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Otel yatırımcıları Erciyes'te
Erciyes Kayak Merkezi'nde yatırım yapacak işadamları ile toplantı yapıldı
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Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında satışı yapılan 21 parsel otel yeri arsasını
alan turizm yatırımcılarıyla istişare toplantısı yapıldı. Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde
gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Erciyes'ten otel yeri satın almış olan Türkiye'nin önde gelen
otel ve turizm yatırımcıları ile meclis üyeleri ve ilgili belediye yetkilileri katıldı. Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi Projesi kapsamında yapılacak otel yerlerinin imar ve planlama açısından konumunu
anlatan teknik bilgilerin sunumundan sonra söz alan otel ve turizm yatırımcıları konuya ilişkin
görüşlerini ve sorularını aktardı. Büyükşehir Belediye Meclisi Đmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı
Serdar Altuntuğ ve Büyükşehir Belediyesi Teknik Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy'un
turizmcilerden gelen soruları yanıtladığı toplantıda imar yönetmeliğine uygunluk, otel konseptleri ve
otellerin mimari yapıları gibi konular üzerinde duruldu. "TURĐZMCĐLER ĐÇĐN BÜYÜK FIRSAT"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Erciyes'te önemli altyapı hizmetlerini yerine
getirdiğini ve turizmciler için çok büyük imkanlar sunduğunu belirten otel yatırımcıları, Erciyes'in
Türkiye'nin Davos'u olabilecek bir konuma sahip olduğunu kaydederek yaz ve kış aktivitelerinin bir
bütün olarak planlanması ve otellerin iç mimarisinden çalışan personele kadar tam teşekküllü olarak
düzenlenmesi halinde bunun gerçeğe dönüştürülebileceğini ifade ettiler. "BĐZ BU PROJEYE ĐNANDIK,
HER TÜRLÜ KÜLFETE RAZIYIZ" Konuşmaların ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te işlerin doğru ve hızlı geliştiğini söyleyerek, "Đspanya
Andora Bölgesi'nden bir işletmeci, 50 yıldır kendi ülkesinde bu işi yaptığını belirtti ve buradaki projenin
her yönüyle mükemmel olduğunu söyledi. Birkaç değişik önemli turizmciden de buna benzer olumlu
tepkiler aldık. Bunlar bizim için ayrı bir moral oldu. Planlama ve altyapı hizmetlerini eksiksiz olarak
tamamlamaya gayret ediyoruz. Oteller bitmeden önce bu işlerin hepsini tamamlamak istiyoruz.
Belediye olarak biz işin nimet değil külfet tarafına talibiz. Burada amacımız üzüm yemek, bağcıya her
imkanı sağlamak. Erzurum'da Sağlık Bakanı ile yaptığımız bir gezide otelcilerden çeşitli sıkıntılar
duyduk. Karla kaplı 3 km.lik yolu bile açtıramadıklarını ifade ettiler. Burada biz işin her türlü külfetine,
ortaya çıkabilecek problemlere hazırız. Biz zaten bu iş için varız. Otelcilerin işlerini kolaylaştıracak her
türlü ortak çalışmaya da varız. Ufak tefek değişiklikler, küçük problemler karşılıklı görüşmelerle
ortadan kaldırılabilir. Gerek belediye meclisini gerekse de Turizm Bakanlığı'nı ilgilendiren konularda
işlerin takibini yaparız. Bu ilk toplantıda amacımız doğru başlayıp işi doğru şekilde götürmek" dedi.
Devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Özhaseki, her türlü alt ve üstyapıyı komple
olarak bitirmek amacında olduklarını ifade ederek, "Doğalgaz döşeme çalışmaları sürüyor. Yolun şehir
merkezinden Hacılar-Hisarcık yol ayrımına kadar olan kısmını biz tamamlamak üzereyiz. Buradan
Develi'ye kadar olan bölüm için de Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışma yapacak. Yürüyen bant
yapımı için de çalışmalarımız sürüyor. Havaalanı'nın arkasında askeriyenin koruma bandı olarak
ayırdığı yerin de havaalanına dahil olması sözkonusu. Buradaki Askeri Yetkililer de konuya olumlu
yaklaştı ve üst makamlara bu konuda olumlu rapor verdi. Yetersiz olarak görülen terminal binası da

