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Kış hastalıklarına karşı ayva suyu
Kış hastalıklardan korunmak için ayva suyu için.
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Uzmanlar, özellikle kış aylarında sıkça görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının önüne
geçilebilmesi için ayva suyunun içilmesini öneriyorAyva suyu yüksek mineral ve bol vitamin
içeriği ile birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar özellikle kış aylarında ortaya çıkan
öksürük, anjin, bronşit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde ayva suyu
içilmesini tavsiye ediyor Ayva suyu içeriğindeki C vitamini, kalsiyum, demir, protein ve
karbonhidratlar ile birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor. Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan
bronşit, anjin, öksürük gibi rahatsızlıklarda ayva suyu desteği ile tedavi süreci hızlanabiliyor. Uzmanlar
üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde ayva ve ayva suyunu öneriyor.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Neriman Đnanç, soğuk havalarda görülen öksürük, anjin, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde ayva
suyunun kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Ayva suyunun pek çok faydalı özelliği bulunduğunu belirten
Đnanç, “Soğukların artmasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında önemli bir artış gözleniyor.
Vitamin açısından güçlü meyve suları bu hastalıkların yayılmasını engellerken, özellikle ayva suyu
yoğun C vitamini içermesi ile tedavi sürecinde etkili oluyor. Ayrıca antiseptik özelliği bulunan malikasit
ihtiva etmesi sayesinde enfeksiyonel hastalıklardan koruyor.” şeklinde ekledi.
Ayva suyunun, kış hastalıklarının yanı sıra içeriğindeki vitamin ve mineralin kalp ve damar hastalıkları,
ishal problemleri ve hazımsızlık sorunlarının tedavisinde de etkili olabileceğini belirtiliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11986
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Kayseri'ye kampüs okullar geliyor
Đlk kez Đlimizde başlayacak.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Kayseri'nin dört bölgesinde yapılması planlanan
'Kampüs Okul Projesi'nin Türkiye'de ilk olarak Kayseri'den başlayacağını söyledi. AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Vali Yardımcısı Đbrahim Halil Çomaktekin, Đl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz ve AK Parti Đl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Eskişehir Bağları bölgesindeki
Melikgazi Đlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.
Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Kampüs Okul Projesi'nin
Kayseri'den başlayacağını söyledi. Ahmet Öksüzkaya, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan
Melikgazi Đlköğretim Okulu ile bölgedeki acil okul ihtiyacının giderildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Okul ihtiyaçları bitmiyor. Sürekli nüfusumuzun artışıyla beraber her yıl yeni okullar ve derslikler ilave
edilmesi gerekiyor. Şimdi inşallah bu dönemde Kayseri'ye kampüs okullar kazandıracağız. Kampüs
okul, içinde bir kaç okulun barındığı, yurdunun ve spor salonlarının olduğu bir mekan olacak. Kamu
Özel Ortaklığı girişimi ile yapılacak olan kampüs okulların Kayseri'de iki bölgede yapılması planlandı.
Milli Eğitim Bakanı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, bu sayının 4'e çıkarılmasını istedik. 4 bölgede
de talep oldu. Đnşallah o bölgelerde kampüs okullar yapılacak. Kampüs okulların yapılıp, liselerinde
oraya taşınmasıyla birlikte ilkokul ve ortaokul bölümlerindeki öğrencilerin şehir merkezindeki okullarda
eğitim alacak." AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer de, kampüs okul projesinin Kayseri'de büyük
bir eksikliği tamamlayacağını belirterek, "Kayseri'de önemli bir eksiklik daha var. Meslek Yüksek
Okullarının yanında, Meslek Liselerinin de eksikliği had safhada. Bu eksikliği de süratli bir şekilde
tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bu eksikliği de
gidereceğiz düşüncesindeyim" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından milletvekilleri ve
beraberindeki heyet, bir sınıfı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Okul öncesi eğitim verilen bir
sınıfı da ziyaret eden heyet, sınıftaki çocuklarla tek tek ilgilendi.
EDĐTÖR MUHABĐR ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11988
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Bize hakaret ediyorlar
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü,Gaziantep maçı sırasında bir kaç taraftar hakaret etti.
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Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hafta sonu oynadıkları Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor maçı sırasında tribündeki bir kaç taraftarın kendisine ve oyuncularına hakaret ettiğini öne
sürerek, bu duruma üzüldüklerini söyledi.
Kayseri Erciyesspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Osman Özköylü yönetiminde Hacı Boydak Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle
başlayıp, yarı alanda top çalışmasıyla devam etti. Antrenmana, sakatlığı devam eden Hüseyin
Yoğurtçu katılmazken, sakatlığı geçen Ragıp Başdağ takımdan ayrı çalıştı.Đdman öncesi gazetecilere
açıklamalarda bulunan Özköylü, son dönemde sahalarında yaşadıkları puan kayıplarından dolayı çok
üzgün olduklarını belirtti.
Hafta sonu oynadıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında bir kaç taraftarın kendisine ve
oyuncularına hakaret ettiğini öne süren Özköylü, şunları söyledi: "Aylardır burada takım için mücadele
veriyoruz. Bana ve oyuncularıma küfür edilmesini içim almıyor. Ne ben ne de oyuncularım bunu hak
ediyor. Biz bu takımı buraya getirmişiz, lider olmuşuz. Buna saygı duyulması gerekiyor. Biz puan
kayıplarına herkesten daha fazla üzülüyoruz. Kimse bizim kadar üzülemez. Ben aileme zaman
ayırmadığım kadar bu takıma zaman ayırıyorum. Kimse iyi yapmaya çalıştığım bir iş için bana küfür

edemez. Bu takım lider. Biz daha ne yapacağız-"Öte yandan Mamur yaptığı açıklamada, dün oynanan
Kayserispor-Orduspor maçında tribünleri dolduran yaklaşık 25 bin taraftara, takımlarını destekledikleri
için teşekkür etti. Taraftar desteğini yanlarında gördükleri sürece kulübün daha iyi noktalara geleceğini
belirten Mamur, şunları kaydetti: "Orduspor ile oynadığımız müsabaka boyunca gerek görsel şovları,
gerekse 90 dakika boyunca etkili tezahüratları ile takımımızın iyi oyununda yüzde 100 etkili olan
taraftarımıza teşekkür ederiz. Gönül isterdi ki, tutkuyla takımına katkı sağlayan taraftara galibiyet
hediye edelim. Taraftarımız bize destek verdiği sürece takımımız ve biz istediğimiz her hedefe varırız.
