KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
10.12.2012–16.12.2012
Özhaseki sucukları fakir fukaranın
Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan gelen para garibanlara sucuk olarak gitti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
kazandığı tazminatlarla alınan sucukları, halka dağıttı.
Yenişehir Aşevi'nde gerçekleşen dağıtımda Başkan Özhaseki, 3 bin 500 aileye 1 kg'lık paketlerden
oluşan toplam 3.5 ton sucuk dağıttı.
Dağıtım öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce bütçe görüşmeleri esnasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne
yönelik ortaya attığı asılsız iddiaları hatırlatarak şöyle konuştu: "Kılıçdaroğlu, adliyede neticelenmiş,
kesinleşmiş bir olayı çarpıtarak, tersinden anlatarak ve yanında bir sürü eklemelerle birlikte Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamıştı. Devam eden günlerde biz cevabını verip doğru belgeleri tüm
Türkiye'ye yayınladığımız halde, bizi suçlamaya devam etmişti. Çünkü bir kere tongaya bastıklarını
anladılar, yanlış beyanda bulunduklarını anladılar, kendilerine bilgi veren kılavuzlarının baştan sona
yalan söylediğini anladılar ama Kemal Bey'in ilk imtihanı olduğu için o ilk imtihanda 'eyvah yanıldım'
dememek adına, o iddialarını devam ettirdiler ve algı idaresine devam ettiler."
Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi miting meydanlarında Kayseri'nin adını kullanarak oy toplamaya
çalıştığını ifade eden Başkan Özhaseki, "Kılıçdaroğlu katılmış olduğu televizyon programlarında ki Ana
Muhalefet Partisi lideri olduğu için ünlü televizyoncular, ulusal medyada yer veriyorlardı. Haksız bir
şekilde bizi suçlamaya devam ettiler" dedi.
SUCUK DAĞITIMLARI DEVAM EDECEK
Kılıçdaroğlu'nun o günlerde ortaya attığı yalan yanlış iddiaları hatırlatarak konuşmasına devam eden
Başkan Özhaseki, "Akla hayale gelmeyecek basitliklerle bu yalanlarını devam ettirdiler. Karar verildiği
halde, dava kesinleştiği halde bütün bu suçlamalar karşınsında savcılar olaya tekrar el koydular.
Dosya yeniden açıldı. 3 savcı arkadaşımız görevlendirildi ve 9-10 ay boyunca yeniden bir incelemem
başladı. Biz sessizce izledik. Karar verildi. Onların söylediği gibi hiçbir kötülük, hırsızlık, yolsuzluk,
arsızlık olmadığı kesinleşti. Arkasından idari işlemler devam etti. Onlarda da karar verildi.
Belediyenin yapmış olduğu işlemlerde hukuksuzluk yok kararı çıktı. Hukuki süreç tamamlandı ve
kesinleşti. Şimdi o kadar iftiraya, yalana maruz kalanlar olarak mazlum durumda oturup, sessizce,
boynumuzu büküp bu işe rıza mı göstermeliydik? O kadar suçlamalar altında kalıp bu işi sineye mi
çekmeliydik? Yoksa karşı cevap mı vermeliydik? Edebimizi muhafaza ederek kötü bir şey
söylememeye gayret ettik. Ama bütün bu iftiralar karşısında hukuka müracaat ettik. Şahsım adına
Sayım Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kulkuloğlu'na, Atilla Kart'a 13 tane dava açtım. Adı geçen
arkadaşlarım da dava açtılar. Bunlardan şimdiye kadar 4 tanesi sonuçlandı. Bir tanesi reddedildi ama
temyiz safhasında. Ve bunlardan da 80 bin TL'ye kadar para gelecek. Bu paranın 20 bin kadarı yattı.
Bu para sucukçuya peşinat olarak ödendi. Geriye kalan 55-60 bin ile de sucuk dağıtmaya devam
edeceğiz" diye konuştu.
Bu paraları kendisi için kullanmayacağını bir kez daha ifade eden Başkan Özhaseki, "Kayseri halkına
karşı, 'Kayseri yoksulluklar ve yolsuzluklar şehri. Kayseri'de adliyede-vilayette-belediyede şeytan
üçgeni var. Orada çete var' diyenler bunun cezasını görmeliydi. Kayseri'ye iftira atanlar kaybettikleri
paralarla şimdi Kayseri halkına sucuk-ekmek yediriyorlar" dedi.

Bugün ilk dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Özhaseki, sucuk dağıtmaya devam edeceklerini
söyledi. Bugün 3 bin 500 aileye birer kilo sucuk dağıtacaklarını kaydeden Başkan Özhaseki, "Dar
gelirli ailelerin evine kolay kolay sucuk girmiyor. Bugün çok önemli bir hayır yapıyoruz. Biz zamanında
iftiralara maruz kaldık. Ama bunun karşılığında en azından 3 bin 500 ailenin evine sucuk girmesinin
keyfini yaşıyoruz. Umarım bir daha kimseye iftira etmezler. Kimse hakkında yalan söylemezler.
Siyaseti yalan ve iftira üzerine kurmazlar" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU DAHA ÇOK SUCUK DAĞITTIRIR"
Başkan Özhaseki'nin sucuk dağıttığı aileler ise Başkan Özhaseki'nin sözünü tuttuğunu belirterek
"Başkan Özhaseki Kayseri'nin gururudur. Helal olsun böyle belediye başkanına" şeklinde konuştular.
Bazı vatandaşlar ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha çok sucuk dağıttıracağını ifade ettiler.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11762
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Çiftlik ve Fevzi Çakmak da bıçaklama
Çiftlik Beldesinde ve Fevzi Çakmak Mahallesinde bıçaklama olayları yaşandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 203
: 10 Aralık 2012 21:58

Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik beldesinde bir kişi, kavga ettiği kişiyi kalbinden bıçakladı.
A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettiği M.T'yi kalbinden bıçaklayarak yaraladı.
Ağır yaralanan M.T, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yetkililer, A.D'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kayseri'de iki kişi arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı noktalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde
meydana gelen olayda, S.Ş. ile E.A. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonrasında S.Ş. ve E.A.'nın birbirlerini bıçaklayarak yaraladıkları bildirildi.
Kavga sonrasında S.Ş. araba ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, E.A. ise
ambulansla hastaneye kaldırıldı.
E.A. daha sonra yapılan müdahalesi sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Yetkililer, S.Ş. ve E.A.'nın tedavisinin sürdürüldüğünü olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11763
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Büyükşehirden Milyonluk Dev Đhale
Kayseride Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Pilot Kompost Tesisi kurulacak
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KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK YÖNETĐM PROJESĐ KAPSAMINDA KAYSERĐ
KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ VE PĐLOT KOMPOST TESĐSĐ ĐNŞAATI ĐŞĐ ĐHALE EDECEK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası tarafından Đller Bankası aracılığıyla “Kayseri Katı Atık
Yönetim Projesi” için sağlanan kredinin bir bölümünü “Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve
Pilot Kompost Tesisi Đnşaatı Đşi için kullanacaktır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi,, kabul edilebilir (uygun) teklif sahiplerini kapalı tekliflerini sunmak için
davet etmektedir.
Geçerlilik süresi 120 (yüzyirmi) gün olan Teklifler en geç 30 Ocak 2013 tarihinde yerel saat 14:00’e
kadar aşağıdaki adrese teslim edilecektir. Bütün teklifler, 300.000 AVRO veya konvertible para birimi
cinsinden eşdeğeri miktarda geçerli bir geçici teminatla beraber verilecektir.
Teklifler, 30 Ocak 2013 günü yerel saat 14.15’de aşağıdaki adreste hazır bulunan teklif sahiplerinin
temsilcileri önünde açılacaktır.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11764
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri KASKĐ Mersin'e gidiyor
Perşembe günü deplasmanda Mersin B.B. ile karşılaşacaklar
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Kayseri KASKĐ ilk maçta 4 sayı farkla kazandıkları Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 13 Aralık
Perşembe günü deplasmanda oynayacakları FIBA Avrupa Kadınlar Kupası sekizli final rövanş
mücadelesi için bu ile gidecek.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ekiplerinden Kayseri KASKĐ'nin başantrenörü Ayhan Avcı,
"Ligde 8 maçta 7 galibiyet aldığımız için çok mutluyuz" dedi. Avcı gazetecilere yaptığı açıklamada, dün