yenilenecek. Oteller bölgesindeki teleferiklerin inşaatı devam ediyor. Pist düzenleme çalışmaları da 2
aydan hizmete açılır. Jeotermal enerji için de bir firma çalışma yapıyor. Burada sıcak su çıkarsa oteller
bölgesine vereceğiz. Bu da proje için ekstra bir katkı olacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından
Başkan Özhaseki ve beraberindekiler devam eden çalışmaları yerinden görmek amacıyla kısa bir
Erciyes turu yaptı. Bitmek üzere olan yol çalışmalarını inceleyen ve ardından da Hacılar Kapı'da
gondola binen heyet ayrıca oteller bölgesindeki teleferik yapım çalışmalarını da yakından görme
imkanı buldu. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11688
Erişim Tarihi: 09.11.2012

Belediye yalanladı !
Başbakanlık önünde silahlı eylem yaptığı iddia edilen kişinin Kayseri belediyesi ile alakası yok.
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Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken Başbakanlık önünde 3 el silah sesi duyuldu.
Saldırgan gözaltına alınırken olayda bir görevli hafif yaralandı. BAKANLAR TOPLANTIDAYDI
Bakanlar Kurulu toplantısı devam ettiği sırada Başbakanlık binasına gelen Nuri Başkapan, arama
yapılmaksızın binaya kadar girdi. Burada güvenlik noktasına gelen Başkapan, X-Ray cihazında geçtiği
sırada uyarı alındı. Görevlilerin üst araması yapmak istediği Başkapan, o sırada üzerinde taşıdığı
silahla 3 el rastgele ateş etti. Kuru sıkı olduğu belirlenen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği bir
görevli karnından hafif Gözaltına alınan Başkapan, daha sonra Çankaya Đlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. Başkapan'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de sorgulanacağı belirtildi.
Saldırı anında Bakanların toplantıda olduğu öğrenildi. Olaydan sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Kılıçlar ile Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'da gelerek incelemelerde bulundu. SALDIRGANIN
KĐMLĐĞĐ BELLĐ OLDU Nuri Başkapan'ın Rizeli olduğu ve müteahhit olduğu, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'ne iş yaptığı ve buradan parasını alamadığını öne sürerek silahla Başbakanlıkta ateş
ettiğini söylediği iddia edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu iddia üzerine yaptığı yazılı açıklamada,
Nuri Başkapan'ın iddiası yalanlandı. Belediye açıklamasında "Başkapan'ın ne çalışan ne de yüklenici
firma olarak belediyemizle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur'' denildi. Büyükşehir
belediyesi yetkilileri, Nuri Başkapan'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ihaleden kaynaklı bir
bağlantısı olmadığını, gerek belediye, gerek SGK kayıtlarında buna ilişkin bilgiye ulaşılamadığını
bildirdi. Kayseri'deki Đnşaat Müteahhitleri Derneği (KAYĐMDER) yetkilileri de müteahhit olduğu ileri
sürülen Başkapan'ın üyeleri olmadığını ve Kayseri'de iş yaptığına dair bilgilerinin bulunmadığını
söyledi. ERDOĞAN YAYALARA AÇMIŞTI Bugünkü olaydan sonra da Başbakanlığın güvenliği de
sorgulanmaya başlandı. Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit döneminde görülen eylemler
nedeniyle Başbakanlık önündeki yol yayalara kapatılmıştı. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
dönemiyle birlikte başbakanlık ve bakanlıkların bulunduğu yol yayalara açılmıştı. EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11689
Erişim Tarihi: 09.11.2012

Trafik kazaları
Kayseri de bir çok kaza meydanma geldi
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi
yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Felahiye ilçe yolunda meydana gelen kazada M.Ö.'nün
kullandığı 66 NK 161 plakalı otomobilin 38 YS 150 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Ö. ile otomobilde bulunan R.P. ile H.P.'nin yaralandığı
bildirildi. Yaralıların ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve kaza ile ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 10 kişi
yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin şehirlerarası yollarında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle
meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Meydana gelen kazalarda
yaralananların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı, kazalarla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11690
Erişim Tarihi: 09.11.2012