Bundan sonra da takımımızın daha iyi yerlere gelmesi için yoğun şekilde çalışmalarımıza devam
edeceğiz."
Ligin 21. haftasında dün Kayserispor ile Orduspor arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçta
Kayserisporlu taraftarlar, yaklaşık 33 bin koltuk kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nı
büyük oranda doldurmuştu. Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, takımının son haftalarda
sergilediği futboldan memnun olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılılar, Prosinecki yönetiminde Kadir Has
Tesisleri'nde yenileme antrenmanı yaptı. Orduspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı
hafif tempolu koşu ile tamamlarken, diğer futbolcular ısınma koşusu, pas kontrol ve dar alanda pas
çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Steinsson katılmadı.Đdman öncesi gazetecilere
açıklamalarda bulunan Prosinecki, Orduspor maçından çok iyi oynamalarına rağmen galibiyet
çıkaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.Đlerleyen haftalarda daha iyi olacaklarına inandığını
vurgulayan Prosinecki, şöyle devam etti: "Takımımın son haftalardaki performansından memnunum.
Ligin ikinci yarısı bizim için çok iyi şekilde gidiyor. Son 4 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik bir de
mağlubiyet aldık. Bursa deplasmanında iyi futbolumuza rağmen şanssız şekilde yenilmiştik. Dün de
Orduspor karşısında 90 dakika boyunca tek kale oynamamıza rağmen golü bulamadık. Fakat
oyuncularımın mücadelesi ileriye umutla bakmamı sağlıyor. Çok istekliler, antrenmanlarda çok
çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürerek, Kayserispor'u hak ettiği yere
getireceğiz." Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.
EDĐTÖR Muhabir:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11989
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Kayserili kadın futbolcular elendi
Kayseri Gençlerbirliği kadın futbol takımı Mardin Kızıltepespora mağlup oldu.
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Kızıltepe Belediyespor kadın futbol takımı, Kayseri Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek, Kadınlar 1. Lig'de
Play-Off'a katılmayı garantiledi.
Kulüp Başkanı Aslan Başboğa, Play-Off hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,
"Kızıltepe'nin kadın futbolundaki yüz akı olmaya devam edeceğiz" dedi.
EDĐTÖR MUHABĐR : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11990
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Zehir iç deseler içerim
Başbakan Erdoğan Terör konusunda Erciyes de net yanıtlar verdi
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de Erciyes Dağı'nda sivil toplum örgütleri ve kanaat
önderleriyle yaptığı toplantıda terör ve Đmralı görüşmelerine ilişkin "Terörü bitirmek için ne gerekiyorsa
yaparım. 'Terörün bitmesi için zehir içeceksin' deseler içerim. Siyasi hayatımın biteceğini de bilsem,
öleceğimi de bilsem bu zehiri içerim. Yeter ki terör bitsin" dediği ifade edildi.
Türkiye Harp Malülü, Gaziler ve Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz,
Erciyes Dağı'nda Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen
yemekli toplantıda, Belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin
yöneticilerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sorular yönelttiğini söyledi. Ali Yavuz, Başbakan'a
şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarında ilgili dosya verdikten sonra, Đmralı görüşmelerinin bu şekilde
yürütülmesine karşı olduklarını dile getirdiğini belirterek,şunları anlattı: "Büyükşehir Belediye
Başkanımızın hazırladığı 41 tesisin açılışı ardından, Başbakanımızın da katıldığı STK'larla yemek
düzenlendi. Başkan Özhaseki tarafından bu toplantıya davet edildik ve memnuniyetle gittik. Çünkü,
Kayseri'ye yapılan tüm hizmetler bize yapılıyor. Şehit aileleri adına yemek salonuna sadece ben
girdim. Soru-cevap bölümünde Sayın Başbakan'a şehit aile ve gazilerin özlük haklarıyla ilgili dosya
verdim. Sayın Başbakan dinledi, terörle ilgili bölümde de terörün bitirilmesini en çok isteyen STK
olduğumuzu, terörden en çok canı yananların şehit aileleri ve gaziler olduğunu, her şehit haberinde
acılarımızın tazelendiğini, hükümetin 'Terörü bitirme' adı altında Đmralı görüşmeleri başlatıldığını
söyledim. Acı ve sıkıntıyı çeken biziz. Terörün bitmesini en çok isteyen de biziz. Ancak, terörü bitirmek
için Đmralı ile görüşülmesine karşıyız. Terör örgütü elebaşı ve sempatizanlarının muhatap alınmadan,
onlarla görüşülmeden terörün çözümüne şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman desteğe hazırız'
diye konuştum. "ZEHĐR ĐÇ DESELER ĐÇERĐM" Sayın Başbakan 10-15 soru aldı.
Daha sonra tüm soruları aldıktan sonra toplu olarak cevap verdi. Başbakan cevabında, 'Terörü
bitirmek için ne gerekiyorsa yaparım. 'Terörün bitmesi için zehir içeceksin' deseler içerim. 'Siyasi
hayatımın biteceğini de bilsem, öleceğimi de bilsem bu zehiri içerim. Yeter ki terör bitsin. Yıllardan beri
terör devam ediyor. Terörün bitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Gittiğim her ilde de terörü
bitirirsen sen bitirsin diyorlar. Bu benim asli görevim' dedi. Đkinci bir soru sorma fırsatımız olmadı.
EDĐTÖR MUHABĐR : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11993
Erişim Tarihi: 15.02.2013

ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi
Merkezin yapımını gerçekleştiren hayırsever iş adamı Ziya Eren ve ailesine teşekkür.
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Türkiye'nin ilaç üretiminde yüzde 100 dışa
bağımlı olduğu vurgulayarak, "Kayseri'de ilaç ve aşı üretimi ile ilgili bir araştırma yaptırdım.
Galatasaray'ın Sneider'e ödediği 25 milyon Euro'ya ihtiyaç var.