sahalarında 84-76 kazandıkları Homend Antakya Belediyesi maçıyla birlikte ligdeki galibiyet sayılarını
7'ye çıkardıklarını hatırlattı.
Sezon başında belirledikleri hedeflere adım adım ilerlediklerini ifade eden Avcı, "Lige çok güzel
başladık. Geride kalan 8 hafta sonunda sadece bir yenilgi aldık. Aralarında Galatasaray'ın da
bulunduğu güçlü takımları yenmeyi başardık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Đlk yarıyı 10 galibiyetle
bitirmeyi arzu ediyoruz.
Bunu başarabilecek güç ve potansiyelimiz var. Bütün çabamız bu yönde" diye konuştu. Avcı, Homend
Antakya Belediyesi galibiyetinin 13 Aralık Perşembe günü Mersin Büyükşehir Belediyesi ile
deplasmanda oynayacakları FIBA Avrupa Kadınlar Kupası sekizli final rövanş mücadelesi öncesi
takıma büyük moral olduğunu da sözlerine ekledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11765
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Viyadükten baraja atladı
Felahiye Yaşar Karayel Viyadüğünden bir kişi baraja kendini bırakarak öldü.
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Kayseri'nin Felahiye Đlçesi Obruk Köyü yakınları kendini viyadükten Yamula Baraj gölüne bıraktığı
iddia edilen 62 yaşındaki Mehmet Karahançer, boğularak öldü.
Mehmet Karahançer, cumartesi günü, saat 16.00 sıralarında Kayseri-Felahiye karayolu üzerinde
bulunan viyadükten Yamula baraj gölüne atlayarak intihar ettiği belirtildi.
Dalgıclar tarafından cesedi bulunan Karahançer, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi
ardından toprağa verildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11766
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Felahiye de TOKĐ Sevinci
Felahiyede 100 konut için15.000 m2'lik alan aranıyor
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TOKĐ ile Felahiye Belediyesi arasında yapılan anlaşma gereği;
1. En az 100 konut olmak şartıyla
2. 15.000 m2'lik alana
3. %10 peşin olmak kaydıyla
4. 15 yıl vadeli
5. Ödemeler ev tesliminden sonra
6. 85 m2'lik, 5 katlı, 20 blok halinde daireler
7. Aylık geliri 2600 TL'nin altında olan ailelere ev sahibi olma şansı...
Bu dairelere sahip olmak isteyen vatandaşlarımız için üye kayıtlarımız Belediye Başkanlığımızda
başlamıştır.
TOKĐ ĐÇĐN FELAHĐYE BELEDĐYESĐ OLARAK YERĐNE GETĐRECEKLERĐ ŞARTLAR;
1. En az 15.000 m2'lik arsa bulmak
2. Alt yapı çalışmalarını ve içme suyu şebekesini yapmak
3. 100 kişilik talebi yerine getirmek
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11767
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri ŞOTA' lı Kasımpaşa'yı bekliyor
Kayserispor eski teknik adamının takımına karşı oynayacak
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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Son haftalarda daha iyi oynuyoruz, yükselen bir form
grafiğimiz var" dedi.
Kayserispor, Prosinecki yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde yenileme antrenmanı yaptı. Trabzonspor
maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı hafif tempolu koşu ile tamamlarken, diğer
futbolcular ısınma koşusu, pas kontrol ve dar alanda top çalışması yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan
Bobo antrenmana katılmazken, Mouche ise salonda çalıştı.
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Prosinecki, dün deplasmanda oynadıkları
Trabzonspor maçında aldıkları 1 puanın iyi olduğunu söyledi.
Takımının son haftalarda ligde en iyi futbol oynayan ekiplerden biri olduğunu belirten Prosinecki,
şunları kaydetti:
"Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında aldığımız iki beraberlik bizim için çok da kötü değil. Sonuçta
bu takımlar ligin büyük takımlarından. Aldığımız beraberlikler iyidir diye düşünüyoruz. Đyi durumdayız.
Futbolcularım iyi çalışıyor, çok istekliler. Yaptığımız çalışmaların karşılığını almaya başladık. Son
haftalarda daha iyi oynuyoruz, yükselen bir form grafiğimiz var. Maçlarda üstün olan taraf genelde biz
oluyoruz. Çok gol pozisyonuna giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Ümit ediyorum ki, goller ve
sonuçlar en yakın zamanda gelecektir. Ligin ilk devresini Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarını kazanarak
kapatmayı hedefliyoruz."
Trabzonspor deplasmanının, ligin zorlu deplasmanlarından biri olduğunun altını çizen Oğuz
Ortaköylüoğlu, "Takımımız deplasmanda iyi bir mücadele örneği gösterdi" dedi. Maçın ilk
dakikalarında bulunan gol sonrasında Trabzonspor'un da etkili ataklarının olduğunu ancak
Kayserispor'un 2. yarıda daha dengeli oynadığını söyleyen Ortaköylüoğlu, "Beraberlik golünü
kalemizde gördükten sonra galibiyet golünü aradık ancak öne geçtiğimiz maçtan beraberlikle ayrıldık.
Beraberlikle ayrılmak istemezdik" diye konuştu.

Basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu ise , takımın şu anda hedeflerinin uzağında olduğunu ancak
yakalanacak bir seri ile hedeflerine yaklaşabileceğini ifade ederek, "Takımımız her geçen gün daha da
iyi oynamaya başladı. Biz yönetim olarak takımımıza güveniyoruz" dedi.
"Devre arasında takıma herhangi bir takviye düşünülüyor mu?" sorusuna ise Oğuz Ortaköylüoğlu,
"Geçtiğimiz yıl da devre arasında takıma takviye yapmıştık. Bu yıl da takıma bir takviye olabilir ama illa
takviye yapacağız diye bir durum söz konusu değil. Kayserispor'a uyumlu ve takımın başarısına katkı
sağlayacağını düşündüğümüz oyuncular olursa takviye yapabiliriz. Ama dediğim gibi illa takviye
yapacağız diye bir şey yok" cevabını verdi.
Zorlu Trabzonspor deplasmanından 1 puan alarak dönen Kayserispor'da takım günü izinli olarak
geçirdi.
Kayserispor, ligde geride kalan 15 haftada, öne geçtiği 4 maçın son dakikalarında yediği gollerle
sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak, 8 puan kaybetti.
Bu sezon, eski başarılı günlerinden uzak bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin ilk 15
haftasında 7 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Kayseri temsilcisi, geride kalan 15 haftada Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor, Fenerbahçe ve
Trabzonspor maçlarında öne geçmesine rağmen maçın son anlarında yediği gollerle karşılaşmada
üstünlüğünü koruyamadı.
Kayserispor, ilk olarak ligin üçüncü haftasında konuk ettiği Akhisar Belediyespor maçının 45.
dakikasında öne geçti ancak uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasında ağırladığı Gaziantepspor karşısında da Akhisar Belediyespor maçı
gibi 45. dakikada 1-0 üstünlüğü sağladı, ancak uzatma dakikalarında konuk ekibin bulduğu golle maç
yine beraberlikle sonuçlandı.
Kayseri temsilcisinin öne geçmesine rağmen maçın son anlarında yediği golle sahadan beraberlikle
ayrıldığı üçüncü karşılaşma Fenerbahçe oldu. Kayserispor, 14. haftada Büyükşehir Belediyesi Kadir
Has Stadı'nda "sarı kanaryalar" ile oynadığı maçın 82. dakikasında öne geçmesine rağmen 89.
dakikada yediği golle maç, 1-1 berabere bitti.
Kayserispor'un maçta üstünlüğünü koruyamadığı son karşılaşma Trabzonspor maçı oldu. Sarıkırmızılılar ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karadeniz ekibi karşısında maçın 9.
dakikasında üstülüğü ele geçirmesine rağmen, 80. dakikada yediği golle karşılaşmadan yine 1-1'lik
sonuçla ayrıldı.
Ligde 16 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor, geride kalan 15 hafta sonunda, öne geçtiği 4 maçta
karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğünü koruyamayarak 8 puan kaybetmiş oldu.
Kayserispor, bu hafta kendi evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını salonda sürdürdü.
Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Prosinecki, takımın
son haftalarda iyi futbol oynadığını ancak bu iyi futbolu sonuca yansıtmada şanssızlık yaşadığını
söyledi. Hırvat teknik adam, "Kendi sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçını kazanarak bu
şanssızlığı kırmak istiyoruz" diye konuştu.
"Devre arasında herhangi bir takviye düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Prosinecki, "Şimdi
önümüzde iki maç var. Önce onu bitirelim. Ondan sonra takviyeler konusunda konuşabiliriz.
Önümüzdeki maçları en iyi bir şekilde bitirmeye odaklanmaya çalışıyoruz" cevabını verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11768
Erişim Tarihi: 14.12.2012

KOZZA Termal Satılık Tapulu Daireler
8200 tl ye satılık 10 günlük daireler sizleri bekliyor.0 533 235 81 25
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Kozaklı da 8200 tl ye daireler

