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Cumhurbaşkanı Kayseri'ye özel ihtimam göstermiyor
TRT Anadolu kanalında yayınlanan Anadolu'nun Sesi programına katılan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici Kayseri'yi
anlattı
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TRT Anadolu kanalında yayınlanan Anadolu'nun Sesi
programına katılan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici Kayseri'yi anlattı. Bilici, Cumhurbaşkanı Gül'ün
Kayseri'ye özel bir ihtimam göstermediğini, tüm kentlere aynı özeni gösterdiğini söyledi.
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, TRT Anadolu kanalında yayınlanan Anadolu'nun Sesi programında
Kayseri'yi anlattı. Kayseri'deki gelişmeleri, Kayserinin yapısını ve yapılan icraatları anlatan Bilici, 4 yıl
önce Kayseri'ye geldiğinde çok özel bir kentle karşılaştığını söyledi. Orta Anadolu'da düzen açısından
Kayseri'nin en önde giden kent olduğuna dikkat çeken Bilici, “Kayseri belki de Avrupa kentlerinin
birçoğundan da daha iyi durumda. Avrupa'dan gelen misafirlerimiz bize bunları aktarıyor. Bu
gelişmişliğin nedeni gelen belediye başkanının bir öncekinin faaliyetlerini devam ettirmesi. Cumhuriyet
tarihinden bu yana bu gelişimle değişim yakalanmış.” dedi.
Bilici, Kayseri'nin kendi öz kaynakları ile kendini idame ettiren bir kent olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'ye olan katkısı ile ilgili soruya, “Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz.
Ama Kayseri'ye özel bir ihtimam göstermiyor, bütün kentlere gösteriyor. Onun Kayserili olması bize
güç veriyor. Şehir kendi öz kaynaklarıyla kendi işlerini hallediyor ama Cumhurbaşkanımızın Kayserili
olması bize yalnızca güç veriyor.” şeklinde yanıt verdi.
Kayseri'ye geldiğinde kendine hakim bir kent gördüğünü ifade eden Bilici, Kayseri'nin Orta Anadolu'da
ticaret ve sanayinin yanı sıra son yıllarda 4 üniversitesiyle eğitim; 30 yakın hastanesi ve temeli atılan
kampus hastanesiyle sağlık; Kadir Has Kompleksi ve Erciyes Master Planı ile sporun cazibe merkezi
olduğunu, ilerleyen yıllarda da halihazırda çalışmaları yürütülen Kaleiçi Kültür Merkezi ve Harikalar
Diyarı ile Orta Anadolu'nun kültür ve sanat merkezi olacağını söyledi.
Bilici, göreve geldiği 4 yıldan bu yana eğitim, ağaçlandırma ve ilçelerin kalkınması konularına dikkatle
eğildiklerini vurguladı. Eğitim konusunda benzer ölçekteki şehirler arasında 4 üniversitesi olan tek kent
olduklarını dile getiren Bilici, son 8 yıldır ilköğretim ve ortaöğretimdeki sınavlar sıralamasında mutlaka
ilk 5'te dereceye girildiğine değindi. Bilici, Kayseri'nin eğitimde gelişmişliğini hayırseverlerin eğitim
yatırımlarına bağladı.
Ağaçlandırma konusuna değinen Bilici, Cumhurbaşkanı ve Çevre Bakanlığı'nın da destekleriyle, ilk
geldiği yıllarda 9 milyon olan ağaç oranını 18 milyona çıkardıklarını belirtti. Birkaç yıl sonra Kayseri'nin
yeşillikten görünmeyeceğini söyleyen Bilici, yıllık 10 milyon ağaç hedefleri olduğunu belirtti.