Bir kulüp ödüyorsa bir futbolcu için ödeyebiliyorsa, bu ülkede bu imkan mevcuttur. Büyük devlet
olmanın yolu bundan geçiyor." dedi. Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, tamamlanarak hizmete açılan
Betül – Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde bir toplantı düzenledi ve Kayserili iş adamlarına
bilgiler verdi. Üniversitenin fiziki mekanları ve bilimsel çalışmaları ile ilgili bilgilerde aktardı. Keleştemur,
yeni hizmet binası tamamlanmak üzere olan Bio Güvenirlilik Seviye -3 merkezinin aşı geliştirme ile ilgili
bir merkez olduğunu ve buradaki laboratuvarlarda birçok hastalıkla ilgili aşı çalışmasının rahatlıkla
yapıldığını hatırlattı. Merkezin, üniversitelerinin tıp fakülteleri olduğu bölümde faaliyet gösterdiğini
aktaran Keleştemur, "Bu merkezimin binası için 4 milyon lira bir harcama yapılıyor. Merkezin büyük
oranda inşaatı bitti. Başkanlığını Kırım Kongo hastalığına karşı aşı geliştiren bir hocamız yapıyor. Aşı
yüzde 80 oranında hayvan deneylerinde hastalığı önlediği tespit edildi. Bu aşı endüstriyel anlamda
artık ilaç haline getirilmesi ile ilgili çalışma yapılma aşamasına geldi." dedi.
Prof. Dr. Keleştemur, ilaçla ilgili endüstriyel ürün aşamasında artık mantalite olarak değişime ihtiyaç
duyulduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Bu tür bilgilerin ürüne dönüştürülmesi Türkiye için
olmazsa olmaz ihtiyaçtır. Bunu yapmak çok önemli. Bu sadece bir hastalık içinde değil birçok hastalık
için temel alt yapısı bir aşı geliştirmeye müsait bir laboratuvardır. Biz birçok hastalık için geliştirilen
aşıları dışarıdan alıyoruz. Đstedikleri parayı da vermek zorunda kalıyoruz. Burada büyük bir sorun var.
Bizim bu tesisleri kurmamız gerekiyor. Laboratuvarlar olması lazım. Yoksa bilgi üretemeyiz."
Kayseri'de ilaçla ilgili, aşı üretimi ile ilgili bir sanayi kurulması konusunda ne gerektiği yönünde çalışma
yaptırdığını anlatan Keleştemur, "Bunun için 40-50 milyon lira gerekiyor. Galatasaray'ın en son aldığı
oyuncusu Snaijder'e ödediği para 25 milyon Euro.
Eğer Türkiye'de bir kulübümüz bir futbolcuya transfer için bu parayı ödeyebiliyorsa, bizim buradaki
sanayiye daha fazla para ödeyebileceğimizi gösteriyor. Özel sektör ile yada devlet desteği ile bu
yatırımları yapmak zorundayız. Yoksa büyük devlet olmak sevdasından vazgeçmeliyiz." diye konuştu.GEN-KÖK MERKEZĐYLE ÖNÜMÜZÜ GÖRECEĞĐZ Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, üniversite
bünyesinde açılan Gen-Kök Merkezi'nin Türkiye'de örneği olmayan araştırma merkezi olduğunu
söyledi. Bu araştırma merkezini kurarken bölgenin ihtiyacı, ülkenin ve insanlığın ihtiyaçlarını dikkate
aldıklarını belirtti. Bilim nereye gidiyor, sağlıkta neler oluyor, uzay bilimlerinde neler yaşanıyor, ziraatta,
gıda da neler olacağını bilmeden, dikkate almadan yapılacak yatırımların akamete uğramaya mahkum
olacağını ifade etti. Bu nedenle açılan merkezin yol gösterici harita olacağını anlattı.Sağlık bilimlerinde
moleküler genetik çalışmaların, genonik çalışmaların ön planda olduğu birkaç 10 yıla girildiğini de
aktaran Keleştemur, gelişmelerle ilgili şu bilgileri verdi: "10-20 yıl boyunca birçok hastalık kök hücre ile
tedavi edilecek. Böyle bir döneme giriliyor. Đnsan organizasyonunun temelini oluşturan hücreden farklı
hücreler oluşturuluyor. Kalp, beyin hücresi oluşturuluyor ve tedavide kullanıyorsunuz.
Türkiye yapay organ üretimi ile ilgili tıbbi çalışmada geri kaldı. Bu merkezin amacı kök hücredir ve
önemlidir. Yine merkezin bir bölümünde moleküler çalışma yapılıyor. Veterinerlik ve ziraat ile ilgili de
çalışmalar olacak." diye konuştu.-HASTANIN DOSYASINDA GENETĐK HARĐTASI OLACAK Tıptaki
gelişimin çok hızlı olduğunu aktaran Keleştemur, hastanın artık hastanedeki dosyasında genetik
haritasının yer alacağını söyledi.

Keleştemur, yapılan uygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Tıp değişiyor. Şu anda bir hastaneye
gidiyorsunuz ve dosyanızda genetik haritanız var. Kişi ile ilgili 60 yaşında, 70 yaşında şu hastalıklara
yakalanma riski olduğu buradan söylenecek. Bu sayede tedbir alınıyor. Bu Amerika'da uygulanıyor ve
maliyeti 10 bin dolar. Maliyeti bin dolara düşüncede yurt dışına pazarlayacaklar. Burada birçok hastalık
önlenebilme ihtimali var. O nedenle moleküler çalışma anlamında bu bina önem taşıyor. Çalışmalar
olacak." Merkezin yapımını gerçekleştiren hayırsever iş adamı Ziya Eren ve ailesine de teşekkür eden
Keleştemur, merkezde çalışacak yabancı bilim adamlarının olacağını ifade ederek, şuana kadarda 88
genç bilim adamının yurt dışına gönderilerek eğitim almak suretiyle hazırladıklarını ifade etti.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11994
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Eskişehir-Kayseri maçına doğru
Eskişehirspor teknik patronu Ersun Yanal maç öncesi değerlendirme yaptı
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Tesislerde düzenlediği basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal,
önlerinde çok zorlu 4 maç olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Gençlerbirliği maçında oyuncularıma
ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Üst üste 7 maç oynadık ve hiçbir
oyuncumuz sakatlık problemi yaşamadı. Bundan dolayı da başta sağlık ekibimiz olmak üzere tüm
ekibe teşekkür ediyorum. Çok zorlu 4 karşılaşma bizi bekliyor. Đçeride oynayacağımız Kayseri ve
deplasmanda oynayacağımız Đstanbul Büyükşehir maçı sonrası bir Mersin deplasmanımız var. Yine
avantajlıyız ve kazanacağımıza inanıyoruz. Tabi ki burada Galatasaray ile oynayacağımız çok özel bir
maç var. Burada taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması ve onların bizi bu desteğinden sonra daha
da çok özellikle Đstanbul'daki maç ve Mersin maçlarıyla ve sonuçta burada Galatasaray ile
oynayacağımız maçta çıkacağını hayal ettiğimiz sonuçları aldığımızda Eskişehirspor'umuzun çok
önemli bir virajı atlatıp var olma savaşında yer alacak.
Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda taraftarlarımıza çok büyük görev düşüyor.
Taraftarlarımızın lig sonuna kadar bize olan desteklerinin devam etmesini istiyoruz." RAKĐPLERĐMĐZ
BĐZDEN KORKUYOR Futbol oynamayı seven bir takım olduklarını belirten Yanal, "Rakiplerimiz bize
ciddi önlemler almaya başladı. Korkmaya başladılar. Diğer takımlara göre futbol oynayama çalışan
takımız. Biz bu oyunu daha da geliştireceğiz. Düşüşler çok normal geçen yıla göre artı 4 puan önde
gidiyoruz. Bu puan kayıplarının yaşandığı ligde daha da iyi olacağız. Futbol oynamayı seven takımız.
Tabi ki bazı maçlar içinde birkaç karşılaşma sonuca yönelik olacak. Rakipler bizi oynatmama yolunu
seçecek" diye konuştu. Öte yandan Orduspor Teknik Direktörü Hector Cuper, 378 gündür
deplasmanda galip gelememelerini değerlendirirken, "Önümüzde Galatasaray deplasmanı var. Kim
bilir belki onu kazanırız. Deplasmanda bu kadar uzun süre galip gelememek benim hayatımdaki ilk
rekorum" dedi. Orduspor, Kayserispor maçının ardından Vali Kemal Yazıcıoğlu Orduspor Tesisleri'nde
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenmana sağlık kontrolünde olan Garcia ve Stancu katılmazken, sakatlığı bulunan Hasan Kabze ve
Yiğit Gökoğlan takımdan ayrı çalıştı. Antrenman yoğun yağmur altında başlarken, Kayserispor
karşılaşmasından forma giyen futbolcular takımdan ayrı top çalışması yaparken, diğer futbolcular A2
takımı ile maç yaptı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Orduspor Teknik Direktörü Hector
Cuper, Orduspor'un Kayserispor deplasmanında ortaya koyduğu futboldan memnun kalmadığını ama
kötü oyun ile alınan bir puanın çok önemli olduğunu söyledi. Cuper yaptığı açıklamada, "Takım

Kayseri'de kötü oynadı. Aslında bakarsanız takımın oyunundan memnun değilim. Đlk yarıda
bakıldığında birkaç dakika Kayserispor'a baskı kurabildik fakat genel olarak memnun değilim. Bir
yorgunluk vardı takımın üzerinde bununda farkındayım. Alınan bir puan güzel, çünkü deplasmanda
kötü oynanan bir karşılaşmadan puan aldık.Bu puan ilerde bize yardımı olacaktır. Bir puan boş
dönmekten iyidir. Takıma pozitif anlamda etkisi oldu. Önümüzdeki maça bakacağız bunu unutmamız
lazım. Kötü oynayıp puan almak iyidir" diye konuştu. Đstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hakkında
hedeflerinin üç puan almak olduğunun altını çizen Cuper, "Önümüzde Đstanbul Büyükşehir
Belediyespor maçı var. Bizim için her maç çok önemlidir. Evimizde oynuyoruz. Antrenmanlarda üç
puan için çalışıyoruz. Birazda takımın yorgunluğunu atlattırırsak, kendi evimizde ĐBB'yi mağlup
edersek, bizim için çok iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Bir basın mensubunun, Orduspor'un 378 gündür
deplasmanda galip gelememesinin hatırlatılması üzerine Cuper, şöyle konuştu: "Deplasmanda bu
kadar uzun süre galip gelememek benim hayatımdaki ilk rekorum.Aslında olayı bu kadar dramatize
etmemek gerekiyor. Çünkü bakarsanız bazı deplasman maçlarında iyi oynadık, iyi paslar yaptık, iyi
ataklar yaptık ama yine galip gelemedik. Bazen kötü oynadık ama puan çıkarttık. Bazı takımlar vardır
içerde kazanır. Önümüzde Galatasaray deplasmanı var. Kim bilir belki onu kazanırız. Yoğun bir
şekilde dışarıda yenemiyoruz, içerde galibiz diye bakmamak lazım. Çünkü futbolda ofansif anlamda bir
şey yoktur. Futbol bir bütündür. Deplasmana gittiğinizde beş tane forvet koyamazsınız. Çünkü takım
bir bütündür. Sağ bekinizi, sol bekinizi orta sahanızı güvene almanız gerekiyor. O yüzden kendinize
güven vermelisiniz ki en azından puan alabilesiniz. Beş tane forvet koyayım deplasmandan galip
geleyim diye bir şey yoktur. Futbol bu şekilde oynanır. Bir bütün olarak oynanır. Ama Galatasaray
deplasmanından galip gelebiliriz." Bu arada Adana Demirspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu
Ramazan Çimen, 12'nci güçleri olan taraftarlarıyla gurur duyduklarını bildirdi. Çimen, yazılı
açıklamasında, pazar günü deplasmanda oynanan Torku Konyaspor maçına gelerek destek veren
taraftarlarına teşekkür etti. Adana Demirspor taraftarının ne kadar büyük olduğunun TRT'nin canlı
olarak yayınladığı karşılaşmada bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Çimen, şunları kaydetti:
"Takımımız mağlup durumdayken sahneye yine taraftarımız çıktı.Onların verdiği müthiş destekle,
maçta 3-3'lük beraberliği sağladık. Hatta son saniyelerde kaçırdığımız golü atabilseydik, galip dahi
gelebilirdik. Canlı olarak yayınlanan maç esnasında ve sonrasında, TRT'nin sunucu ve yorumcuları
yine o büyük taraftarımızın tartışılmaz gücünden bahsetti. Önder Serin başkanlığındaki yönetim kurulu
olarak 12. gücümüz olan taraftarımızla gurur duyuyoruz." Çimen, takımlarına her zaman destek olan
taraftarlarını pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan Kayseri Erciyesspor karşılaşmasında 5
Ocak Stadı'nda görmek istediklerini bildirerek, "Ligde üst sıralarda yer almamız açısından son derece
önemli olan bu müsabakada taraftarlarımızı bir koltuğun dahi boş bırakılmayacağı şekilde 5 Ocak
Stadı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11995
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Đşte yeni meydan projesi
Tabelalar kalkıyor,binalara Taş kaplama geliyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki
esnaflarla bir araya gelerek Kültür Yolu Projesi kapsamında yapılacak cephe düzenleme çalışmaları
konusunda esnafa bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına çok sayıda esnaf
katıldı. Toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcuman
tarafından esnafa Cumhuriyet Meydanı ve çevresine uygulanacak cephe düzenleme çalışmaları
hakkında bir sunum yapıldı.Sunumda Kültür Yolu güzergahları hakkında genel bilgiler veren Elcuman,
uygulanacak proje ile Meydan ve çevresinin görüntü kirliliğinden kurtularak Meydan'ın tarihi dokusuna
uygun bir yapının oluşacağını ifade etti.-"HER YÜKE OMUZ VERDĐK" Ardından Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılacak cephe düzenleme çalışmalarının pozitif yönlerine dikkat çekerek
yıllardır Kayseri'yi geleceğe taşımak amacıyla bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Geride
bıraktığımız yıllarda şehre yaptığı hizmetleri özetleyen Başkan Özhaseki, "Önce altyapıyla uğraştık.