KOZAKLI KOZZA TERMAL DE 8200 TL YE SATILIK 10 günlük TAPULU Daireler
Nevşehir Kozaklı Đlçesinde GARANTĐ KONUT tarafından yapımı devam eden KOZZA TERMAL de 10
günlük tatil veya yatırım için TAPULU daireler sizleri bekliyor.
Bilgi için:ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
2013 eylül ayında açılacak termal tatil sitesinde 10 ar günlük TAPULU dairelerin satışı sürüyor.
10 günlüklerden kira veya tatil imkanlarınızda mümkün.
Daireler en az 7 yılda kendini amorti ediyor. Peşin 7300 tl olan dairelere aylık 240 tl taksitlerle 8500 tl
ye 2 yılda sahip olabilirsiniz.Peşin alımlarda tapu teslimli dairelere peşinatda alınıyor.
Herkesin bütçesine göre ayarlanan taksit imkanları ise cazip.
Her yılın Kasım ayında üyelere ulaşılarak bir sonraki yılın dönemine gelip gelmeyecekleri, Takas
isteyip istemedikleri ve kiralama istekleri sorulur. 15 Aralık’a kadar şirkete yazılı olarak bildirmeleri
istenir. Yazılı istekleri onaylanıp kendilerine bildirilir.
Kendi dönemine gelmeyip, istediği başka dönem olursa bunu belirtir ve istediği dönem ile
kendi dönemi arasındaki fark varsa alınır veya verilir.
Đşte odanızı KĐRALAMA imkanları
Kişi yerinin peşin olarak kiralanmasını isterse; şirketin belirttiği miktarı kabul eder ve parasını peşin
alır. Bu bedel her yıl şirket tarafından bildirilir.
Veya yerini şirkete bırakır, şirket kaç liradan kiraya verirse %20’sini komisyon olarak keser geri kalan
miktarı üyeye öder.
Birde yerinin peşin olarak kiralanmasını isterse; şirket belirttiği miktarı kabul eder ve parasını peşin
alır. Bu bedel her yıl şirket tarafından bildirilir.
Ve en önemlisi yerinin peşin olarak satın alınmasını isterse, şirketin belirlediği miktarı kabul eder ve
parasını peşin alır. Bu miktar her yıl şirket tarafından bildirilir.
Bilgi için DANIŞMAN :ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11769
Erişim Tarihi: 14.12.2012

AHD 2013 yazına hazır
Anadolu Harikalar Diyarı 2013 yılı yaz ortasına tamamlanacak.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 10 ayrı etkinliğin yapılacağı Harikalar Diyarı'nın 2013
yılı yaz ortasına tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de sosyal ve kültürel hayata renk
katacak projelerden olan Anadolu Harikalar Diyarı'nda incelemelerde bulundu. Ak Parti Đl Başkanı
Ömer Dengiz ve belediye yetkilileri ile birlikte projenin uygulandığı Cırgalan Bölgesi'ne giden Başkan
Özhaseki, burada inşaat halinde olan bilim merkezi, spor sahaları, sosyal tesisler, otoparklar, yürüyüş
yolları, hayvanat bahçesi, su kayağı parkı, buz pateni pisti inşaatlarını gezdi.
Anadolu Harikalar Diyarı'nın Kayseri'nin en büyük projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan
Özhaseki, havaların soğumasına rağmen inşaatların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Đnşaatları bir
an evvel bitirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Özhaseki, "Kar kış demeden bu inşaatları yaz
dönemine yetiştirmek istiyoruz. Burası Anadolu Harikalar Diyarı ismini verdiğimiz, içerisinde 10 ayrı

etkinliğin bulunduğu bir bölge. 700 bin metrekare üzerine kurulu. Burayı Kayseri'de herkesin görmek
isteyeceği, çoluk çocuğunu gezdirmek isteyeceği, keyif yapacağı bir mekan haline getirmeye
çalışıyoruz." dedi.
Senelerdir şehrin altyapısı ve üst yapısıyla ilgili bir gayretin içinde olduklarını kaydeden Başkan
Özhaseki, altyapı ve üst yapının tamamlanmasıyla artık Kayseri'de kültür-sanat projelerine, keyifli
projelere yöneldiklerini ifade etti. Her bir köşede inşaatların devam ettiğini anlatan Başkan Özhaseki,
"Burada yüzlerce insan, onlarca iş makinesi çalışıyor. Öyle ümit ediyorum ki Harikalar Diyarı'nı yaz
ortalarına doğru bitiririz ve Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunarız." şeklinde konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11770
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Erciyes Kayak Merkezine otobüs
Cumartesi ve Pazar günleri kayak merkezine otobüs seferleri başlıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu tatilini Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde geçirmek
isteyen kayak tutkunları için 15 Aralık tarihinden itibaren Erciyes'e otobüs seferleri düzenleyecek.
Seferler, şehir dışından gelecek kayak severler için Erkilet Havaalanı'ndan başlayacak.
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kış sezonunun açılmasıyla kayak severlerin uğrak yeri olmaya
başladı. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi cumartesi ve pazar günleri Erkilet Havaalanı'ndan
günde 3 sefer olarak Erciyes'e otobüs seferleri düzenleme kararı aldı. Kadir Has Kongre Merkezi Argıncık 5. Cadde - 18. Cadde - Sivas Caddesi - Hunat - Ahi Evran Zaviyesi-Erciyes Caddesi
güzergahlarını takip edecek otobüsler, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne ulaşacak.
Havaalanından Erciyes'e 08.50, 10.50 ve 12.50 saatlerinde hareket edecek otobüsler, saat 09.00,
11.00 ve 13.00'de ise Đpeksaray Alışveriş Merkezi karşısından hareket edecek. Dönüş için ise 12.00,
15.00, 17.00 saatlerinde Erciyes'ten otobüsler kaldırılacak. Erciyes'ten kalkan otobüs yine aynı
güzergahları takip ederek seferlerini tamamlayacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11771
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri Valisi Đlçelerde
Bünyan , Akkışla ve Sarıoğlan ilçeleri gezildi.
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Vali Şerif Yılmaz, sorunları yerinde görüp tespit etmek, çözüm yolları bulmak ve çeşitli inceleme ve
ziyaretlerde bulunmak amacıyla Bünyan Đlçesini ziyaret etti.
Ziyarete Đl Jandarma Komutan V. Jan. Binbaşı Đlhan Đba, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Vakıflar
Bölge Müdürü Đbrahim Genç, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Süleyman
Karadeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdür V. Kamil Akçadırcı, Çevre ve Şehircilik Đl Müdür V. Fethi
Şahinoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet
Taymuş, Đl Milli Eğitim Müdür V. Osman Elmalı, Đl Sağlık Müdür V. Dr. Đbrahim Demirel, Đl Genel Meclis
Başkanı Sadettin Aydın, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız ile Bünyan Đl Genel Meclis
Üyeleri de katıldı. Bünyan Đlçesine gelişlerinde Kaymakam Engin Aksakal ve Đlçe Protokolü tarafından
karşılanan Vali Şerif Yılmaz’a Kaymakam Engin Aksakal Đlçenin mevcut durumu, sorunları ve çözüm
önerileri ile ilgili brifing sundu. Brifing sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, "Milli Eğitim ve sağlık gibi
konularda büyük bir problemimiz yok. Köylerimizdeki alt yapı yatırımlarında da büyük bir eksiğimiz yok.
Ancak, kırsaldaki insanımıza gelir getirici desteklerin verilmesi gerekir. Özel Đdare kaynakları ile
yapılan örnek elma bahçesi gibi çalışmaları da yapmamız lazım. Yüksekokul binamız bitmek üzere,
yurt binası da yapılacak. Kaynakların gelmesi durumunda spor salonunda en kısa sürede tadilatı
yapılacaktır." dedi. Daha sonra Kaymakamlık bürolarını gezerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfında karşılaştığı vatandaşların dertlerini dinledi. Yılmaz ve beraberindekiler Đlçede kurulan Salı
Pazarını ziyaret etti. Burada üreticiler ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yılmaz’a Bünyan’lı
vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi ve pazar esnafı tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Bünyan Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özmen’den
belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Đlçe Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Vali Yılmaz, Đlçe
Jandarma Komutan Vekili Ahmet Günal’dan genel asayiş ile ilgili bilgiler aldı. Son olarak Vali Yılmaz
ve beraberindekiler Đlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Đlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı’dan Đlçenin
asayişi ile ilgili bilgiler alan Yılmaz, denetleme defterini imzalayıp, mevcut çalışma disiplini ile alakalı
önerilerde bulunarak talimatlar verdi. Bünyan'ın ardından Yılmaz, 1232/1236 yılları arasında Selçuklu
Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan Sultanhanı Kervansarayında incelemelerde bulundu.
Tipik Selçuklu kervansaraylarından 3900m² lik alana sahip olan Sultanhanı Kervansarayında
incelemelerde bulunan Vali Şerif Yılmaz’a Vakıflar Bölge Müdürü Đbrahim Genç tarafından bilgi
sunuldu. Vali Yılmaz burada yaptığı açıklamada; "Turizm, ekonomik gelişmenin de ana unsurlarından
biridir. Dünya turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için tüm ülkelerin içinde bulunduğu yarışma
ortamı, ülkeleri, turizmi daha çekici kılacak yeni arayışlara yöneltmektedir. Doğal zenginliklerinin yanı
sıra, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının tarihi ve kültürel birikimini günümüze
taşıyan Ülkemiz, bu özellikleriyle eşsiz bir turizm cennetidir. Đlimizin turizm etkinliklerinin
çeşitlendirilmesi yönünden içerisinde bulunduğumuz Sultanhanı Kervansarayı da bunlardan biridir.
Bu ve benzeri turizm çeşitliliğimizin Đlimizde koşulları var olan kongre, inanç, doğa ve kış turizmine
ağırlık verilmesiyle, Đlimiz ekonomisi açısından sevindirici sonuçlar alabileceğimize inanıyorum." dedi.
Vali Şerif Yılmaz, Akkışla Đlçesindede bir dizi incelemelerde bulundu.Akkışla Đlçesinde yaptığı
incelemeler kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakamlığa gelişinde Kaymakam
Muhlis Arslan ve Đlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Şerif Yılmaz, Akkışla Kaymakamı Muhsin
Arslan’dan yapımı devam eden yatırımlar ve KÖYDES tarafından yapılan çalışmalar hakkında birifing
aldı. Ardından Kaymakamlık bürolarını gezerek denetimlerde bulundu.