Bilici çevre ilçelere yaptıkları yatırımların meyveleri aldıklarını şu şekilde ifade etti: “Kayseri modern ve
gelişmiş bir kent. Ama ilçeleri buna paralel bir görünüm arz etmiyordu. Üniversite, STK'lar, meslek
örgütleri ve yöneticilerle bir araya gelip tartışmalar yaparak, ilçe ilçe proje ürettik. Soğuk hava depoları,
kurutma tesisleri, kalibrasyon tesisleri, meyve kurutma tesisleri, kabak çekirdeği kurutma tesisleri bu
projelerden bazılarıydı. Kabak çekirdeği kurutma tesisinin üretime çok katkısı oldu, üretim neredeyse
10 katına çıktı. Özel sektörle birlikte kalibrasyon tesislerini harekete geçirdik. Hiç kalibrasyon tesisi
yokken şimdi 5 tane var.”
Bilici Erciyes Master Planını da anlattı. “Sabah pistten kaymaya başlayacaksınız, akşama kadar ancak
bitecek ve aynı pistten iki kez kaymamış olacaksınız.” diyen Bilici, 2 yıl içerisinde Master Planı sona
erdiğinde, Kayseri'nin Alpler de olduğu gibi Avrupa'nın kayak merkezi haline geleceğini ifade etti.

Erciyes'in toz yapısına sahip karının yanı sıra bir avantajının da şehir merkezine yakınlığını olduğunu
belirten Bilici, “Đtalya'dan gelen turist kahvaltısını Đtalya'da yapacak. Uçakla 2 saatte Kayseri'ye
gelecek. 25 dakikada Erciyes'e çıkacak, öğlen burada kayağını yapacak.” diye konuştu.
Bunun yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yatırımlara, ERÜ Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Erciyes Üniversitesi'nin gelişimine, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya da, Kayseri basınına dair canlı telefon bağlantısı ile bilgilendirmelerde
bulundular.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10771
Erişim Tarihi: 03.01.2012

Alkollü şahıs bankanın camının kırdı
Bankaya borcu olduğu ve annesinin hastanede yattığı öğrenilen alkollü şahıs, özel bir bankanın dış kapısı ile
bankamatiğinin camlarını kırdı
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Kayseri'de bankaya borcu olduğu ve annesinin hastanede yattığı öğrenilen alkollü şahıs, özel bir
bankanın dış kapısı ile bankamatiğinin camlarını kırdı. Edinilen bilgilere göre olay, Melikgazi ilçesi 19
Mayıs Mahallesi Bankalar Caddesi'nde gerçekleşti. Bankaya yüklü miktarda borcu olduğu ve
annesinin hastanede yattığı öğrenilen alkollü A.A. (41), özel bir bankanın dış kapısı ile bankamatiğinin
camlarını kırdı. Ayakta durmakta zorluk çeken A.A., bir süre banka kapısının önünde sızdı. Polis
memurlarının kaldırmak istediği A.A. kendine gelemedi. Kendine geldikten sonra polis memurları
A.A.'yı oto aracına bindirmek isteyince "Annem komada" diye feryat etti.Daha sonra olay yerine gelen
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.A., tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili
inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10772
Erişim Tarihi: 03.01.2012

Kayseri'de kar var ama yollar açık
Yetkililer, Kayseri'de şehirler arası yolların ve köy yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi
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Kayseri'de gece başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yetkililer, Kayseri'de
şehirler arası yolların ve köy yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes kayak merkezinde kar kalınlığının
54 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Ayrıca dağ yolunun ulaşıma açık olduğu bildirildi. Karayolları 6.
Bölge Müdürü Mustafa Karademir, yağış ile birlikte şehirlerarası yollarda olumsuz bir durumun
bulunmadığını her ihtimale karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunun
bulunmadığı, kar temizleme ve yol açma çalışması yapacak olan ekiplerin belirlenen noktalarda hazır
beklediğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10773
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Kayseri Büyükşehir'de 2011
Büyükşehir Belediyesi geride bıraktığımız 2011 yılında Kayseri için çok önemli hizmet ve yatırımları hizmete
sundu
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Büyükşehir Belediyesi geride bıraktığımız 2011 yılında Kayseri için çok önemli hizmet ve yatırımları
hizmete sundu. Bu süre zarfında Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı ve
raylı sistem 2 ve 3. etap başta olmak üzere pek çok projede önemli mesafeler kat edildi. Yine 2011
yılında çok sayıda temel atma ve açılış törenleri düzenlenirken Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat
etkinlikleri de beğeniyle izlendi.
