernizasyon, kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla işletmelerindeki enerji giderlerinin
azaltılmasına ve yenilenebilir enerji üretimlerine yönelik tüm yatırımlarını, Fransız Kalkınma Ajansı ile
imzaladığımız protokol sayesinde temin ettiğimiz enerji verimliliği / yenilenebilir enerji kredileri ile
finanse ediyoruz. Bu sayede KOBĐ’lerimizi daha rekabetçi kılarken enerji ithalatı nedeniyle oluşan cari
açığı azaltma yönünde de kalıcı katkılar sunmayı hedefliyoruz.”
Halkbank’ın 74 yıl önce, başta küçük esnaf ve sanatkârlar ile KOBĐ’ler olmak üzere üreten Türkiye’nin
her kesimine uygun koşullarla kredi kullandırarak onları üretime teşvik etmek için kurulduğunu belirten
Korkut sözlerine şöyle sonlandırdı:
“Bankamız, ülkemizdeki sanayi yatırımlarının gerçekleşmesinde ve işletmelerin verimliliklerinin
artırılmasında kritik bir görev üstlenen organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerindeki KOBĐ’lere,
yatırımlarında kolaylık sağlayacak finansal çözümleri aktarıyor. ‘Sanayi Bölgeleri Destek Paketi’ adlı
yeni ürünümüzle KOBĐ’lerin yeni üretim ve altyapı yatırımlarını, satın alımlarını ve işletme sermayesi
ihtiyaçlarını finanse ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11523
Erişim Tarihi: 03.08.2012

Đşte yeni Valimiz
Son Valiler Kararnamesiyle Kayseri Valiliğine Tokat Valisi Şerif YILMAZ getirildi.
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Son Valiler Kararnamesiyle Kayseri Valiliğine Tokat Valisi Şerif YILMAZ getirildi.
Kayseri’nin yeni Valisi Şerif YILMAZ, 1962 tarihinde Manisa Đli Turgutlu Đlçesinde doğdu.
Valimizin Aldığı Görev ve Makamlar ise şöyle;
1981 yılında Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girerek 1985 yılında mezun olmuştur.
Uşak Kaymakam Adayı olarak Mülki Đdare Amirliği mesleğine başlamıştır.
Kaymakam Adaylığı döneminde Uşak-Banaz ve Bolu-Mudurnu Kaymakam Vekillikleri yapmış ve
74.Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak Azdavay Kaymakamlığına atanmıştır.
Kastamonu-Azdavay Kaymakamlığı, Muş-Varto Kaymakamlığı, Uşak-Karahallı Kaymakamlığı
Bitlis Vali Yardımcılığı,Kilis Vali Yardımcılığı,Van Vali Yardımcılığı, Vali Yardımcılığı,Đçişleri Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği, Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü
Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdür Yardımcısı Vekilliği, Personel Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerinde bulunmuştur.
29.08.2009 tarihinden beri Tokat Valisi olarak görev yapan YILMAZ,
son Valiler Kararnamesi ilde Kayseri Valiliğinde göreve getirilmiştir.
Evli iki çocuk babası olan Şerif YILMAZ Đngilizce biliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11526
Erişim Tarihi: 03.08.2012

Kedi barınma evi hizmete girdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sokak kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yaptırdığı Kedi Barınma Evi hizmete girdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sokak kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla yaptırdığı Kedi Barınma Evi hizmete girdi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Beştepeler Hobi Bahçesi yanında toplam 500
m²'lik alana yaptırılan Kedi Barınma Evi'nin 100 m² kapalı ve 400 m² açık alanı bulunuyor.
Đçerisinde laboratuar, muayene ve karantina odalarının da yer aldığı Kedi Barınma Evi'nde şu anda 40

civarında kedinin bakımı yapılıyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi
Veteriner Đşleri Şube Müdürü Levent Taflıoğlu, bakıma muhtaç, hasta veya yaralı kedilerin
bakımlarının uzmanlar kontrolünde yapıldığı böyle bir tesisisin faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat
çekerek Kayseri'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.Taflıoğlu, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili
mevcut mevzuat doğrultusunda çalışmalarını sürdüklerini belirterek, Kayseri'nin hem sokak
köpeklerinin hem de kedilerinin koruma ve bakım altına alındığı nadir şehirlerden birisi olduklarını
söyledi.
Haber/Kayseri Büyük Şehir Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11527
Erişim Tarihi: 03.08.2012