Vali Yılmaz; "Akkışla Đlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kapasitesini canlandırmak istiyoruz. Đlçe
merkezindeki hayvan barınaklarının merkez dışına çıkarılması lazım. Hayvancılık demek evin alt
katında yetiştirmek demek değildir. Đşletmelerde belirli bir sayının üzerine çıkılmadıkça verimli olmaz.
Islah edilmiş ırk hayvanların özel bakımları vardır. O bakımı yapmazsanız verim alamazsınız." dedi.
Yılmaz ve beraberindekiler Đlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Đlçe Emniyet Amir V. Cengiz
Öztoprak’tan ilçenin asayişi ile ilgili bilgiler aldı. Akkışla Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali
Yılmaz’a Belediye Başkanı Azmi Kazım Sonkur, belediye çalışmaları hakkında bilgi sundu. Son
olarak Đlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Yılmaz Đlçe Jandarma Komutanı Sezai Körlü’den
genel asayiş ile ilgili bilgiler aldı.
Vali ve beraberindekiler Sarıoğlan Đlçesindede inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Sarıoğlan Đlçesine gelişlerinde Kaymakam Tunahan Efendioğlu ve Đlçe Protokolü tarafından
karşılanan Vali Yılmaz’a Kaymakam Tunahan Efendioğlu Đlçenin mevcut durumu, sorunları ve çözüm
öneri ile ilgili brifing sundu. Brifing sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, "Bugün Bünyan ve Akkışla
Đlçelerimizden sonra şimdi de Sarıoğlan ilçemize geldik. Đlçelerimizde alt yapı itibarı ile büyük bir sorun
yok. Eğitim, sağlık ve güvenlik gibi konularda hizmetler belli bir seviyeye gelmiş. Đlçelerimizde önemli
bir sorun bulunmamaktadır. Bu durum bizleri son derece memnun etti. Bugüne kadar hizmet eden ve
destek veren, başta büyüklerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bizde bundan sonraki süre
içerisinde yerel yönetimlerle merkezi yönetimler arasındaki işbirliği çerçevesinde, varsa eksikliklerimizi
el birliğiyle yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ancak, kırsaldan yapılan göçler karşımıza bir sorun
olarak çıkmaktadır. Daha önce yapılan projelerde olduğu gibi yine aynı şekilde kırsalda yaşayan
vatandaşlarımızın gelir artırıcı, gelir getirici ve doğduğu yerde yaşamını idame ettirici önlemleri almak
zorundayız. Đl Genel Meclisimizin almış olduğu karar çerçevesinde, bu dönemde bunun yolunu
açmanın ve destek olmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi. Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nı
ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Rıza Başaran’dan belediye çalışmaları hakkında
bilgi aldı. Vali Şerif Yılmaz ve beraberindekiler Đlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Đlçe Emniyet
Amiri V. Doğan Şenel’den Đlçenin asayişi ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Đlçe Jandarma Karakolu'nu
da ziyaret eden Vali Yılmaz Đlçe Jandarma Komutanı Jan. Yüzbaşı Murat Özbek’ten genel asayiş ile
ilgili bilgiler aldı. Son olarak ValiYılmaz ve beraberindekiler Sarıoğlan Devlet Hastanesini ziyaret etti
ve hastanede bulunan vatandaşların hatırını sordu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11772
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri de Asayiş
Develi,Yeşilhisar,Đl merkezi ve adliye ile ölüm vakaları haberimizde
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Develi'de eşi tarafından sopayla dövülen kadın yaralandı.Đlçeye bağlı Ayşepınar köyünde yaşayan H.U
ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi N.U'yu sopa ve yumrukla dövdü.Yaralanan kadın komşularının
çağırdığı ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı.Eşini döven H.U ise gözaltına alındı.
ÖTE YANDAN Kayseri'de eşinden ayrı yaşadığını ve barışmak istediğini öne süren, bacağından
engelli olduğu için malulen emekli aylığını düşüren, 41 yaşındaki Đ.K. tarihi kale surlarına çıkarak
intihar etmek istedi.