Büyükşehir Belediyesi'nin mega projelerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi 2. etap
çalışmaları kapsamında 2011 yılında 20 ayrı tesisin temeline ilk harç kondu. Erciyes Dağı Serçel
Yaylası'nda gerçekleştirilen temel atma töreni, çok sayıda davetli ve vatandaşın katılımıyla şenlik
havasında gerçekleşti. Bu yıl içinde ayrıca 1. Etap çalışmaları kapsamında yapımına başlanan tesis,
teleferik ve pist yapım çalışmaları da tamamlandı.
KAYSERĐ 2011'DE DEVLETĐN ZĐRVESĐNĐ AĞIRLADI
Đç Anadolu Bölgesi'nin en büyük eğlence merkezlerinden birisi olacak olan Anadolu Harikalar Parkı
Diyarı ile raylı sistemin Talas hattının temelleri, 2011 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından atıldı.
Çok sayıda bakan, milletvekili ve bürokratın katılımıyla gerçekleşen bu toplu temel atma töreninden
Kayseri, alnının akıyla çıkmayı başardı. Başbakan Erdoğan, Kayseri'deki pozitif değişimi, "Kayseri'nin
1994 yılındaki halini hatırlıyorum. Mehmet Özhaseki Başkan ile devam eden süreç Kayseri için bir
değişim ve dönüşüm süreci oldu. Kayseri çağ atladı" sözleriyle değerlendirdi.
Toplu temel atma töreni öncesi Erciyes'e de çıkan ve Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi
kapsamında Başkan Özhaseki'den bir brifing alan Başbakan Erdoğan, projeyi yerinde inceleyerek
destek sözü verdi.
KAYSERĐLĐLER BRUNCH'TA BULUŞTU
Her yıl birçok Kayseriliyi bir araya getirilen 'Kayserililer Brunch'ı 2011 yılında ilk defa Kayseri'de
düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Erciyes'te
gerçekleştirilen brunch, Đstanbul, Ankara, Đzmir gibi birçok farklı şehirlerde yaşayan Kayserileri bir
araya getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, burada yaptığı konuşmada Kayseri'deki birlik ve beraberlik ruhunun

getirdiği başarılı sonuçlara dikkat çekti.
BAŞARILAR ÖDÜLLE TAÇLANDI
2011 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetler de ödüllendirildi. Büyükşehir
Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Gülen Yüzler Deniz Yıldızı' projesi, AK Parti Genel Merkezi tarafından
düzenlenen 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Konulu Proje Yarışması'nda birinciliği elde etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Başkan Özhaseki ödülü, Başbakan Erdoğan'ın
elinden aldı.
SOSYAL TESĐS VE HOBĐ BAHÇESĐ AÇILIŞLARI
Büyükşehir Belediyesi geride bıraktığımız yıl içerisinde yeni tesisleri de hizmete sundu. Đlk olarak
Đncesu Đlçesi'ne bağlı Kızılören Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesis düzenlenen törenle hizmete girdi.
Bu yıl ayrıca Büyükşehir Belediye Đtfaiyesi yeni binasına taşınarak Kayserililere daha hızlı ve daha
kaliteli hizmet vermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından bağı bahçesi olmayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak
yaptırılan Selçuklu Hobi Bahçeleri de yine 2011 yılında hizmete açıldı.
UITP ÜYELERĐ KAYSERĐ'DE TOPLANDI
2011 yılı içerisinde Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Türkiye Toplantısı, Kayseri'nin
evsahipliğinde yapıldı.
Yerli ve yabancı çok sayıda uzmanın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, toplu taşımacılığın
sorunları ve geleceği uluslararası boyutta ele alındı.
2011'ĐN ANMA PROGRAMLARI
Büyükşehir Belediyesi 2011 yılında Kayseri'de yetişmiş önemli isimler için anma programları da
düzenledi. Bunlardan ilki Mimar Sinan'ın anısına düzenlenen 'Mimarsinan Günleri' oldu.