73 bin tl'lik dairelere 10 bin lira kira
Kozza Termal Eylül ayında açılak olan termal tatil sitesindeki 73 bin tl lik dairelerine peşin 10 bin tl kira verecek
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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 ulaşıbilir.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11691
Erişim Tarihi: 09.11.2012

Erciyes Horoz'u bekliyor
Erciyesspor evinde Denizlispor'u ağırlayack
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Denizlispor basın sözcüsü Nihat Aracı, Kayseri Erciyesspor maçını kazanacak güçte olduklarını
söyledi.
Denizlispor, Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla 11 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Kayseri
Erciyesspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Aracı yaptığı açıklamada, Erciyesspor'un güçlü bir rakip
olduğunu ve maçın iki taraf açısından zorlu geçeceğini belirtti.
Antrenmanda futbolcuların performansından memnun olduklarını ifade eden Aracı, "Geniş bir kadroya
sahibiz. Teknik ekibe ve futbolcularımıza güveniyoruz. Ligde artık kolay maç yok. Çünkü her takım
birbirini yenebilecek güçte. Biz de Kayseri Erciyesspor maçını kazanacak güçteyiz" dedi.
Nihat Aracı, yönetim kurulunun tam kadro Kayseri'ye giderek takıma destek olacağını sözlerine ekledi.
Bu arada, Denizlispor'da Özgür Bayer, kaleci Umut Kaya ve Özgürcan Özcan'ın sakatlıklarının
sürdüğü bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11692
Erişim Tarihi: 09.11.2012

Kayserispor Boru çalacak
Elazığspor ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor maç saatini bekliyor
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Oğuz Ortaköylüoğlu,yaptığı açıklamada, 11 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Sanica
Boru Elazığspor maçını kazanarak, ligde bu sezon ilk kez üst üste ikinci karşılaşmadan galip ayrılmak
istediklerini belirtti.
Takımda Elazığ deplasmanından galip gelecek gücü gördüklerini vurgulayan Ortaköylüoğlu, şunları
kaydetti:
"Elazığspor zor bir deplasman. Ligde zaten kolay maç yok. Mücadele edilmeden puan kazanılmıyor.
Biz, Elazığ'a Kardemir Karabükspor galibiyetinin moraliyle gidiyoruz. Takımımız bu karşılaşmaya çok
iyi hazırlandı. Karşılaşmanın tamamında iyi mücadele ederek, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.
Bütün beklentilerimiz 3 puan üzerine. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerin çok uzağındayız.
Hedefimize ulaşmak için bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Đnşallah oradan iyi
futbol oynayıp, güzel bir sonuçla Kayseri'ye dönmeyi arzuluyoruz."
Ortaköklüoğlu, takımda sakat Mouche dışında eksik oyuncu bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Almanya ile
yapacağı hazırlık maçının aday kadrosuna Kayseri'den 6 futbolcu davet edildi.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna, Kayserispor'dan
Deniz Doğan Mehmet, Engin Bekdemir, Kamil Ahmet Çörekçi, Nurettin Kayaoğlu, Okay Yokuşlu;
Kayseri Erciyesspor'dan Emre Öztürk davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Kasım
Pazar günü saat 13.00'te Đstanbul Polat Renaissance Hotel'de toplanacak.
Almanya ile Türkiye ümit milli futbol takımları arasındaki özel maç 14 Kasım Çarşamba günü Bochum
kentindeki Rewirpower Stadı'nda TSĐ 19.00'da başlayacak.
Milli Takım kafilesi 13 Kasım Salı günü Almanya'ya gidecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11693
Erişim Tarihi: 13.11.2012