Kanallıyla, suyuyla, artıma tesisiyle, kabloların yer altına alınmasıyla, doğalgazla senelerce uğraştık.
Bunlar öncelikli olarak yapılması gerekenlerdi. Sonra gecekondu önleme projelerini uyguladık.Bütün
yolları elden geçirdik. Sonra iktidar gücünü de arkamıza alınca büyük projeler yapılmaya başladı. Raylı
Sitem projesi hayat geçti. Önemli spor tesislerini şehrimize kazandırdık. Yamula Barajı'nın çözülmesi
gibi bu tür devasa projeler geldi.
Son dönemimizde de Kayseri'yi ileriye götürecek, kalkındıracak projeler üzerine bir çalışma yaptık ve
bunları turizm, eğitim, ticaret, kültür-sanat gibi 10 başlık altında topladık" dedi.-"KAYSERĐ'YE YAKIŞIR
BĐR MEYDAN ORTAYA ÇIKACAK" Belediye olarak kendilerine kanunen bir yükümlülük
verilmemesine rağmen şehri kalkındıracak proje ve yatırımların peşinde koştuklarını kaydeden Başkan
Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti: "Pasta büyüsün ve herkes bu pastadan pay alsın diye bütün
yüklere omuz verdik. Yapılan projelerde şehrimize büyük katkı sağladı ve sağlamaya da devam ediyor.
Kadir Has Stadyumu ve Kongre Merkezi sayesinde şehrimiz birçok önemli organizasyona ev sahipliği
yaptı.
Yine bu yıl U20 Dünya Şampiyonası açılış maçı şehrimizde düzenlenecek. Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi Projesi, turizme hareketlilik getirdi. Erciyes'te saatte 35 bin kişinin kayak yapacağı bir
ortam doğdu. Bu, Kayseri'de turizmin patlayacağını anlamına geliyor. Turizm amacıyla şehrimize
gelen insanlar bir dünya kentine gelmiş gibi hissetsinler istiyoruz. O yüzden bizim hazırlık yapmamız
lazım. Bu haliyle bu Meydan gelen insanlara sunulmaz. Burada ne yapmaya çalışıyoruz. Bir kere
tabelaları indiriyoruz. klima kanallarını tek bir hatta alıyoruz. Sonra da Kayseri taşı ile binalara enfes bir
görüntü veriyoruz. Đlk etapta Meydan ve çevresinde ardından da Meydan'a açılan caddelerde bu
projeyi uygulayacağız"-"YILLARIN HAYALĐYDĐ GERÇEK OLUYOR" Daha sonra söz alan esnaflar ve
işyeri sahipleri uygulanacak projenin şehre katkı sağlayacağını belirterek, bu şehirde yaşayan herkes
gibi kendilerine düşün bu görevi yerine getireceklerini ifade ettiler.
Projeye destek olduklarını ve Başkan Özhaseki'ye teşekkür ettiklerini ifade eden katılımcılar, "Bu
adeta bir rüyanın gerçek olması gibi bir şey. Yıllardır düşündüğümüz, olsun diye kafa yorduğumuz bir
çalışma gerçek oluyor. Yıllardır hayalimizdeki proje uygulamaya konuluyor" şeklinde görüşlerini dile
getirdiler.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11996
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Küçük kardeş imdata yetişti!
Minik Kardeşin Çevreci Mücadelesine Belediyeden Destek
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Minik Kardeşin Çevreci Mücadelesine Belediyeden Destek ; Develi Đlçesinde Seyrani Đlköğretim
Okulunda okuyan ve bir yıldan beri engellilere yardım amacıyla kapak toplamaya devam eden Meryem
Katırcıoğlu (9)'nun Ağbeyi Sefa Katırcıoğlu (18) kaza geçirip tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olunca
küçük kardeş imdada yetişti. Topladığı kapakları Develi Belediyesine getiren Meryem Katırcıoğlu'na
tekerlekli araç verildi
Kaynak/sindelhöyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11997
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Fahri Gayserili hemşehrimiz artık yok
Bir zamanlar Gayserili Nöri Gantar tiplemesiyle meşhur Kantar ailesi Nöriye'nin ardından Nöri'sinide kaybetti

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 114
: 12 Şubat 2013 19:25

Tiyatrocu Tekin Akmansoy, Đstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akmansoy, 'Nuri Kantar' tiplemesiyle ön plana çıkmıştı. Akmansoy'un bir süredir zatürre teşhisiyle
tedavi gördüğü öğrenildi. KANTAR AĐLESĐ 55 GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTĐ Tiyatro ve sinema
dünyasının ünlü isimleri Tekin Akmansoy (Nuri Kantar) ve Leman Çıdamlı (Nuriye Kantar), 55 gün
arayla hayatını kaybetti. Uzun yıllar yayınlanan 'Kaynanalar' dizisindeki 'Nuri Kantar' tiplemesiyle
adından söz ettiren Tekin Akmansoy, bugün vefat etti.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da 'Nuriye Kantar'ı canlandıran Leman Çıdamlı hayatını kaybetmişti. Tekin
Akmansoy, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 1924 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.
Sinemaya senarist, oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak katkıda bulundu. TRT'de çok uzun süre
yayınlanan ve 1974 yılında başlayan 'Kaynanalar' dizisinde 'Nuri Kantar' tiplemesiyle adından sıkça
söz ettirdi..1998 yılında "Devlet Sanatçısı" seçildi.
Uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda görev alan Tekin Akmansoy, meddah geleneğinin sürdürücülerinden biri
oldu. 1990'lı yıllarda kızı Arzu Akmansoy'un yönetmenliğini yaptığı Kaynanalar'ın yeni bölümlerinde rol
aldı. Kaynanalar dizisindeki 'Nuriye Kantar'ı canlandıran Leman Çıdamlı (80) ise, 18 Aralık 2012
tarihinde kanser tedavisi gördüğü Đstanbul'daki hastanede hayatını kaybetmişti.
MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11998
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Kayseri'ye Kamerun 'dan kardeş şehir
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun'un Kuzey Bölgesi Maroua şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulacak
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Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunana konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.
Belediye Meclis Salonu'nda Mehmet Savruk başkanlığında toplanan mecliste, çeşitli nazım imar plan
tadilat talepleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçe belediye meclislerinin almış oldukları kararlar
görüşüldü. Kültür Yolu Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliği
oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi de mecliste
görüşülerek kabul edildi.
Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun'un Kuzey Bölgesi Çad Devleti ile sınır Maroua şehri
arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi de meclisin gündem maddeleri arasında görüşülerek
onaylandı. Mecliste görüşülen bir başka gündem maddesi de Ulaşım AŞ'ye 10 yıllığına tahsis edilen
raylı sistem toplu taşıma hizmet işletmeciliği için Büyükşehir Belediyesi'ne ödenen aylık brüt gelirin
KDV hariç kalan kısmından %20'sinin 01 Şubat 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %5'e
düşürülmesi talebi oldu. Bu madde de meclis tarafından kabul edildi. Son olarak bazı cadde ve
sokaklara verilecek isimlerin belirlenmesi talepleri mecliste görüşülerek ilgili komisyona havale edildi.
Meclis, bir sonraki toplantısını 15 Şubat Cuma günü saat 16.00'da yapacak.
MECLĐS ÜYELERĐNE MEYDAN SUNUMU
Meclis toplantısının ardından Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcuman
tarafından meclis üyelerine Cumhuriyet Meydanı ve çevresine uygulanacak cephe düzenleme
çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı. Sunumda Cumhuriyet Meydanı'nın Türkiye'nin en büyük
meydanlarından biri olduğuna vurgu yapan Elcuman, bu çalışma ile meydanı tabela kirliliğinden ve
bakımsızlıktan kurtarmanın amaçlandığını sözlerine ekledi.
EDĐTÖR MUHABĐR : ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11999
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Tabelalar iniyor!
Yeni meydan projesi kapsamında tüm işyeri tabelaları toptan inecek ,
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki esnaflarla bir
araya gelerek Kültür Yolu Projesi kapsamında yapılacak cephe düzenleme çalışmaları konusunda
esnafa bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına
çok sayıda esnaf katıldı.
Toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcuman tarafından
esnafa Cumhuriyet Meydanı ve çevresine uygulanacak cephe düzenleme çalışmaları hakkında bir
sunum yapıldı.Sunumda Kültür Yolu güzergahları hakkında genel bilgiler veren Elcuman, uygulanacak
proje ile Meydan ve çevresinin görüntü kirliliğinden kurtularak Meydan'ın tarihi dokusuna uygun bir
yapının oluşacağını ifade etti.
"HER YÜKE OMUZ VERDĐK"
Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılacak cephe düzenleme çalışmalarının
pozitif yönlerine dikkat çekerek yıllardır Kayseri'yi geleceğe taşımak amacıyla bir mücadele içinde
olduklarını söyledi. Geride bıraktığımız yıllarda şehre yaptığı hizmetleri özetleyen Başkan Özhaseki,
"Önce altyapıyla uğraştık. Kanallıyla, suyuyla, artıma tesisiyle, kabloların yer altına alınmasıyla,

doğalgazla senelerce uğraştık. Bunlar öncelikli olarak yapılması gerekenlerdi. Sonra gecekondu
önleme projelerini uyguladık. Bütün yolları elden geçirdik. Sonra iktidar gücünü de arkamıza alınca
büyük projeler yapılmaya başladı.
Raylı Sitem projesi hayat geçti. Önemli spor tesislerini şehrimize kazandırdık. Yamula Barajı'nın
çözülmesi gibi bu tür devasa projeler geldi. Son dönemimizde de Kayseri'yi ileriye götürecek,
kalkındıracak projeler üzerine bir çalışma yaptık ve bunları turizm, eğitim, ticaret, kültür-sanat gibi 10
başlık altında topladık" dedi.
"KAYSERĐ'YE YAKIŞIR BĐR MEYDAN ORTAYA ÇIKACAK"
Belediye olarak kendilerine kanunen bir yükümlülük verilmemesine rağmen şehri kalkındıracak proje
ve yatırımların peşinde koştuklarını kaydeden Başkan Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:
"Pasta büyüsün ve herkes bu pastadan pay alsın diye bütün yüklere omuz verdik. Yapılan projelerde
şehrimize büyük katkı sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Kadir Has Stadyumu ve Kongre
Merkezi sayesinde şehrimiz birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptı. Yine bu yıl U20 Dünya
Şampiyonası açılış maçı şehrimizde düzenlenecek.
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi, turizme hareketlilik getirdi. Erciyes'te saatte 35 bin
kişinin kayak yapacağı bir ortam doğdu. Bu, Kayseri'de turizmin patlayacağını anlamına geliyor.
Turizm amacıyla şehrimize gelen insanlar bir dünya kentine gelmiş gibi hissetsinler istiyoruz. O yüzden
bizim hazırlık yapmamız lazım. Bu haliyle bu Meydan gelen insanlara sunulmaz. Burada ne yapmaya
çalışıyoruz. Bir kere tabelaları indiriyoruz. Klima kanallarını tek bir hatta alıyoruz. Sonra da Kayseri taşı
ile binalara enfes bir görüntü veriyoruz. Đlk etapta Meydan ve çevresinde ardından da Meydan'a açılan
caddelerde bu projeyi uygulayacağız"
"YILLARIN HAYALĐYDĐ GERÇEK OLUYOR"
Daha sonra söz alan esnaflar ve işyeri sahipleri uygulanacak projenin şehre katkı
sağlayacağınıbelirterek, bu şehirde yaşayan herkes gibi kendilerine düşün bu görevi yerine
getireceklerini ifade ettiler.Projeye destek olduklarını ve Başkan Özhaseki'ye teşekkür ettiklerini ifade
eden katılımcılar, "Bu adeta bir rüyanın gerçek olması gibi birşey. Yıllardır düşündüğümüz, olsun diye
kafa yorduğumuz bir çalışma gerçek oluyor. Yıllardır hayalimizdeki proje uygulamaya konuluyor"
şeklinde görüşlerini dile getirdiler. bU ARADA Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulan 41 tesisin açılış töreni, büyük yankı
uyandırdı.