3 gün süren etkinlikler çerçevesinde Mimar Sinan, adına yakışır bir şekilde anılırken bilimsel
toplantılarla da günümüz mimarlığı masaya yatırıldı.
Yine Kayseri'nin manevi mimarlarından, Mevlana'nın Hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri,
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uluslarası bir sempozyumla anıldı.
Sempozyum kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Mezarlığı yanına
nakledilen Kalemkırdı Camii ile namazgahın açılışı da yine bu yıl içinde yapıldı.
SPOR TESĐSLERĐ PARLADI
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı spor tesisleri, geçtiğimiz yılda da oldukça önemli
müsabakalara evsahipliği yaptı.
Beşiktaş ile Đstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı,
Basketbol Federasyonu'nun Türkiye Kupası 8'li finalleri ile Galatasaray ile Fenerbahçe Ülker arasında
oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 2011 yılında Kayseri'de gerçekleşen önemli sportif etkinlikler
oldu.
KÜLTÜR-SANAT ETKĐNLĐKLERĐ HIZ KESMEDĐ
2011 yılında Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri ile de Kayseri halkına renkli ve heyecanlı
bir yıl yaşattı.
Geçtiğimiz yıl içerisinde "100de100 Kayseri" adı altında yepyeni bir kültür sanat takvimini hayata
geçiren Büyükşehir Belediyesi, konser, söyleşi ve tiyatro gibi pek çok etkinliği gerçekleştirerek bir ilke
imza attı. Ayrıca yine bu yıl içinde düzenlenen 'Padişah'ın Esvapları' defilesi de en çok ses getiren
etkinlik oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10774
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Đl Genel Meclisi toplandı
Toplantıda MHP Gurubu, Meclis Başkanlığı'na 4 soru önergesi verdi
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Đl Genel Meclisi Ocak ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda MHP Gurubu, Meclis
Başkanlığı'na 4 soru önergesi verdi.
Sadettin Aydın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda yoklama ve tutanak özetlerinin okunmasının
ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündemin ilk sırasında bulunan Đl Özel Đdaresi'ne ait araçların
kiralanması konusu hakkında söz alan MHP Gurup Başkan Vekili Halit Demir, Meclis Başkanlığı'na 4
soru önergesi vermek istediklerini bildirdi.
Demir, bir önceki yıla ait meclis kararları ile ilgili rapor hazırlanması, Đl Özel Đdaresi'ne açılan davalar,
taş ve kum ocaklarının kiralanması konularındaki önergeleri okudu ve soru önergelerini Meclis
Başkanı'na sundu.
Halit Demir'in soru önergelerini okuduktan sonra Meclis Başkanı'na vermesinin iç tüzüğe aykırı
olduğunu söyleyen AK Parti Hacılar Đl Genel Meclisi Üyesi Mahmut Kartal, Hem savcılık hem avukatlık
yapıyor gibi hareket etti. Hükmü de kendisi verdi. Bu şekilde önerge vermesi iç tüzüğe aykırıdır” diye
konuştu.
Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, Halit Demir'in soru önergesini veriş şeklinin iç tüzüğe aykırı
olmadığını söyleyerek, araçların kiralanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini
oyladı. Konu oy birliği ile komisyona gönderildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10775
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Çöplükte bebek cesedi bulundu
Kayseri'nin şehir çöplüğünde göbeği düşmemiş 1 günlük erkek bebek cesedi bulundu
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Kayseri'nin şehir çöplüğünde göbeği düşmemiş 1 günlük erkek bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevreyolu yakınlarında bulunan şehir çöplüğünün evsel katı atık toplama
tesisinde temizlik görevlileri, bir konteynırı boşaltırken bebek cesedi buldu. Görevlilerinin jandarmaya
haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, poşete konulmuş bebek cesedinde inceleme
yaptı. Henüz 1 günlük olduğu öğrenilen erkek bebek cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane
morguna kaldırıldı.
Çöp kamyonunun Melikgazi ilçesinde atıkları topladığı öğrenilirken, bebeğini çöpe atan vicdansız
annenin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10776
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Ahırda kendini astı!