Rahmetle anıyoruz!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi yolculuğuna uğurladığımız 10 Kasım, ''sevgi, saygı, minnet öğretilmez,
hissedilir'' gerçeğini milletçe yüreğimizde hissettiğimiz gündür
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi yolculuğuna uğurladığımız 10 Kasım, "sevgi, saygı, minnet
öğretilmez, hissedilir" gerçeğini milletçe yüreğimizde hissettiğimiz gündür.
10 Kasım 1938 tarihinden beri yapılan anma törenlerinde, gökyüzünü bile ağlatan, gün ışığını
utandıran bir hüzün hakimdir güzel yurdumun güzel insanlarında. Bayrakların yarıya indiği bu
memleketin en büyük evladının sonsuzluğa göçüp bizleri de ışığından sonsuza kadar yoksun bıraktığı
o gün de devletin tüm kurumlarınca yapılan anma törenlerine milletçe iştirak ederek, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ü en içten şiirler ve en yürekten mısralar ile anmaktayız.
Her çocuğa aile bireyleri tarafından öğretilen ilk mısranın "saat 9'u 5 geçe, Atam dolma bahçede..."
diye başlaması, her çocuğun bu mısraları yürekten, hissederek okuması içinde bulunduğumuz özlemi,
saygıyı ve minneti alenen gözler önüne sermektedir. Okullarda düzenlenen şiir dinletilerinin
vazgeçilmezi olan 10 kasım şiirleri, hem dinleyicinin hem de okuyucunun yüreğine dokunmaktadır.
Ulu Önder, Büyük Türk Lideri Mustafa Kemal Atatürk, "beni görmek demek, mutlaka benim yüzümü
görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu
kafidir." demiştir. Atatürk'ü andığımız, yüce Türk milletinin matem gününde bizler en içten Atatürk ve
10 Kasım temalı şiirler, türküler ile kendisini yürekten hissederek anmaktayız. Nice Türk evladı da
sonsuza dek kurtarıcısını yalnızca 10 kasımlarda, Atatürk haftasında değil, daima özlemle, minnetle
en içten şiirlerinde anacaktır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11694
Erişim Tarihi: 13.11.2012

Atatürk'ün ölümünden sonra ne dediler?
Vefatından sonra Dünya onun hakkında neler söylediler?
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ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA NE DEDĐLER?
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi
başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern
dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak
kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin
doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk
halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve
geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı)

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında
hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir
milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
General Mc ARTHUR

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine
onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade
dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana
Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri
geçti.
Chicago Tribune

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
New York Times

Đnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O,
tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
Gladys Baker (Gazeteci)

O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
kahramandı.
Prof. Walter L. WRIHT Jr.

Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu
zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda,
tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve
insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak
isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden
örnek ve kuvvet alsınlar.
Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' ye
bakılarak bu günden ölçülebilir.
Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle

birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu
dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir
ruh aşılamıştır.
Illustrierte Dergisi

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle,
bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı
bir sahne seyrettirmektedir.
Herbert MELZIG

Đnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.
Noelle Gazetesi

Eski Osmanlı Đmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken,
milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya
koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
örnek olmuştur.
Maurice BAUMANT(Profesör)

Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.
Excelsior Gazetesi

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.
Le Jour-Echo de Paris
Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı
olan Türkler asla unutmayacaklardır.
Noell Roger Gazetesi

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde
maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde
hiçbir şüphe aranamazdı.
Claude Farrer (Yazar)

Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı
millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında
bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.
Pierre Dominique(Gazeteci)

Asırları asan adam !..
Fransa, Paris Basını
Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
tarihinde izlerini bırakacaktır.
Albert LEBRUN
Fransız Cumhurbaşkanı

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en
şerefli isim Ona verilmiştir.
Mercel Sauvage(Gazeteci)

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir.
Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.
Gerrad Tongas(Yazar)

Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık
evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet
adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş
felaketinin içine sürüklemişlerdir.
SANERWIN Gazetesi

Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini
göstermiştir.
Paris-Le Temps

Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması
nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla,
Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının
Mecliste verdiği cevap:
Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker
teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir
antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.
Fransız Başbakanı BRIAND

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan
olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları
kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde
radikal bir inkilap yaptı.
Paris-Soir' den

Denilebilir ki onsuz, Đslam alemi yolunu bulabilmek için elli
yıl daha bekleyecekti.
Berthe Georges-Gaulis

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark
edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok
uzaklardan bakmak gerekir.
Claude FARRER / Fransız Edibi

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa
tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki
gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu

gelişmenin temel öğelerinden biridir.
Charles De GAULLE

Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek
itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu.
Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat
bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında
ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle
bir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?
George BENNES
Vu Gazetesi

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda
Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan
etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan
aşağı değişti. Đnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son
döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti.
Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.
Raymond CARTIER
Le Nouvelliste Gazetesi

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.
The Fortnightly, Londra

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet
adamlarından birini kaybetti.
Spectator

Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı
yaratmamıştır.
Observer

Đngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir
dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.
Sunday Times

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül
edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve
başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar
devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.
Word Price

O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları,
Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun
tarihini değiştirdi.