Ekmek denetimine başlanıldı
Đl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklmalarında 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe
giren maddelerine istinaden denetimlere başladıklarını duyuran bir açıklama yaptılar.
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Đl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklmalarında 1 Temmuz 2012 tarihi
itibariyle yürürlüğe giren maddelerine istinaden denetimlere başladıklarını duyuran bir açıklama
yaptılar.Yaptıkları açıklamada;
''Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe
giren maddelerine istinaden 250 gr'dan başlayarak 50 gr ve katları şeklinde üretilen ekmek, kepekli
ekmek, tam buğday ekmeği ve tam buğday unlu ekmek ürünlerinin satış koşullarıyla ilgili, Đl
Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Kontrol Görevlilerimiz denetimlere başlamışlardır.
Kontrol Görevlilerimiz denetimlerde Yeni Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen
ürünler ile temas eden malzeme, alet ve ekipman; gıda ile temasa uygun, yeterli temizlik ve
dezenfeksiyona izin veren madde ve malzemeden yapılması, bulaşma riskini engelleyecek biçimde
üretilip, kullanıma hazır, bakımlı ve iyi şartlarda tutulması,Ekmeklerin ekmek kasalarına, ekmek
kasalarının da ekmek taşıma araçlarının içine bulaşma riskini engelleyecek biçimde yerleştirilmesi,
Ekmek ve ekmek çeşitleri kasap manav ve pazar yerleri gibi yerlerde satılamaması, diğer satış
noktalarında ise kapalı bir dolap içerisinde tüketicilerin elleyemeyeceği şekilde satıcı tarafından eldiven
kullanılarak verilmesi, Ayrıca Türk Gıda Kodeksine uygun bir ambalaj malzemesine sarılarak veya
içine konularak tüketiciye arz edilmesi, Tüm satış noktalarında ekmeğin yanı sıra kepekli ekmek, tam
buğday ekmeği ve tam buğday unlu ekmeklerden en az birinin daha satışa sunulması,
Tüm satış noktalarında tüketicinin görebileceği yerlerde ürünle ilgili belirtilmesi zorunlu bilgileri içeren
gıdanın adı, üretim yeri, adresi, içeriği, raf ömrü, saklama ve tüketimle ilgili dikkat edilmesi gereken
hususlar vb bilgileri içeren etiket asılması,Ekmek satış noktasına getirilen ekmek kasalarının açıkta
bırakılmaması, zemin ve dış ortamla temasının engellenmesi, palet üzerinde olacak şekilde temiz bir
ortama konulması,Ekmeğin taşınması ve satışı sırasında çalışan tüm personelin, kişisel temizliğini
sürdürmeye azami itina göstermesi, uygun ve temiz kıyafet giymesi ve koruyucu eldiven kullanması
hususlarında incelemelerde bulunmaktalar.
Artık yürürlüğe giren bu tebliğ ile ekmekteki tuz oranı düşürülerek ve kepek oranı arttırılarak tüketici
daha sağlıklı ekmeğe kavuşacak. Ayrıca vatandaşlar ekmek alırken ekmeğe dokunamayacak.
Tüketicilere eldivenli görevlilerin yardımcı olmasıyla ekmek hijyeninin korunması sağlanacak.''
ifadesine yer verdiler.
Haber/ Đl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11528
Erişim Tarihi: 03.08.2012