Pınarbaşı ilçesinde bunalıma giren 39 yaşındaki kişi, kendisini ahır tavanına asarak intihar etti
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bunalıma giren 39 yaşındaki kişi, kendisini ahır tavanına asarak intihar
etti.
Alınan bilgiye göre, Yarımtepe köyünde 39 yaşındaki T.T. girdiği ruhi bunalım sonucu kendisini iple
ahır tavanına asarak intihar etti. T.T.'nin cesedi, jandarma olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın
ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10777
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Süper Ligin en güçlü adaylarındanız!
Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor
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Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te
sürdürüyor. Devre arası hazırlıklarını Belek Papillon Belvil Otel'de sürdüren Kayseri Erciyesspor günde
çift idman yaparak ikinci yarıya hazırlanıyor. Teknik direktör Kemalettin Şentürk yönetiminde
gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik
ağırlıklı minyatür kale maç yaptı. Kampa geç katılan Vilim Posinkoviç ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Teknik direktör Şentürk, direktiflerini yerine getirmeyen oyuncularını 10 şınav ile cezalandırdığı
gözlendi. Maçın ardından mavi siyahlı takım yine çıplak ayakla koşu yaptı. Antrenman sonrası
açıklamalarsa bulunan teknik direktör Kemalettin Şentürk, teknik direktörlük anlamında ilk takımın
Kayseri Erciyesspor olduğuna dikkati çekti. Çalışmalarının son derece verimli geçtiğini kaydeden
Şentürk, "Đyi olan takımımızı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızda bunun bilincinde.
Đkinci yarıya ilk iki maçımızı içerde oynamanın avantajı ile başlıyoruz. Bu avantajı iyi kullanmaya
çalışacağız" dedi. Oyuncuları ile arkadaş gibi olduğunu dile getiren Şentürk, "Futbolcularımıza
düşüncemizi ve iyi niyetinizi ispat etmek zorundasınız. Yeni çalıştığımız oyuncularımız var.
Đsteklerimizi göstermek ve kanıtlamak adına saha içinde yer almayı önemli buluyorum. Bunun için hem
içinde hem saha dışında onların yanındayız" şeklinde konuştu. Đkinci yarıların her zaman zor olduğuna
dikkati çeken Şentürk, "Biz rakibimizden 3 puan geride başlayacağız. Yine de Süper Lig için en büyük
adaylardan birisiyiz. Çalışmalarımız ve isteğimiz bu yönde. Çok zorlu maçlar olacak. Birinci yarıda
yapılan maçlara aldanmamak lazım. Deplasman ve kendi evimizde iyi maçlar çıkarmak zorundayız.
Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
"ELĐMĐZDEN GELENĐN EN ĐYĐSĐNĐ YAPACAĞIZ"
Erciyessporlu futbolcu Kemal Okyay ise ikinci yarı hazırlıklarının verimli bir ortamda geçtiğini dile
getirerek, "Biraz yoruluyoruz ama bunun meyvesini lig başlayınca alacağımıza inanıyorum. Takımın
durumu ve arkadaşlık ortamımız çok iyi. Yeni arkadaşlar çabuk uyum sağladı. Đlk yarı olduğu gibi bu
yarıda da lige iyi başlamak istiyoruz. Đlk 6 takımın süper lig şansı daha kuvvetli. Diğer takımların bizden
fazlası yok. Kim daha iyi onarsa o kazanıyor. Elimizden gelenin en iyisin yapıp süper lige çıkmak
istiyoruz" diye konuşlu. Erciyessporlu futbolcu Serkan da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerine değinerek,
şampiyonluk yarışında ilk 6 takımın daha şanslı olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10778
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Bebeğini çöpe atan anne aranıyor
Kayseri'de 1 günlük bebeğini çöpe atan vicdansız annenin bulunması için çalışmalar sürüyor
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Kayseri'de 1 günlük bebeğini çöpe atan vicdansız annenin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kuzey Çevreyolu yakınlarında bulunan şehir çöplüğünün evsel katı atık toplama tesisinde temizlik
görevlileri, bir konteynırı boşaltırken bebek cesedi bulmuştu. Çöp kamyonunun Melikgazi ilçesi TOKĐ
bölgesinde atıkları topladığını belirleyen jandarma, vicdansız annenin bulunması için çalışmalarını