Erciyes Tekir Kapı'da düzenlenen ve Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Suat
Kılıç, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile
milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen tören, Türkiye gündeminde kendine yer buldu. Toplam maliyeti
123 milyon 327 bin TL olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 29, şehir merkezinde ise 12
ayrı yol çalışmasının Başbakan Erdoğan tarafından hizmete sunulduğu törene, ulusal ve yerel basın
büyük ilgi gösterdi. "Siyasete Kar Molası", "Erdoğan Erciyes'te Hedef Büyüttü", "Gül'ü Yetiştiren Şehir",
"Erdoğan'dan Kayseri'ye Büyük Övgü", "Erciyes Zirvesi'nde Yüksek Hedefler" başlıklarıyla ulusal
gazetelerde geniş yer alan tören, ayrıca ulusal ve yerel televizyonlarda da ilk haber olarak
yayımlandı.Kayseri'nin turizm sektöründen daha fazla pay almasına imkan tanıyacak olan Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan tören, yurt çapındaki kayakseverlerin
ilginisi de Kayseri'ye çekmiş oldu.
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında Tekir Bölgesi'ne
yapılması planlanan mekanik tesis için yeterlilik ihalesi düzenlendi. Başkanlık Brifing Salonu'nda
gerçekleşen dört aşamalı ihalenin birinci bölümü olan yeterlilik ihalesine; Đtalyan Firması Leitner-Derviş
Sami Mütevelizade iş ortaklığı ile Avusturya Firması Doppelmayr olmak üzere 2 istekli katıldı.Đhale
komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından yeterlilik alan firmalar, ikinci aşama olarak
hazırladıkları projeleri komisyona sunacaklar.
Son iki aşamada ise teklifler değerlendirilerek sonuç açıklanacak. Büyükşehir'den Şubat Ayı Đhaleleri
Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı içerisinde mülkiyetinde bulunan bazı arsa ve malların ihale ile satışını
yapacak.Đhalelerden ilki, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pervane Mahallesi'ndeki konut alanı
arsasının satışı için yapılacak. Kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek ihale, 06 Şubat 2013 Çarşamba
günü Belediye Encümen Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.Đhaleye katılmak isteyenler en geç 6
Şubat Çarşamba günü saat 11.00'e kadar Kararlar Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecek.
Đhale ile satışı yapılacak Pervane arsasının özellikleleri ve muhammen bedeli ise şöyle olacak: Mevkii
Alanı(m²) Muhammen Bedeli Geçici TeminatıPervane Mah. 4248 m² 2 milyon 826 bin TL (KDV hariç)
84 bin 780 TL

35 KALEM SĐNEMA MALZEMESĐ SATILACAK
Günün ikinci ihalesi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 35 kalem kullanılmış sinema malzemesinin satışı için
yapılacak. Açık teklif usulü gerçekleşecek ihale, yine 06 Şubat 2013 Çarşamba günü Belediye
Encümen Salonu'nda yapılacak. Đhale, saat 14.30'da başlayacak. Yaklaşık maliyeti 28 bin 748 TL olan
35 kalem kullanılmış sinema malzemesi ihalesine katılmak isteyenler, istenilen belgelerle birlikte en
gen 06 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Gelir Müdürlüğü'ne başvurabilecek.
PERVANE'DE 4 KONUT ARSASI DAHA SATIŞTA
Şubat ayı içerisinde gerçekleşecek bir başka ihale ile yine Pervane Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti
Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 adet konut alanı arsası satılacak. 20 Şubat 2013 Çarşamba günü
Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak açık teklif usulü ihale, saat 14.00'te başlayacak.Đhaleye
katılmak isteyenler en geç 20 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'a kadar istenilen belgelerle birlikte
Gelir Müdürlüğü'ne başvurabilecek.Đhale ile satışı yapılacak Pervane arsalarının özellikleleri ve
muhammen bedeli ise şöyle olacak: Mevkii: M2: Muhammen Bedeli: Geçici Teminat: Cinsi: 1- Pervane
2.969 1 milyon 54 bin 30 TL 31 bin 621 TL Konut Alanı2- Pervane 3.778 1 milyon 341 bin 285 TL 40
bin 239 TL Konut Alanı3- Pervane 3.449 1 milyon 224 bin 622 TL 36 bin 739 TL Konut Alanı4Pervane 2.799 993 bin 723 TL (%49 KDV) 29 bin 812 TL Konut Alanı
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12000
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Kültürel miras geri döndü!
Kültürel Miras ''Şemsiyelik'' Yeniden Günümüze Geliyor.
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Kültürel Miras "Şemsiyelik" Yeniden Günümüze Geliyor ; Develi Kız meslek Lisesi öğrencileri model
almak için şemsiyeliği inceleyip günümüze uyarlamaya çalışıyorlar. Şemsiye koymaya yarayan, altında
şemsiyelerden sızan suyun toplanması için özel kutusu olan ve evin girişine konulan mobilya
aksesuarı olan şemsiyelikler Osmanlı'dan günümüze gelen Somut kültürel değerlerden olup artık süs
eşyası olarak evlerin köşelerinde yerlerini alıyor.Bronz ve Pirinçten özel olarak yapılan şemsiyeliklerin
boyları 50-60 cm'yi buluyor.
www.sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12001
Erişim Tarihi: 15.02.2013

ĐŞKUR'dan engelli istihdamı!
ĐŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı:''2012 yılında kuruma başvuran engelli vatandaşlardan 35 bin 531'ini işe
yerleştirdik''
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Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı: “2012 yılında kuruma başvuran engelli
vatandaşlardan 35 bin 531’ini işe yerleştirdik”
Genel Müdür Yazıcı, ĐŞKUR’a kayıtlı 2 milyon 439 bin 885 işsizden 132 bin 309’unun engelli
vatandaşlardan oluştuğunu belirterek, “2012 yılında 81 ilimizde bize başvuran engelli işsizlerimizden
35 bin 531’ini işe yerleştirdik. Vatandaşlarımızın tamamına yakını özel sektör işyerlerinde istihdam
edilmektedir. Engelli istihdamı ĐŞKUR olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Yasal olarak
50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri yüzde 3, kamu işyerleri ise yüzde 4 oranında
engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür. Bununla
birlikte kanunlarımız kontenjan fazlası engelli işçi istihtam eden işyerlerini teşvik ediyor.