Times Gazetesi

Savaş Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini
yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,
Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından
döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern
Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey
değildir.
Winston CHURCHILL Đngiltere Başbakanı

Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan
bir baştı.
Daily Telegraph

Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer
önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri
kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve
başarı.
The Truth Dergisi

O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması,
müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.
Alan Moorehead (Yazar)

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış
olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
Kendisi için, bugünkü Avrupa' nın en güçlü Devlet Adamıdır
diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en
cesur ve orijinalidir.
Herbert Sideabotham (Yazar)

Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp
birdenbire harekete geçmek iktidarı, O' nun eşsiz otoritesinin
başlıca kaynaklarından biridir.
Grace Ellison (Gazeteci)
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri
için de en büyük önderdi.
Emanullah HAN
Afgan Kralı

Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı
olan eşsiz şefini kaybetmiştir.
Stipsi Gazetesi

Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.
Neue Freie Presse, Viyana

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. Đstediğini
bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
Kopenhag-Nasyonal Tidende

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek
devlet adamı Atatürk' tür.
Libre Belgique gazetesi

Hiçbir memleket, yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafından başarılan
kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine
erişmemiştir.
Bulgar Dness Gazetesi

Mustafa Kemal yeni Türkiye' nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir
toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz
kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi
kendine inandırmıştır.
Ma Shao-Cheng (Yazar)
Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O,
yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
National Tidence G
Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası
dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

Hufvud Stadbladet Gazetesi

Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.
Star of India

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna
savaşan bütün milletlerin önderiydi. O' nun direktifleri
altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan
yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı
Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli
bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca
milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
Tahran Gazetesi

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla
kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı
olmuştur.

Iran GazetesĐ

Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini
kaybetti.
Palestine Post

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından
önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete
nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.
Ben Gurion Đsrail Başbakanı

O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler,
O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek
yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
Nya Dagligt Gazetesi
Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en
derin hürmetle eğerek selamlarım.
Profesör MORRF

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha
göremeyeceği bir dahi idi.
Profesör SEKRETAN
Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu
devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi
görülmemiş bir karakter örneğidir.
C.C.SFORZA

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile
hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda
memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir
siyasi zafer kazandırdı.
F.Perrone Di San Martino (Yazar)

Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci
derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet
kaybolmuştur.
Tribuna Gazetesi
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet
adamı olarak daha büyük.
Japon Times

Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.
The Japon Chronicle

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11695
Erişim Tarihi: 13.11.2012

KASKĐ BJK'yi ağırlıyor
Kayseri Kaskispor evinde Beşiktaş ile karşılaşacak
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Kayseri KASKĐ Kulübü Başkanı Ender Batukan, ligin
dördüncü haftasında sahalarında karşılaşacakları Beşiktaş'ı yenerek, ligde dörtte dört yapmak
istediklerini söyledi. Ender Batukan, yaptığı açıklamada, ligdeki ilk üç maçlarını kazanarak, lige iyi bir
başlangıç yaptıklarını belirtti. Kaliteli ve genç oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduklarını
dile getiren Batukan, şunları kaydetti:
"Sezon başında büyük hedefler belirleyip, buna göre çalışmalar yapmıştık. Ligde Türkiye Kupası'nda
ve Avrupa Kupası'nda çok iyi gidiyoruz. Ligde ilk üç maçımızı kazandık. Geçen hafta ligin güçlü
takımlarından Galatasaray'ı iyi bir mücadelenin sonunda deplasmanda mağlup ettik. Bu hafta da
sahamızda büyük bir kulüp olan Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Rakibimiz sezona şanssızlıklarla başlamış
olabilir ama yine de kaliteli bir takım. Yarınki maçta Beşiktaş'ı yenerek, ligde dörtte dört yapmak
istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz, takımın morali yerinde. Đnşallah Beşiktaş'ı da geçerek
yolumuza devam etmeyi arzu ediyoruz."
Beşiktaş maçında taraftarlardan salonu doldurmalarını isteyen Batukan,
"Taraftarlarımız bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Sahamızdaki bütün maçlarımızda
oyuncularımıza büyük destek oldular. Yarın da onların katkılarıyla galip gelir ve galibiyeti onlara
armağan ederiz" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11696
Erişim Tarihi: 13.11.2012