sürdürüyor. Kadın eteği ve havluya da sarılı vaziyette olan bebeğin cesedi Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi morgunda incelemeye aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10779
Erişim Tarihi: 06.01.2012

KAYMEK kurs kayıtları başladı
Kurs kayıtları hakkında bilgi almak isteyenler Sümer Gençlik Merkezi 337 37 88 telefonuna başvurabilecekler
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KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda ikinci dönem kurs kayıtları başladı.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında Argıncık, Beyazşehir, Göznuru, Hürriyet, Mimsin Sümer ve
Ziyagökalp kurs merkezlerine ek olarak Boztepe, Erkilet, Sinankent, Toki ve Turgutreis kurs
merkezleri, yeni dönemde bir meslek edinmek isteyen veya boş vakitlerini değerlendirmek isteyenlere
hizmet verecek.93 farklı branşta eğitim veren KAYMEK'te yeni açılan tesislerle beraber gümüş-takı
işlemeciliği, sedef işçiliği, rezervasyon elemanı, hasta kabul işlemleri, özürlü bakımı, bahçe bakımı,
adli kalem işleri gibi kurslar da yer alıyor.KAYMEK'te ikinci dönemle birlikte Eski Đtfaiye binası da
KAYMEK Đhtisas Merkezi olarak hizmet verecek. Bu yeni tesiste gündüz çalışanlar için akşam kursları
da verilecek.Kurs kayıtları hakkında bilgi almak isteyenler Sümer Gençlik Merkezi 337 37 88
telefonuna başvurabilecekler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10780
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Hobi Bahçeleri kiralanıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hobi Bahçeleri'nin kiralanma işlemlerine başlandı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 214
: 03 Ocak 2012 19:02

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hobi Bahçeleri'nin kiralanma işlemlerine başlandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin bağı bahçesi olmayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak hizmete
sunduğu hobi bahçelerinden Karpuzatan Hobi Bahçeleri, 7 yıllığına 2 bin 800 TL bedelle vatandaşlara
tahsis edilecek.
2009 yılında vatandaşlara 3 yıllığına tahsis edilen ve Belediye Meclis kararıyla 7 yıl uzatılan Hobi
Bahçeleri için ilk kez başvuranlar 7 yıl için 2 bin 800 TL bedelle hobi bahçesi sahibi olabilecekler ve
tahsis ücretlerini 7 yıl daha kullanabilecekler.
Müracaatlar Büyükşehir Belediyesi'ne 27 Ocak tarihine kadar yapılabilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10781
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Baraj Kenarındaki köyde deprem
Baraj yakınındaki Sarımsaklı Köyünde 2,7 Şiddetinde bir sarsıntı oldu.
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Baraj kenarındaki köyde deprem Melikgazi Đlçesinin tek köyü olan Sarımsaklı Köyünde 2,7 şiddetinde
sarsıntı oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web
Sitesinden alınan bilgiye göre akşam saatlerinde merkez üssü Sarımsakli Köyü olan çok hafif bir
sarsıntı kaydedildi. Melikgazi Đlçesine bağlı Sarımsaklı Köyünde saat akşam 16:14:16 da 2.7
şiddetinde çok hafif bir sarsıntı kaydedildi.Kayıtlara 38.8608 ve 35.7380 enlem-boylam olarak geçen
sarsıntı hissedilmezken can ve mal kaybı olmadı.Yerin 11 Km altında olan sarsıntının adını köyden
alan Sarımsaklı Barajının yakınında olması dikkat çekerken köyde çok uzun zamandır deprem kaydı
yaşanmamıştı.
HABER:FOTO MUHABĐRĐ-KAMERAMAN:ÖNER ÇALIŞ-KAYSERĐ-0 533 235 81 25 kameramanoner@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10782
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Bursa Kayseri'de 38 yıl sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, deplasmanda Kayseripsor'u 2-0 yendi
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MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
6. dakikada gelişen Bursaspor atağında Turgay'ın ceza sahasından sert şutu yan direğe çarptı. Dönen
topu ceza alanı içinden tamamlamaya çalışan Sestak, gelişine vurduğu meşin yuvarlak yandan auta
gitti.