Olay, bugün 11.30 sıralarında Millet Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Kayseri Kalesi Surları'nda
meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Đ.K., iddiaya göre, barışmak amacıyla eşine vermek için
bankadan çektiği maaşını düşürünce, kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Kazancılar Çarşısı girişindeki surlara bir kişinin intihar amacıyla çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis
ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polisin, surlara çıkarak intihar girişiminden vazgeçirdiği Đ.K., borçlarının
bulunduğu, eşinden bir süredir ayrı yaşadığını söylediği ifade edildi. Bankadan çektiği maaşını ayrı
yaşadığı eşine barışmak için vermek istediğini öne süren Đ.K., parayı yolda düşürünce bunalıma
girerek surlara çıktığını söyledi. Görevliler Đ.K.'yı polis merkezine ardından, kontrol amaçlı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Bu arada Kayseri'de küçük yaştaki kızlara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık,
13'er yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum oldu.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Arif Hançer ve Hakan Yıldırım,
suçlamaları kabul etmeyerek, cinsel istismarda bulunmadıklarını ve suçsuz olduklarını iddia ettiler.
Mahkeme heyeti, 16 yaşındaki M.Ş'ye cinsel istismarda bulunduğu ve hürriyetinden yoksun bıraktığı
iddiasıyla yargılanan Arif Yılmaz'a 13 yıl 9 ay, 16 yaşındaki Ş.E'ye cinsel istismarda bulunduğu ve
hürriyetten alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Hakan Yıldırım'a da yine 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindede gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi
tedavi gördüğü hastanede öldü.
Edinilen bilgiye göre, Serkan Çamsarı (22), Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak Coşkun
Siteleri'ndeki evinin önünde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna bir kurşun isabet eden Çamsarı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çamsarı, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Olay yerinde bir adet boş kovan bulan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ise sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden
5 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gülbayır köyünde meydana gelen olayda, aynı aileden B.Ç., E.Ç., M.Ç., E.Ç. ve
E.Ç.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Zehirlenen 5 kişinin Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sonrasında taburcu edildiği, olayla
ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11773
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kardeş Şehre Olimpiyat Jesti
2017 Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları Kayseri'nin adaylığını çekmesi üzerine Saraybosna'da yapılacak
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2017 Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na, Kayseri'nin Bosna-Hersek lehine adaylıktan çekilmesiyle tek
aday kalan Saraybosna ev sahipliği yapacak.
Avrupa Olimpiyatlar Komitesi (EOC), Kayseri'nin de aday olduğu 2017 Gençlik Kış Olimpiyat
Oyunları'nda, Kayseri'nin adaylığını çekmesi üzerine oyunların Saraybosna'da yapılmasını
kararlaştırdı.
Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Aliya Behmen ve Bosna-Hersek'in iki entitesinden biri olan
Bosna Sırp Cumhuriyeti içerisinde kalan Doğu Saraybosna'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Vinko
Radovanoviç, başkentteki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Doğu Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Radovanoviç, bu büyük projenin finanse edilmesi için
birçok kurumun bir araya geldiğini söyledi. Projenin başarısından şüphe duymadığını ifade eden
Radovanoviç, "Doğu Saraybosna'da olimpiyat köyü inşa edilecek. Bu zaten daha önceden
planladığımız bir projeydi. 2017'de yapılacak Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları ile sadece
gerçekleşmesini hızlandıracağız. Gereken tüm hazırlıkları yapmak için yaklaşık 30 milyon avro
değerinde bir bütçe hazırlanacak. Gerekirse, bu rakam yükseltilebilir" diye konuştu.
Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin projede aktif rol alacağını ifade eden Radovanoviç, Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Birliği'nin de böyle önemli bir projeyi destekleyeceğini umduğunu kaydetti.
-"Bosna-Hersek'i siyasi anlamda birleştiren ilk proje"Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Aliya Behmen de üç yıldır bu proje için çalıştıklarını
belirterek, "Bosna-Hersek Federasyonu, Bosna Sırp Cumhuriyeti, Bakanlar Kurulu ve Bosna-Hersek
Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi bu projede beraber çalışıyor. Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları, BosnaHersek'i siyasi anlamda birleştiren ilk proje oldu" dedi.
Proje sayesinde Bosna-Hersek'in kültür ve tarihinin tekrar gündeme geleceğini belirten Behmen, çok
sayıda turistin ziyaret edeceği Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'nın Bosna-Hersek için aynı zamanda
ticari bir proje anlamına da geldiğini belirtti.
Aliya Behmen, Saraybosna'da yapılacak Gençlik Kış Olimpiyatları'na yaklaşık 1.500 sporcunun
katılacağını ve sporcularla birlikte 3 bin 500 kişilik bir grubun şehre geleceğini vurguladı.
Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'nın Bosna-Hersek için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Behmen,
Saraybosna'daki oyunlarda, kayak, alp kayağı, snowboard, kayaklı koşu, biatlon, artistik buz pateni ve
buz hokeyi kategorilerinde yarışılacağını kaydetti.
-"Saraybosna da aday olunca biz adaylıktan çekildik"Saraybosna ile birlikte 2017 Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olan Kayseri, adaylık
başvurusunu çekerek Bosna-Hersek ve başkent Saraybosna'ya büyük bir jest yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, Avrupa Olimpiyat
Komitesi'ne Kayseri olarak 2017 Avrupa Gençler Olimpik Kış Festivali'ne aday olduklarını ancak
Saraybosna'nın da bu festivale aday olduğunu öğrendikten sonra Bosna-Hersek lehine adaylıktan
çekildiklerini söyledi.
Özhaseki, "Erciyes Dağı'nda olimpiyat standartlarında Kış Sporları Merkezi kuruyoruz, çalışmalarımız
devam ediyor. 2017 Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na adaylık başvurumuz kabul edilmişti. Ancak
Saraybosna da aday olunca biz Bosna-Hersek lehine adaylıktan çekildik. Bosna-Hersek'in uluslararası
alanda tanınırlığının artması için fedakarlık yaparak Bosna-Hersek lehine adaylıktan çekildik. Bu
jestimizin Bosna-Hersek'e daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Yugoslavya'nın dağılmasından önce de 1984 yılında
düzenlenen Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11774
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri Valisi Kanki ile
Kadir Has Stadında tanıtım filmi çekimleri yapıldı.
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21 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı U-20 Dünya Futbol Kupası organizasyonu kapsamında
Kadir Has Stadında tanıtım filmi çekimleri yapıldı.Açılış maçı ise Kayseri de olacak. 21 Haziran, 13
Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Kayseri, Antalya, Bursa, Gaziantep, Đstanbul,
Rize ve Trabzon'da gerçekleştirilecek dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan U-20 Dünya Kupası
hazırlıkları kapsamında tanıtım film çekimi Kadir Has Stadında Vali Şerif Yılmaz ile yapıldı. Kadir Has
Stadının çeşitli bölümlerinde şampiyonanın maskotu Kanki ile resimler çektiren Vali Şerif Yılmaz,
Ülkemizin, Đlin ve Kapadokya bölgesinin tanıtımı açısından organizasyonun önemini vurgulayarak,
Kadir Has Stadında 21 Haziran’da U-20 Dünya Kupası açılış maçı ile grup ve çeyrek final maçlarında
Anadolu’daki futbolseverlerin, tribünleri dolduracaklarını söyledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11775
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Karamanlı Göleti Çarşamba açılıyor
Başbakan Erdoğan Ankara'da 112 adet tesis içerisinde Pınarbaşı Karamanlı Göletinide açacak
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Devlet Su Đşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan iki sulama tesisi ile toplam 67 bin 650
dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Ankara'da düzenelenen törenle açılışı yapılacak olan 112 adet tesis içerisinde Kayseri'den
de Sarıoğlan Barajı Sulaması ve Pınarbaşı Karamanlı Göleti ve Sulaması tesislerinin yer aldığı
belirtildi. 2006 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye alınan Sarıoğlan Barajı Sulaması ile Yukarı
Kızılırmak havzasında ve Sarıoğlan ilçesi ile civarında yer alan toplam 61 bin 230 dekarlık tarım alan
sulama suyuna kavuşacak. Đşletmeye açılan bu tesis sayesinde yöredeki yıllarca suya duyulan
hasretlikte giderilmiş olacak.
Projenin işletmeye alınması ile yöredeki yıllık ortalama yağış miktarının Türkiye ortalamasının altında
seyrettiği bir bölgede 61 bin 230 dekar arazi su ile buluşmuş olacak. Yöredeki sulamaya paralel olarak
yapılan tarımda da çeşitlilik gelişecek. Daha çok buğday ve arpa ağırlıklı tarımın yanı sıra, şeker
pancarı, Mısır, sebze, elma, patates, fasulye, ayçiçeği tarımı da yapılabilecek. Diğer sulama ise
Pınarbaşı ilçesi Küçük Karamanlı köyü ve civarındaki 6 bin 420 dekar tarım arazilerinin sulanmasını
sağlayan Karamanlı Göleti ve Sulaması.
Đç Anadolu'da yağışın en az düştüğü bölgelerden olan bu yörede işletmeye alınan bu tesis ile suya
hasret topraklar sulama suyuna kavuşmuş olacak. Đşletmeye alınan bu tesislerin toplam maliyetinin 50
milyon lira olduğu, ülke ve yöre ekonomisine katkısının ise yılda 32 milyon lira olacağı belirtildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11776
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kenan Sofuoğlu ERÜ de
2012 SüperSport Dünya klasmanında şampiyon olan Kenan Sofuoğlu ERÜ de.
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2012 SüperSport Dünya klasmanında 183 puanla şampiyon olan Kenan Sofuoğlu, 2013 yılında
yapılacak yarışmalara da iddialı hazırlanacağını söyledi.
Erciyes üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı'nın
düzenlediği, "Türkiyede Spor Toto Teşkilatı Sportif Gelişimi, Spor Ekonomisi ve Motor Sporları
Sempozyumu" bugün yapıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı
Bekir Yunus Uçar, Spor Toto'nun yılda 5 milyar liraya yakın vergi ödediğini belirtirken şöyle konuştu:
"Kazancımızın büyük bölümünü vergi olarak devlete geri ödüyoruz. Sporla ilgili federasyonlara önemli
miktarlarda maddi yardımlarda bulunuyoruz. Amatör sporlara da ciddi miktarlarda katkıda
bulunuyoruz."
Kenan Sofuoğlu ise motorcu bir aileden geldiğini, çocuk yaşta yarış motorlarıyla tanıştını anlattı.
Gölcük depreminden sonra ailesinin büyük maddi sıkıntı çektiğini, ailesinin karşı çıkmasına rağmen
motor sporlarına başladığını kaydeden Kenan Sofuoğlu şunları söyledi:
"Benden önce ailemde 3 motorcu vardı. Ben de motorcu olmak istiyordum. Türkiye'de motor sporları
federasyonu henüz kurulmamıştı. Şimdiki imkanlar yoktu. Avrupa'da bir şampiyonoya katılmanız için
12 bin euro bulmanız gerekiyor. Bu para benim için çok büyük paraydı. Ailemi ikna edip Avrupa'da
yarışmalara katıldım ve önemli dereceler elde ettim. Bu dalda sponsor bulmak çok zor. Şimdiki gençler
daha şanslı. Şimdi Türkiye'de her tipte, her marka motor var. Eskiden bu imkanlar yoktu. Motor
sporlarında Türkiye'de çok yetenekli genç sporcular var. Onların geleceği ve motor sporlarının
geleceği çok parlak. Ben öyle görüyorum."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11777
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri KASKĐ Mersin deplasmanında
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası sekizli final rövanş maçında Mersin B.B.ile karşılaşacak.
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Kayseri KASKĐ'nin Genel Menajeri Ahmet Bozbey, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası sekizli final rövanş
maçında bugün karşılaşacakları Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek, çeyrek finale yükselmek
istediklerini söyledi.
Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada, Kayseri'de oynanan sekizli finalin ilk maçında Mersin Büyükşehir
Belediyesi'ni 4 sayı farkla 91-87 mağlup ettiklerini hatırlattı.
Bu sezon, geçen yıl finalde kaybettikleri FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanma hedefiyle yola
çıktıkları vurgulayan Bozbey, şöyle devam etti:
"Biz büyük hedefleri olan bir takımız. Ligde ve Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Sekizli finalin ilk
maçında rakibimizi 4 sayı farkla yenmiştik. Yarın rövanş maçına çıkacağız. Mersin Büyükşehir
Belediyesi'ni yenerek, çeyrek finale yükselmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Takımımızda o
potansiyel var. Oyuncuların morali yerinde. Herhangi bir eksiğimiz yok. Đnşallah iyi bir mücadele
sonucunda turu atlayan taraf biz oluruz."
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EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11778
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri-KAPADOKYA ortak geleceği
Toplantıda Kapadokya ile çevresinin turizm potansiyeli üzerinde duruldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğini yaptığı Çalıştay'a Kayseri
Valisi Şerif Yılmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kentler Birliği'ne üye il ve ilçe belediye
başkanları katıldı.
"GELDĐĞĐMĐZ NOKTA MUTLULUK VERĐCĐ"
Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Tarihi
Kentler Birliği olarak, tarihi mirasa sahip çıkma anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini
belirterek "Uzun yılardır yaptığımız çalışmalar sonunda bölgelerin stratejik yol haritalarını ortaya
koymuş olmaları beni mutlu ediyor" dedi.
Dünyada hızlı bir değişim yaşandığını ve bu değişime ayak uyduramayan yönetimlerin gerileyerek
zaman içinde bir kenara itildiğini kaydeden Başkan Özhaseki, Kalkınma Ajansları'na atıfta bulunarak
şehirlerin ve bölgelerin yol haritaları belirlenirken, bölge içindeki şehirlerin gerek sanayi-ticaret,
gerekse coğrafi yapı ve kültürel özellikler bakımından birbirleriyle iniltili olmasının gerekliliğini
vurguladı.
"KAĞIT ÜZERĐNDEKĐ BĐRLĐKTELĐKLER ZAMAN KAYBI"
Başkan Özhaseki, "Stratejik çalışmalar, stratejik işbirliğinin olduğu bölgeleri kapsamalı. Kağıt üzerinde
yapılan planlamalar verimli olmayacağı gibi zaman kabına da neden oluyor. Artık ülkeler gibi şehirler
arasında da büyük bir yarış var. Kendi şehrimizde ortaya koyduğumuz vizyonla şehrimizi geleceğe
taşıyacak ve bölgenin merkezi yapacak projeleri belirledik ve bunları bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.
"GELECEK VĐZYONUMUZ HAZIR"
Şehirlerin canlı birer organizma olduklarını ifade eden Başkan Özhaseki, "Anadolu'da pek çok şehir
geçmişte farklı medeniyetlere başkentlik yapmalarına karşın bugün can çekişiyor. Bunun temel nedeni
buraları yönetenlerin zamana ayak uyduramamaları ve değişimi yakalayamamaları. Kendine yol
haritası çizen ve geleceğe yönelik planlamalarını yapan şehirlerin devletten çok fazla beklentisi yok.
Şehrimizle ilgili eğitim, sağlık, ticaret, turizm, sanayi ve diğer alanlarda planlamalarımızı yaptık. Bunlar
arasında Erciyes Projesi Kayseri için olduğu kadar özellikle Kapadokya Bölgesi turizmi için de
lokomotif bir proje. Şuana kadar 100 milyon avro para harcadık. Altını çizerek söylüyorum Erciyes'ten
21 adet otel yeri sattık, hibe etmedik. Projeyi Kapadokya ve tarihi-doğal güzellikleri de dahil ederek
taçlandıracağız" şeklinde konuştu.
"GELĐŞME ĐÇĐN BÖLGESEL BĐRLĐKTELĐK ŞART"
Başkan Özhaseki'nin ardından söz alan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL ve Tarihi
Kentler Birliği'nin 50 yıldır ihmal edilen bölgesel ve havza bazında çalışmalar yaparak, kentlerin ve
daha geniş alanda bölgelerin geleceği için çeşitli projeler geliştirdiğini söyledi.
Coğrafi yapının o bölgenin tarihini belirdiğini ifade eden Prof.Dr. Sözen, "Tarih ve coğrafyanın bizlere
verdiklerini bugünün teknoloji ve bilgi birikimini kullanarak nasıl değerlendirebileceğimiz noktasında
çalışıyoruz. Bölgesel ve havza bazında ortaya bir proje ve vizyon koyulamazsa bunun bir getirisi
olmaz. Ülkemizin kaynaklarının heba edilmesini önleyebilmemiz için il sınırları içindeki birlik ve
bütünlüğün tüm bölgede sağlanması gerekiyor. Ankara'yı beklemeyin, sizin aklınız size yeter" dedi.
"BÖLGEMĐZĐ DE ĐÇĐNE ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"
Çalıştay açılışında son konuşmayı yapan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ise bölgesel kalkınma için
bölgedeki ortak dinamiklerin belirlenmesi ve o bölge içindeki alternatiflerin ortaya konulmasının gerekli
olduğuna inandığını belirterek, "Kayseri olarak kendi şehrimiz için olduğu kadar bölgemizi de içine