Kayseri Şekerspor- Kastamonuspor
3.lig temsilcimiz Şekerspor yarın kendi evinde Kastamonuspor ile karşılaşacak
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Tekirova Belediyespor maçında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirten Cahit Erçevik,
“Tekirova Belediye maçında iyi bir oyun ortaya koyduk. Fakat 90 dakika sonunda sahadan istediğimiz
bir sonuçla ayrıldık. Antalya’da bıraktığımız 2 puanı bu hafta evimizde oynayacağımız Kastamonuspor
maçını kazanarak yakaladığımız galibiyet serisini tekrar yakalamak istiyoruz. Bunu başarmak içinde
Kastamonuspor maçına yapacağımız çalışmalarla en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.
Artık yakaladıkları bu başarılı grafiği ileriki maçlara da taşıyarak, herkesin takdirini kazanan bir takım
olmak istediklerini ifade eden Erçevik, “Đyi bir ekip olmamıza rağmen lige istediğimiz gibi

başlayamadık. Lig ilerledikçe takımın içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak adına büyük çaba
sarf ettik. Ve sonuçta içinde bulunduğumuz olumsuz havadan birkaç maç sonra kurtulmasını bildik.
Son haftalarda sergilediğimiz performansla da üst üste galibiyet almasını başardık. Artık güzel günler
bizi bekliyor. Biz bu oyunumuzu sahada ortaya koyduğumuz müddetçe kimse önümüzde duramaz.
Đnşallah bu hafta oynayacağımız Kastamonuspor maçını da kazanarak, yakaladığımız iyi performansı
sürdürürüz” diye konuştu.
Maç ise Pazar günü saat 13:30 da Atatürk Dış Saha da başlayacak .
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11697
Erişim Tarihi: 13.11.2012

Aura Cleanmax Temizlik Robotu
6 Makina bir arada astım hastalarına birebir temizlik robotu
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Đhlas Temizlik Robotu Toz torbasız, özel tasarım seperatörü ile %100 tozu tutan sulu filtrasyon sistemi
ile çalışmaktadır.1000 Waat gücü ile kesintisiz emiş gücünü ortaya çıkarıyor.115 Waat motor gücü ile
çalışan, fırçalı merdaneye sahip ve özel derin temizleme aparatına sahiptir. Güçlü motorun çalışma
esnasında çıkardığı sesi hapsederek izole eden özel kısmı,elektronik cihazları ile dahada
güçlendirilmiştir. ihlas Temizlik robotu Astım akciğerlerinizde meydana gelen kronik bir rahatsızlık
Astım çok yaygın bir hastalıktır her beş çocuktan ve her on yetişkinden birini etkiler astımı harekete
geçiren etkenler arasında nezle ve gribi hava değişikliğini çiçek tozlarını sigara dumanını ilaçları ve
gıdaları sayabilirz. Bunlara alerji uyandıran maddeler (alerjen) denir.Alerji uyandıran maddeler kişileri
değişik yönde etkilerler Astım gelişiminde diğer önemli etken ise çevresel faktörlerdir. Evlerinde sigara
içilen çocukların idrarında sigara metaboliti olan kotinin düzeyleri anlamlı derecede yüksek bulunmuş
ve sigara balkonda bile içilse sigara içilen evlerde çocukların yoğun olarak sigara dumanına maruz
kaldıkları gösterilmiştir ve sigara içilen evlerdeki bebeklere astım içilmeyenlere göre 3 kat fazla
bulunmuştur. Bebek henüz doğmadan, intrauterin dönemde (ana rahminde iken) annenin karşılaştığı
çevresel faktörlerden etkilenir. Dolayısıyla annenin yaşadığı ortam bebekte astım oluşması riskini
arttırabilir. Gebelikte sigara içen annelerin bebeklerinde astım ve diğer solunum sistemi hastalıkları
sigara içmeyen annelere göre daha sıktır evlerinde temizlik robotu kullanmalarını tavsiye ediyor.
Ailenizi ve sevdiklerinizi bakteriler ile yaşamaya mahkum etmeyin.
Evinizde mutlaka su sistemli temizlik robotu kullanın.
Đhlas Holding' in Đhlas Temizlik Robotu ile ilgili bilgi almak ve ücretsiz tanıtımları için; 0 505 682 02 19
tel.den arayabilirsiniz.
• Đhlas Holding tarafından 3 YIL TAM GARANTĐ verilmekte
• TÜRKĐYENĐN HER YERĐNDE SERVĐS AĞI BULUNMAKTADIR
• TANITIMLAR MAX.25 DK. SÜRMEKTEDĐR
Satış Müdürü: Dilaver Şahin 0 505 682 02 19
Kayseri
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11698
Erişim Tarihi: 13.11.2012