15. dakikada ara pasıyla ceza alanına giren Sefa'nın sert şutunu kaleci Carson yumruklayarak
tehlikeyi uzaklaştırdı.
21. dakikada sol kanattan Vederson'un ortasıyla ceza alanında müsait durumda olan Battala'nın,

yükselerek yaptığı kafa vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 0-1
38. dakikada Hasan'ın yaklaşık 25 metreden vuruşu defansa çarpmasıyla meşin yuvarlak yan direğin
yakınından auta çıktı.
40. dakikada Kayserispor defansının hatasını değerlendiren Sestak ceza alanına girerek topu müsait
durumda olan Ozan'a verdi. Ozan'ın sert şutunu kaleci Navarro çelerek mutlak gole mani oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
63. dakikada Basser'in pasıyla ceza alanına giren Turgay'ın sert şutu yan direğe çarparak auta gitti.
67. dakikada Vederson'un köşe vuruşuyla defanstan dönen topa ceza yayı üzerinden sert vuran
Battala'nın topu az farkla auta gitti.
73. dakikada Battala'nın serbest vuruşuyla ceza alanı içindeki Stepanov'un, yükselerek yaptığı kafa
vuruşu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
89. dakikada Bursaspor 613 gün sonra ilk kez penaltı kullandı. Topun arkasındaki Vederson'un penaltı
vuruşu yandan auta çıktı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Barış Şimşek xxx, Mehmet Kısal xxx, Mehmet Metin xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro x, Hasan Ali xxx, Đlhan x, Eren x, Abdullah x (Kujovic dk. 73 x), Gökhan Ünal
x, Nunez x, Sefa xx, Ömer x (Cem dk. 26 xx), Okay x, Pekarik x
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Okan, Santana, Furkan, Tolga
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
BURSASPOR: Carson xx, Basser xx, Vederson xxx, Stepanov xxx, N'Diaye xxx, Adem xx (Musa dk.
61 x), Đbrahim x, Ozan xx, Sestak xxx (Đsmail dk. 84 ?), Turgay xx, Battala xxx (Svensson dk. 88 ?)
YEDEKLER: Yavuz, Ömer, Đsmail, Bangura, Mehmet Sak
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
GOLLER: Battala (dk. 21), Stepanov (dk. 73) (Bursaspor)
KIRMIZI KART: Musa (dk. 86) (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Battala, Ozan, N'Diaye (Bursaspor), Eren, Gökhan (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10783
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Beyazşehir cinayetinde kirli pazarlık
Kayseri'de işlenen bir cinayetin azmettiricisi oldukları ileri sürülen 5 kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
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Kayseri'de işlenen bir cinayetin azmettiricisi oldukları ileri sürülen 5 kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandı. Katil zanlısı olarak tutuklanan 2 kişinin ise cinayeti yapılan pazarlık sonrasında üstlendiği
iddia edildi.
Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi'nde 4 Ekim 2011 tarihinde
K.D.'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri
tarafından yapılan araştırmada, teslim olup cinayeti işlediklerini itiraf eden K.C. ile N.T.'nin suçu
üstlendikleri tespit edildi.
Cinayeti işledikleri ileri sürülen M.Y. ve U.G., azmettirdikleri iddia edilen Đ.D. ve L.M. ile zanlıların

yakalanmasına yardımcı oldukları ileri sürülen Y.G. ve M.Ö.'nün suç aletleriyle birlikte yakalanarak
gözaltına alındığı öğrenildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan Đ.D., L.M., Y.G., U.G., ve M.Y.'nin
tutuklandığı, M.Ö.'nün ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10784
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Şehit ailelerinden tazminat tepkisi
Yavuz:24 askerimizin ailesine de tazminat verilmediyse, onlara da verilmesine karşıyız
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Şırnak'ın
Uludere ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden ailelere tazminat ödenmesi tartışmalarına
tepki gösterdi. Yavuz, “24 askerimizin ailesine de tazminat verilmediyse, onlara da verilmesine
karşıyız” dedi.