alacak şekilde planlamalar yapıyoruz. Örneğin önümüzdeki yıl açılış maçı da dahil olmak üzere bazı
karşılaşmaların Kayseri'de oynanacağı U20 Dünya Kupası maçlarının planlamasını yaparken, yatak
kapasitesi olarak Kapadokya'yı belirledik ve bunu yaparken 'önce Kayseri' demedik. Bu, Kayseri olarak
bizim bölgemize verdiğimiz değerin bir göstergesi. Bu anlamda gerçekleştirilen çalıştayın yol gösterici
olacağına inancım tam" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ÇEKÜL Vakfı gönüllüsü ve Şehir Plancısı Faruk Göksu yönetiminde çalıştaya
geçildi ve Kapadokya ile çevresinin turizm potansiyeli üzerinde duruldu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11779
Erişim Tarihi: 14.12.2012

VAN DAMME Kayseri'ye mi gelecek
Gesi Bağları adlı film için teklif götürüldü.
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Kayseri'de 20 Aralık 2009 tarihinde çekimine başlanan ancak, yönetmen ve bazı oyuncuların trafik
kazası geçirmesi sonucu yarıda kalan Gesi Bağları sinema filmi, 3 yıl aradan sonra 20 Aralık'ta
yeniden çekilecek. Film için dünyaca ünlü sinema sanatçısı Van Damme'e teklif götürüldü. Van
Damme'nin Ocak'ta Kayseri'de olması bekleniyor.
Yönetmen ve senaristliğini Metin Yücel'in üstlendiği, Ortadoğu Projesi'nin Türkiye'deki yapılanmasını
ve Đsrail'in emellerini konu alan film Zenger Yapım adına çekilecek. Filmde başrolleri Ahmet Zenger,
Metin Yücel, Buket Tuba Güzel ve anlaşma sağlanması halinde Van Damme paylaşacak. Van Damme
ve bir çok ünlü yabancı oyuncunun bağlı olduğu ajanstan Cristopher Helbig ve Sedat Satılmış, ön
görüşme yapmak ve film hakkında bilgi almak için Kayseri'ye geldi. Bu film için yapım şirketi kuran ve
başrollerden birini üstlenen 'Cihan Pastaneleri'nin sahibi Ahmet Zenger, filmin yönetmeni Metin Yücel
ile birlikte gece- gündüz çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Oldukça renkli kişiliğe sahip olan,
Kayserispor ve Erciyesspor'da uzun yıllar yöneticilik yapan, aktif olarak kapanan Anavatan Partisi il
yönetim kurullarında bulunan, günümüzde sucuk üretimi ile tanınan 'Cihan Pastaneleri'nin sahipliğini
yapan Ahmet Zenger, şöyle dedi:
"Filmin başarılı olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bütçeyle yola
çıktık. Filmi Kayseri'nin yanı sıra, Almanya ve Azerbaycan'da çekeceğiz. 20 Aralık'ta başlayacak
çekimler öncesi Van Damme'a teklif götürdük. Ajanstan Cristopher Helbig ve Sedat Satılmış, bilgi
almak, ön görüşmeler yapmak için geldiler ve prensipte anlaştık. Ocak başında Van Damme
Kayseri'ye gelecek ve anlaşılması halinde Gesi Bağları filminde oynayacak."
Filmin senarist ve yönetmeni aynı zamanda başrol oyuncusu Metin Yücel de, filmde Ortadoğu Projesi
ile Türkiye üzerine yapılan oyunların konu alındığını anlatırken şöyle dedi:
"Etnik grupların çokluğu ve 'Ekonominin gizli başkenti' olması nedeniyle Kayseri'yi seçtik. Filmde aynı
zamanda Gesi Bağları türküsünün hikayesini de anlatıyoruz. Mart sonu Nisan başı gibi vizyona
girmesini planladığımız sinema filminin ilerleyen çekimlerinde ünlü konuk sanatçılarımız da olacak."
Yücel, 2009 Aralık'ta 'Gesi Bağlar'ı filminin çekimine başladıklarını ancak, trafik kazası nedeniyle buna
ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, şöyle dedi:
"Uzun bir tedavi süreci nedeniyle film gecikti. Bu kez çekimlere sıfırdan başladık ve çok daha güçlü
bütçe ve oyuncu kadrosuyla yola çıkıyoruz. Filmde, yöreyi tanımaları ve şivesini yansıtmaları
nedeniyle Kayserili oyunculara da yer verdik. Jean Claude Van Damme'in yanı sıra, irtibatta
olduğumuz diğer ünlü oyuncular Tamer Hassan, Birol Ünel, Erdal Yıldız, Umut Oğuz var. Bazı
oyuncularla görüşmelere devam etmekteyiz. Hollywood yıldızı Belçikalı oyuncu Jean Claude Van