Kaski 90 - Beşiktaş 70
Kayseri Kaski ligin alt sıralarında bulunan Beşiktaş'a 20 sayı fark attı.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 4. hafta karşılaşmasında Kayseri Kaskispor, sahasında Beşiktaş'ı 9070 mağlup etti.
SALON: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi HAKEMLER: Zeynep Funda Teoman xx,Sencer Yılmaz
xx, Suay Yalıç xx
KAYSERĐ KASKĐSPOR: Pınar xxx 24, Aysun xx, Ayşegül xx 2, Begüm xxx 13, Maltsi xxx 17,Tuğba xx
7, Martinez xx 8, Bircan x 2, Esra x, Anosike xx 2, Sanders xxx 15, Merve x
BEŞĐKTAŞ: Gülşah xx 15, Yasemin x, Gonca x 2, Ayşe xxx 12, Özge xxx 12, Jovanovic xxx 14,
Breland xxx 15, Jessica xx 15, Gonca x, Ayça x 2, Đrem, Hande
1. PERĐYOD: 25-14 (Kayseri Kaskispor lehine)
DEVRE: 44-34 (Kayseri Kaskispor lehine)
3. PERĐYOD: 71-48 (Kayseri Kaskispor lehine)
SONUÇ: 90-70 (Kayseri Kaskispor lehine)
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11699
Erişim Tarihi: 13.11.2012

Kayseri de 2 şehit birden
Sarız ve Elbaşı'ya birer şehit
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Sarız Büyük Söbeçimen Köyü ve Bünyan Elbaşı Beldesine ateş düştü.
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onur
Karasungur'un Kayseri'deki baba evinde yas var.
Karasungur'un Bünyan ilçesi Elbaşı beldesindeki baba evine gelen askeri yetkililer, acı haberi baba
Bilge ve anne Hanife Karasungur'a verdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne ve babayı yakınları
teskin etmeye çalıştı.