Yavuz, 24 şehidin verilmesinden sonra güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğinin
altını çizerek, “Bu başarıyı sabote etmek isteyenler ortaya çıktı” diye konuştu.
Kaçakçılığın yıllardan beri o bölgelerde yapıldığını ve yıllardan beri yasak olduğunun altını çizen
Yavuz, “35 kişinin öldüğü olayda, kalabalığın içinde terör örgütünün elebaşlarının da bulunduğu bilgisi
insansız hava araçları tarafından tespit edildi. Ancak hainler bu istihbaratı sızdırdı. Daha sonra 35 kişi
bu olayda yem olarak kullanıldı” dedi.
Uludere'de yaşanan olaydan sonra kaçakçılığın normal bir olaymış gibi gösterilmeye çalışıldığına
dikkat çeken Yavuz, “Kaçakçılık yıllardır yasak ve suçtur” diyerek şu şekilde konuştu:
“Bazıları oradaki insanları yem olarak kullanıyor. 35 kişinin hayatını kaybetmesini bahane ederek
Türkiye'ye yargısız infaz yapılmaya çalışılıyor. O kişilerin arasında suçsuz olanlar da var ama terör
örgütü sempatizanı veya yardım ve yataklık yapanlarda bulunuyor.
Terör örgütünün meclisteki yandaşları bu olayı çok güzel reklam malzemesi yaptı. Ancak bizim
TBMM'deki vekillerimizden bunlara karşı bir tepki gösterilmemesi bizi üzdü. Vekillerin de bu olaylara
karşı tepki göstermesini, savcıların da bu terör örgütü yandaşları hakkında harekete geçmelerini
bekliyoruz.
Tazminat taleplerine tamamen karşıyız. Yıllardır o bölgede bir çok yavrumuz terörle mücadelede şehit
oldu. Onların ailelerine tazminat verilmedi. Kaçakçılık yapan ama masummuş gibi gösterilenlere
tazminat verilmesine karşıyız.
3 yıldan beri şehit aileleri ve yakınlarının özlük hakları ile aldıkları maaşların düzenlenmesi
konusundaki yasa mecliste bekliyor. Bu yasanın çıkması binlerce şehit ailesi ve yakınları tarafından
beklenirken, hainlere yardım ve yataklık edenlere tazminat verilmesine karşıyız.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in 'O gurubun içinde Karayılan ve Fehman Hüseyin
dahi bulunsa bombalanması doğru değil' şeklindeki açıklamasını eleştiren Yavuz, “Bu tür açıklamalar
hem bizim hem de güvenlik güçlerimizin moralini bozuyor” diye konuştu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Kürtçe eğitim ve vicdani ret konusundaki
açıklamalarını desteklediklerini dile getiren Ali Yavuz, “Biz, vicdani ret olayına tamamen karşıyız.
Genelkurmay Başkanımızın Kürtçe eğitim ve vicdani ret konusundaki açıklamalarını destekliyoruz”
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10785
Erişim Tarihi: 06.01.2012

Amrabat defteri kapandı
Süleyman Hurma: Yapılan oyunlara rağmen oyuncumuzu satmadık, satmayacağız. Biz Amrabat defterini kapattık
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Kayserispor Genel Menejeri Süleyman Hurma, "Kulüp ve Amrabat üzerinde yapılan oyunlara rağmen
oyuncumuzu satmadık, satmayacağız. Biz Amrabat defterini kapattık" dedi.
Hurma, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Amrabat defterini kapattıklarını söyledi. Hurma, "Tüm
baskılara, oyunlara rağmen Amrabat'ı satmadık, satmayacağız. Biz Kayserispor olarak geleceğin
şampiyonluğa oynayacak takımını kuruyoruz. Satılık oyuncumuz yok. Bu yolda bedel ödenecekse
öderiz. Kimse bu kulüpten önde değil, olamaz. Bizler Kayserispor'un başarısı için çabalıyor ve
çalışıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10786
Erişim Tarihi: 06.01.2012