Damme Ocak ayı başlarında Kayseri'de olacak. Amacımız tüm Türkiye'nin ve Kayseri'nin severek
izleyeceği çok güzel bir filme imza atmak'."
Tarkan, Sezen Aksu, Mustafa Sandal, Đbrahim Tatlıses ve Mahsun Kırmızıgül gibi çok sayıda Türk
sanatçının Avrupa konserlerini de organize ettiğini söyleyen Cristopher Helbig ise, filmin konusuna ilgi
duyruklarını, ön araştırma için Kayseri'ye geldiklerini ve görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi.
Helbig, "Burada gördüklerimizi, filmin fragmanını ve ön bilgileri Van Damme'ye ileteceğiz. Van Damme
dışında birlikte çalıştığımız oyunculara da teklif götüreceğiz. Ocak başında Van Damme'nin Kayseri'de
olmasını planlıyoruz" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11780
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri Şeker Kotayı artırdı
Kayseri ŞekerFabrikası Kota miktarını 6 bin 300 ton arttırdı.
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Yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından son 2 yıllık süreç içerisinde sorunlarını aşan Kayseri Şeker
Fabrikası, her geçen gün yeni bir gelişmeye tanıklık ediyor. Kota arayışındaki çalışmalarını aralıksız
sürdüren Kayseri Şeker Fabrikası'nın bu çalışmaları olumlu sonuç verdi ve Türk Şeker Kurumu
Kayseri Şeker Fabrikası'nın 2013–2014 Kampanya yılı boyunca üreteceği Şeker Kotası miktarını net 6
bin 300 ton arttırdı.
Böylece A ve B kotası toplamını 309 bin 088'den, 315 bin 390 Ton'a yükseltti. Türkiye'deki diğer şeker
fabrikalarının kotasını dolduramamasının da etkili olduğu bu artışın, bugünkü şeker satış fiyatları göz
önüne alındığındaki yaklaşık değeri; 13 milyon lira civarında. Türk Şeker Kurumu'nun 6 Aralık 2012
tarihli toplantısında alınan karar ve 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun 3. Maddesi'ne göre belirlenen kota
ile Kayseri Şeker Fabrikası'nın 297 bin 200 olan 2012–2013 yılı Kampanya Dönemi A Kotası, 2013–
2014 pazarlama yılı için 306 bin 200 Ton'a yükseltildi. 2012–2013 yılı Kampanya Dönemi içerisinde
mevcut A kotasının yüzde 4'ü olarak belirlenen ve 11 888 Ton'a tekabül eden B Kotası ise; 2013–2014
pazarlama yılı içerisinde mevcut A kotasının yüzde 3'ü olarak belirlenerek, 9 bin 190 tona indirildi.
2012–2013 Kampanya Dönemi için Türk Şeker Kurumu tarafından şirkete verilen 309 bin 088 Tonluk
A ve B Kotası miktarı, 2013–2014 Kampanya Dönemi için 315 bin 390 tona yükseltildi. Yükseltilen A
ve B toplam Kotası'nın şirketin bugünkü satış rakamlarına göre Mali değeri, 13 milyon liranın üzerinde.
Şeker Kotası'ndaki bu artış, 40 bin ton Şeker Pancarı'na tekabül etmekte olup, bölge çiftçisinin
talebine ve üretim kapasitesine göre dağıtılması bekleniyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11781
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kaskispor'a yine Kursk çıktı
17 Ocak 2013 tarihinde Rusya'nın Dinamo Kursk ile karşılaşacak
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Mersin'deki spor salonunun bakımda olması nedeniyle Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanan
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası sekizli final rövanş maçında, iki Türk takımı karşı karşıya geldi.
Đlk maçı 91-87 kazanan Kayseri KASKĐ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 63-55 yenerek, çeyrek finalist
oldu. Kayseri KASKĐ, çeyrek finalde , geçen yıl finalde elendiği takımla 17 Ocak 2013 tarihinde
Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla deplasmanda, rövanş maçını ise 24 Ocak 2013 tarihinde evinde
oynayacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11782
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Kayserispor Şota'lı Kasımpaşa'yı bekliyor
16 Aralık Pazartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşılacak
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Kayserispor, Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör
Robert Prosinecki yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmana,tüm futbolcular katıldı.
Hafif sakatlığı bulunan Bobo ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.Prosinecki, antrenman öncesi saha
ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, koşunun
ardından topla çalışma yapıldı.Đdmandan önce gazetecilere konuşan Prosinecki 16 Aralık Pazartesi
günü oynayacakları Kasımpaşa maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını belirtti.Bu
karşılaşmayı kazanarak, üst sıralara biraz daha yaklaşmak istediklerini vurgulayan Prosinecki,
"Kasımpaşa maçının hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Maç saatine kadar da iyi gitmesi için bütün gayreti
göstereceğiz. Son haftalarda oynadığımız iyi futbolu bu maça da yansıtmak istiyoruz. Đç sahada
oynayacağımız son maç. Kasımpaşa iyi bir takım. Zaten iyi olduğu ligde bulundukları konumdan da
belli. Ümit ediyorum ki bu maçta da iyi bir futbol ortaya koyarız. Bizim adımıza çok önemli bir
karşılaşma. Oyuncularımın morali yerinde. Kasımpaşa karşısında elimizden gelen bütün gayreti
göstererek, 3 puanı alan taraf biz olacağız. Taraftarımızın bu önemli maçta yanımızda olmasını
istiyoruz" diye konuştu.Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11783
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Erciyesspor Manisaspor maçına doğru
Son hafta ilk yarıda Şanlıurfaspor ile karşılaşacaklar
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk,
"Takımımızın 15 maçta 30 puan toplayarak lider olması, tüm Kayseri halkını memnun ettiği gibi bizleri
de sevindirmektedir" dedi.
Savruk, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kulüp olarak sezon başında belirledikleri
"Süper Lig" hedefine adım adım ilerlediklerini söyledi.
"Süper Lig" yolunda Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibine çok güvendiklerini ifade eden Savruk,
"Uzun soluklu maratonun ilk bölümü, içerideki Manisaspor ve daha sonra deplasmanda
oynayacağımız Şanlıurfaspor karşılaşması ile sona erecektir. Gelinen bu noktada ilk yarının bitimine
iki hafta kala, takımımızın 15 maçta 30 puan toplayarak lider olması tüm Kayseri halkını memnun ettiği
gibi bizleri de sevindirmektedir. Takımımız bugün hem lider durumda ve hem de göze hoş gelen, pas
yapan, pes etmeyen bir futbol sergiliyor. Futbolcularımızın bu takdire şayan performansları bizleri
gerçekten gururlandırmakta. Bu performansın sezon boyunca devam etmesini temenni ediyoruz."
-Taraftara çağrıBu hafta oynayacakları Manisaspor maçına tüm taraftarları beklediklerini dile getiren Savruk, "Bu
mücadeleden de galip ayrılmak için takımımızın ve teknik heyetin elinden gelen her şeyi yapacağına
yönetim olarak inancımız tamdır. Ancak taraftarsız bir takımın biz ne yaparsak yapalım bir yönü hep
eksiktir. Ben tüm Kayseri halkını bir kez daha maça davet ediyorum. Bizim yuvamız olan Kadir Has
Stadı'nı karnaval havasına sokmalarını rica ediyorum." diye konuştu.
Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Savruk, Hüseyin Yoğurtçu, Tuna Kaya, Mehmet
Ayaz ve Kenan Şahin'in sakatlıklarının devam etiğini de sözlerine ekledi.
ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11784
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri'ye yerli milli eğitim müdürü
Kayseri'li Bilal Yılmaz Kastamonu'dan kendi memleketine atandı.
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Đbrahim Ceylan'ın ayrılmasıyla boş kalan Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Kayserili bir isim
atandı. Kastamonu Đl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilen
Bilal Yılmaz, pazartesi günü görevine başlayacak. Yılmaz, "Toprakla ödeşmeye geliyorum." dedi.
Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla görevinden istifa eden Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim
Ceylan'ın yerine vekaleten Osman Elmalı bakıyordu. Đl Milli Eğitim Müdürü'nün ne zaman atanacağı
merakla beklenirken, Kastamonu Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz'ın Kayseri'ye atandığı açıklandı.
Kayseri Düver doğumlu olan Bilal Yılmaz, memleketinde hizmet edecek olmanın sevincini yaşadığını
dile getirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinde de görev yapmanın bir övünç
kaynağı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Rahmetli Kadir Has'ın 'Biz, kazandırdığımız eserlerle övünmeye
değil, doğduğumuz toprakla ödeşmeye geldik' sözü gibi benzer duygular yaşıyorum.
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün memleketinde görev yapmak bir övünç kaynağıdır. Her Milli
Eğitim Müdürünün böyle bir ilde görev yapma hayali vardır. Bu şerefe nail olmak beni mutlu etti.
Allah'tan çok istediğim bir şeydi. Toprakla ödeşmeye geliyorum." şeklinde konuştu.
Yılmaz, okul, öğretmen ve vatandaşın bir arada buluşturulmasıyla sosyal alanda başarının artacağını
da sözlerine ekledi.
Özgeçmişi:

1968 yılında Kayseri Merkeze bağlı Düver Köyü´nde doğdu. Đlköğretimi Düver Köyü´nde
tamamladıktan sonra Bünyan Lise´sinden mezun oldu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu
Eğitim Fakültesine girdi. 1996 yılında Samsun Vezirköprü Mezraa Köyü Đ.Ö.O´nda Müdür Yetkili Sınıf
Öğretmeni olarak göreve başladı. 1997 yılında Adıyaman´ın Kahta ilçesi Göçeri Đ.Ö.O, 1999 yılında
Adıyaman´ın Sincik ilçesi Çamdere Đ.Ö.O, 2002 yılında Sincik P.Đ.O´da, 2003 yılında Sincik YĐBO´da,
2005 yılında da Gaziantep Nizip YĐBO´da Okul Müdürlüğü görevleri yaptıktan sonra 2009 yılında
Osmaniye ili Düziçi ilçesine Đlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Düziçi Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yaparken 06/10/2010 tarihinde Ağrı Đl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 30/01/2012 tarihinde ise Kastamonuı Đl
Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Halen Kastamonu Đl Milli Eğitim Müdürü olarak görevini
sürdürmektedir.
YĐBO´lar ile ilgili çok sayıda proje hazırladı. Bakanlıkça hazırlanan YĐBO Mal ve Hizmet Alımları kitabı
ile YĐBO Yönetici Kılavuzu kitaplarını hazırladı. 4 yıl boyunca Bakanlık tarafından YĐBO Müdürlerine
verilen Hizmetiçi Eğitim seminerlerinde yönetici olarak görev yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11785
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kesob'dan Çin Gezisi
Mart ayında 800 esnaf Çin de mobilya fuarına gidecek
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, mobilya esnafı için büyük önem taşıyan 9,4 milyon avroya
yapılacak Mobitek Projesi-nde ihale safhasına gelindiğini söyledi.
Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim, Orta Anadolu Kalkınma Birliği Müdürü Yusuf Orhan
ve Mobitek-i yaptıran Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Müdürü Ercan Sarıkaya Başkan Bekir
Yıldız'ı makamında ziyaret ederek Mobitek Đnşaatı'nın ihale sürecini görüştü.
Mobilya Kent ve Mobitek'i Kayseri'ye kazandıracak gayretin içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, esnaf yararına olan, esnafın gelişmesine, yenilenmesine yönelik her
türlü faaliyete destek olmaya devam edeceklerine dikkat çekti.
Başkan Bekir Yıldız şöyle devam etti, "Yaklaşık 300 milyon liraya malocak Mobilya Kent'in temeli atıldı.
Đnşaat, kar, yağmur, gece-gündüz demeden devam ediyor. Mobitek de esnafımıza, şehrimize ve
ülkemize çok önemli yararlar sağlayacak. Kocasinan-da şehrimize 9,4 milyon avroyu aşan önemli bir
tesis daha kazandırılacak. Bu keyif verici bir durum. Esnafın yanınızdayız, zaten projenin de ortağıyız.
Süratle projeyi bitirelim. Yolunuz açık olsun."
Oda Başkanı Çevrim, bu ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önce Mobitek Đnşaatı-nın
kontrolünü yapacak müşavirlik için hemen ardından da Mobitek için ihale yapacağını söyledi. Çevrim,
Mart ayında 800 esnafı Çin-de mobilya fuarına götüreceklerini belirterek Başkan Bekir Yıldız'ı da davet
etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11786
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Büyük salonun inşaatı bitiyor
1200 Kişilik salon yakın zamanda bitecek
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi yanında
yaptırılan bin 200 kişilik salonun inşaatında incelemelerde bulundu.
Gezi sırasında Başkan Özhaseki'ye ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve Ak Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz de eşlik etti.
Prof. Dr. Metin Sözen, başkan Özhaseki'nin aynı anda birçok işi birden yaptığını belirterek, "Aynı
Çinliler gibi. Ben de Çin'den geliyorum. Onlarla yarışır konuma gelmişsin. Göğsümüzü gere gere
gösterebileceğimiz bir salon olmuş burası. Tebrik ederim" dedi.
Đçerisinde tercüman, ışık, ses, reji, toplantı ve hazırlık odalarının da yer alacağı salon, gerek
dekorasyonu gerekse de ses ve sahne sistemleri ile Kayseri'nin en büyük ve en modern salonu
olacak. 3 bin metrekare kapalı alanı bulunan salonda konser, konferans, toplantı, kongre gibi
organizasyonlar yapılabilecek.
Salonun bir başka özelliği de binanın tamamına yakınının yeraltında olması. Yapımı tamamlandığında
çok az bir kısmının yüzeyden görülebileceği salonun çatısı da çim yüzeyle birleştirilerek estetik bir
görünüm kazandırılacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11787
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Büyükşehir ilk kez otel kiralayacak
Erciyes Hisarcık kapıdaki 28 odalı otel ,ihale ile 3 yıllığına kiralanacak

Kategori

: Ekonomi

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 92

Tarih

: 15 Aralık 2012 11:14

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Hisarcık
kapıda yaptırılan 28 odalı otel binası, düzenlenecek ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Açık teklif usulü yapılacak ihale, 19 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Encümen
Salonu'nda yapılacak.
Konu ile ilgili ihale şartnamesi, Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.
Muhammen bedeli, 30 bin TL olan ihaleye katılmak isteyen kişiler, en geç 19 Aralık 2012 Çarşamba
günü saat 13.30'a kadar istenilen belgelerle birlikte Gelir Müdürlüğü'ne başvurabilecek.
PERVANE'DE SATILIK KONUT ARSALARI
Öte yandan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pervane Mahallesi'nde bulunan 4 adet konut alanı
arsasının satışı için de ihale düzenlenecek.
Belediye Encümen Salonu'nda yine 19 Aralık 2012 Çarşamba günü yapılacak ihale saat 14.00'de
başlayacak.
Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin
edilebilecek. Đhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler en geç 19 Aralık 2012 Çarşamba günü
saat 13.30'a kadar Gelir Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle başvurabilecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11788
Erişim Tarihi: 21.12.2012

625 Kişilik yurt açıldı
5 bloktan oluşan sosyal tesisli yurtları Kayserili hayırseverler karşıladı.
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Melikşah Üniversitesi'ne hayırseverlerce yaptırılan, 5 bloktan oluşan 625 kişilik kız öğrenci yurdu ve
sosyal tesisler, törenle hizmete sunuldu.
Vali Şerif Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin yaptığı hayırlarla övünen bir şehir haline
geldiğini belirtti. Bu yurtlarda yetişen tüm nesillerin hayırseverlere dua edeceğini ifade eden Yılmaz,
"Biz dünya ölçeğinde bir devlet olmak istiyorsak, bunu eğitimli insan gücümüzle sağlayabiliriz.
Nüfusumuz ne kadar kalabalık olursa olsun yetiştirdiğimiz gençler buna öncülük edeceklerdir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise sanayi ve ticaret kenti olarak bilinen Kayseri'de
geçmişte çok zor şartlarda para kazanıldığını ifade ederek, işler büyüyüp organize sanayi bölgelerine
taşındıktan sonra güzel hayır işlerinin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.
Geçmişte "alimler şehri" olarak bilinen Kayseri'nin bugün "hayırseverler şehri" olarak anıldığına dikkati
çeken Özhaseki, "Kayserililer'in yaptıkları hayırlar sadece burada da kalmıyor" ifadelerini kullandı.
Özhaseki, şöyle devam etti:
"Pakistan'a gittik, okul yapılması lazım, gelmişken şu okulu yaptıralım dedik ve o gün 2 milyon dolara
yakın para topladık. Hacı bey (Boydak) orada olmadığı halde onun adına bağışta bulunduk. Orada
okulu yaptık. Afrika'ya gittik,
'Buraya Hristiyanlar geliyor, bir katarakt ameliyatında bile ailenizdeki şu genç adam Hristiyan olursa
senin ameliyatını yaparız diyorlar' dediler. Hristiyan gittiğinde aynı gün tedavisini yapıyorlar, Müslüman
gittiğinde 6 ay sonraya gün veriyorlar. Beyaz insanın gidip onların her şeyini sömürmesi, dinlerini
ellerinden alması kanımıza dokundu. Dedik ki burada hastane yapalım. Sanırım hastane şu an bitti.
Şimdi Güney Afrika'da, Nijerya'da, Tanzanya'da, Etiyopya'da Kayseri'nin hayırları var. Allah
keselerimize bol bereket versin, biz bu hayırları işlemeye devam edelim."
Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak da 2 Ocak'ta temeli atılan yurt
binaları ve sosyal tesislerin, 15 Eylül'de tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 9 ayda tamamlanan 625 öğrenci kapasiteli yurdun 5 bloktan oluştuğunu belirten Boydak,
"Temeli attığımızda bu binaları yaptıracak olan sadece 2 hayırseverimiz belliydi. Emir Dengiz amcamız
sağ olsun diğer hayırseverlerimizin bulunmasında bize çok büyük katkı sağladı. Buranın yaklaşık 18
bin 500 metrekare kapalı alanı var. Özkan ailesi tarafından yaptırılan spor salonunun inşaatı sürüyor.
3-4 ay içinde spor salonunu da hizmete sunacağız" diye konuştu.
Boydak, yurt binaları ve sosyal tesislerin bulunduğu arsanın Erciyes Üniversitesi'nden kiralandığını
belirterek, hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca'nın Vali Şerif Yılmaz'a, Memduh Boydak'ın da
Mehmet Özhaseki'ye katkılarından dolayı çeşitli hediyeler takdim ettiği törende, hayırseverlere
plaketlerini ise Yılmaz ve Özhaseki verdi.
Komplekste Boydak, Dengiz, Somyürek, Karagözlü, Çolakbayraktar ve Ezinç aileleri tarafından
yaptırılan yurt binaları ve sosyal tesislerin yanı sıra spor salonu, 2 konferans salonu, 800 kişilik
yemekhane ve fitness salonu da bulunuyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11789
Erişim Tarihi: 21.12.2012

Ücretsiz Kozaklı Gezi Turuna Davet
Pazar günü Kozaklı Kozza Termal tarafından ücretsiz geziye katılın
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: Güncel
:0
: 142
: 15 Aralık 2012 11:21

Pazar günleri Kozaklı Kozza Termal tarafından Kozaklı'ya ücretsiz gezi -yemek vs .tanıtım turu vardır.
ÇIKIŞ 10:00 dönüş akşam 6 da dır .
Öğle yemeği,çay kahve molası,tanıtım sunum, örnek daire gezisi
Garanti konut - Kozza Termal
Katılmak isteyen ĐSMĐNĐ: 0 533 235 81 25 DEN ÖNER ÇALIŞ A BĐLDĐRSĐN
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11790
Erişim Tarihi: 21.12.2012