Acı haberi duyan çok sayıda vatandaş, Karasungur taziye ziyaretinde bulundu.
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Mehmet Özmen de aileyi ziyaret ederek baş
sağlığı diledi.
Karasungur'un ailesinin yaşadığı müstakil eve ise bayraklar asıldı. Elbaşı Belediyesi, evin yanındaki
boş alana taziye çadırı kurdu. Şehidin yakınlarından bir kadın, evin önünde bekleyen askerlere,
"Oğlum size feda olsun. Biz onu askere gönderdik, ölüm haberini aldık. Türkiyeme feda olsun" dedi.
Şehit Karasungur'un, 1,5 yıldır askeri personel olarak görev yaptığı öğrenildi.
Bu arada, beldede yarın yapılması planlanan 3 ayrı düğünde müzik eğlence bölümlerinin iptal edildiği
belirtildi.
Siirt'in Pervari Đlçesi'nde takviye amacıyla Jandarma Özel Harekat timini taşıyan Đl Jandarma
Komutanlığına ait Sikorsky S-70 helikopterinin, Siirt-Şırnak-Van üçgeninde yer alan Herekol Dağında
düşmesi sonucu şehit olan 17 Mehmetçikten, Kayserili Uzman Çavuş Halil Đbrahim Çevik'in evine ateş
düştü
Aslen, Kayseri'nin Sarız ilçesi Büyük Söbeçimen köyünden olan 8 kardeşin, ikincisi 4 yıllık asker,
bekar Uzman Çavuş Halil Đbrahim Çevik'in şehadet haberi Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu
mahallesinde bir diğer oğlu Đbrahim ile birlikte oturan anne Kamer'in evine ögle saatlerinde
ulaştı.Sedat Đyigün Caddesi 66 sayılı anne ile kardeş Đbrahim'in oturduğu eve Türk bayrağı asıldı.
Garnizon Komutanlığından gelen askerler de de aileye oğullarının şehadet haberini verirken, dışarda
bir ambulans bekletildi. Bu sırada, 8 çocuk annesi Kamer, bayıldı. Talihsiz anne ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.
Sarız ilçesinde oturan amca Mehmet Çevik, yeğeninin şehitlik haberini alınca dünyanın başlarına
yıkıldığını söyledi. Şehit Halil Đbrahim Çevik'in babası, Sarız Büyüksöbeçimen köyü muhtarı Melikgazi
Çevik'in bir yıl önce öldüğünü belirten amca Mehmet Çevik " Vatan sağolsun. Çok ama çok üzgünüz.
Halil Đbrahim, çok terbiyeli, saygılı bir çocuktu. Liseyi bitirdikten sonra, askere gitti. Sonra uzman çavuş
oldu. Demekle yetindi
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Đldem de üzücü olay
Bir öğrenci apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti.
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Kayseri'de ortaögretim öğrencisi 14 yaşındaki Nurdan Demirel oturdukları apartmanın 5'inci katından
düşünce öldü.Olay öğle saatlerinde Đldem Fatih mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi Ata
Apartmanı'nda meydana geldi. Ortaöğretim öğrencisi Nurdan Demirel, evde kimsenin olmadığı sırada,
oturdukları binanın 5'inci katındanki merdiven dairesini aydınlatan pencereden düşerek öldü. Olayı
haber alan yakınları talihsiz kızın cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi.Cumhuriyet savcısının
incelemesi ardından 14 yaşındaki Nurdan Demirel'in cesedi otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi
Gevher Nesibe Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik morguna kaldırıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Mobilyakent nihayet
Yıllardır kurulması düşünülen Mobilyakent projesi TOKĐ tarafından terminal civarına yapılacak
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Başbakanlık Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı'nın (TOKĐ), Türkiye'nin mobilya merkezi olarak bilinen
Kayseri'de kuracağı ''mobilyakent''in temelini yarın atılacak.
TOKĐ'nin vatandaşla ortak geliştirdiği ilk proje olma özelliğine sahip çalışmayla Kayserili
mobilyacılar modern üretim tesislerine kavuşacak.
TOKĐ yetkililerinden alınan bilgiye göre, ''mobilyakent'', Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10
Nisan 2010'da açıkladığı Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm ve Destek (3D) Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (ESDEP) kapsamında inşa edilecek.
Projede temel hedef esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması, değişim ve dönüşümün
desteklenmesi olarak belirlendi.
Planda, esnaf ve sanatkarların, sorunların üstesinden gelebilmesi ve gerekli değişim ve dönüşümü
gerçekleştirebilmesi için üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu kesime yeni fırsatlar sunulmasına
işaret ediliyor.
ESDEP'te esnaf ve sanatkarlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKĐ'nin imkanlarının
kullanılacağı belirtiliyor.
-Modern üretim merkezinin temeli yarın atılacakESDEP'in Başbakan Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından, Kayseri'ye modern üretim
merkezi kazandırılması amacıyla Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ile TOKĐ işbirliğiyle ''mobilyakent'' projesi geliştirildi.
Oda üyelerinin daha modern şartlarda üretim yapabileceği projenin temeli, yarın düzenlenecek
törenle atılacak.
Tören, Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki Kayseri Şeker Fabrikası arkasında yer alan
proje alanında düzenlenecek.
-Đhale bedeli yaklaşık 115 milyon liraKayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasındaki arsada inşa edilecek ''mobilyakent''in,
yaklaşık 425 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor.
Proje kapsamında, farklı tiplerde 688 iş yeri ve 2 cami inşa edilecek. Muhtelif büyüklükteki iş
yerlerinin en küçüğü 92, en büyüğü bin 847 metrekare olacak.
Đş yerleri ''Zemin+asma tavan'' şeklinde tasarlandı. Prefabrik nitelikte olacak iş yerlerinden 16'sı
betonarme inşa edilecek.
114 milyon 938 bin lira ihale bedeli bulunan birinci etabın 750 günde tamamlanması öngörülüyor.
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