Özel sektör işverenlerinin kontenjan kapsamında veya korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı,
kontenjan fazlası engelli çalıştıran veya yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin ise bu
şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta
primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisini hazine karşılamaktadır. Ben tüm işverenlerimize
kontenjan fazlası engeli vatandaşlarımızı istihdam ederek bu teşviklerden faydalanmalarını
öneriyorum” dedi.
Yazıcı, işe yerleştirilen engelli vatandaşların il bazında dağılımlarıyla ilgili bilgi verdi. 2012 yılı
rakamlarına göre 81 ilin tamamında engellilerin işe yerleştirildiğine dikkat çeken Yazıcı, şunları söyledi:
“9 bin 121 kişiyle Đstanbul birinci sırada yer alıyor. Đstanbul’dan sonra en çok engelli istihdamını
sağlayan illerimiz sırayla Ankara (3.452 kişi), Đzmir (2.332 kişi) ve Bursa (2.100 kişi). Burada asıl
sevindirici nokta ise tüm illerimizde engelli istihdamının sağlanmış olmasıdır. Şu an itibariyle
kurumumuza kayıtlı işverenlerin 26 bin 181 kişilik engelli çalıştırma kontenjanı bulunuyor. Diğer
kardeşlerimizin bu işlerde istihdam edilmeleri için çalışmalarımız sürüyor.”
“ENGELLĐ VATANDAŞLARIMIZIN MESLEKĐ EĞĐTĐMĐNE ÖNEM VERĐYORUZ” Genel Müdür Yazıcı,
aktif işgücü yetiştirme programları kapsamında düzenlenen kurslarla ilgili de açıklamalarda bulundu.
2012 yılında ĐŞKUR’a meslek öğrenmek için başvuran engelli vatandaşlar için 574 kurs
düzenlediklerini belirten Yazıcı, “Bu kurslarımızdan 2 bin 519’u kadın 3 bin 753’ü de erkek olmak üzere
6 bin 272 kişi faydalandı. ĐŞKUR olarak, engelli vatandaşlarımızın meslek öğrenerek çalışma
hayatından kopmamalarına büyük önem veriyoruz. 2013 yılında da aktif işgücü programlarımız
kapsamında engelli kardeşlerimizin istihdamı için mesleki eğitim vermeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12002
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Erciyes Kış Turizm Festivali
Cuma , ve haftasonu Erciyes Dağı yine dolu dolu olacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile dünyanın en gözde kayak
merkezlerinden biri olmaya aday Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni, Kar Festivali heyecanı
sardı.Geçtiğimiz hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 41 ayrı yatırımın açılına evsahipliği
yaparak büyük ses getiren Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, şimdi de Erciyes Kar Festivali ile
ilgi odağı olacak.Festivalin startı 15 Şubat Cuma günü verilecek.
Erciyes Tekir Kapı Kardan Adam Tesisleri'nde saat 18.30'da festival meşalesinin yakılmasıyla
başlayacak olan tören; meşaleli kayak gösterileri, ateşlerle karda yazılar ve havai fişek gösterileri ile
renklenecek.
KIŞ TURĐZMĐNDE YÜKSELEN DEĞER ERCĐYES
Festivalin ikinci günü olan 16 Şubat Cumartesi ise etkinlikler, saat 10.30'da Erciyes Mirada Otel'de
düzenlenecek 'Kış Turizminde Yükselen Değer Erciyes' paneli ile başlayacak. Daha sonra saat
12.30'dan itibaren kardan heykellerin açılışı yapılacak ve sokak sanatçıları dinletisi gerçekleşecek.
Kayak ve kızak yarışları ile heyecanın doruklara çıkacağı festivalde vatandaşlar, kurulan şişme
oyuncaklar ve eğlence dünyasında festival coşkusunu doyasıya yaşayacak. Ayrıca vatandaşlara
ücretsiz, sucuk ekmek ikramı da yapılacak.
MUSTAFA CECELĐ ERCĐYES'Đ ISITACAK
17 Şubat Pazar günü ise etkinlikler, Erciyes Tekir Kapı'da saat 11.00'de mehter takımı gösterileriyle
başlayacak. Yerel sanatçıların konserleri ile devam edecek festivalde daha sonra tören konuşmaları
yapılacak. Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Mustafa Ceceli sahne alarak hayranlarına
unutulmaz bir gün yaşatacak. Yine vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek ikramı da yapılacak.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12003
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Kayseri KASKĐ Haydi Finale
Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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Kadınlar Euro Cup'taki temsilcimiz Kayseri KASKĐ yarı final rövanş maçında yarın akşam MBK
Ruzomberok'u konuk edecek. Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat
19.00'da başlayacak.
Temsilcimiz ilk maçta deplasmanda karşılaştığı rakibini 19 sayı farkla 60-79 mağlup etmişti.
Temsilcimiz 18 sayı farkla yenilse bile adını finale yazdıracak. Yarı finalde oynanacak bir diğer maçta
ise Chevakta ile Dynamo Moskova karşılaşacak. Dynamo Moskova ilk maçta rakibini 82-73 yenmişti.
Bu arada Kulüp başkanı Ender Batukan, yaptığı açıklamada, Sinem Ataş'ı kadrolarına kattıkları için
mutlu olduklarını söyledi. Genç basketbolcunun gelecekte hem kulüplerinde, hem de milli takımlarda
büyük başarılara imza atacak yeteneğe sahip olduğunu dile getiren Batukan, şöyle devam etti:
"Tamımızda çok başarılı Türk sporcular var. Türkiye'de kadın basketbolunun gelişmesi için büyük
yatırımlar yapıyoruz. Kadromuza bu doğrultuda gelecek vaat eden bir sporcu daha kattık. Kariyeri
başarıyla dolu bir sporcu olan Sinem Ataş, daha öncesinde Antalya Koleji Basketbol Takımı'nda
oynuyordu. Çok yetenekli bir oyuncu. 1,82 boyundaki yeni transferimizin, takımımızın formasını
giyeceği sezonlar için hayırlı olmasını diliyorum."
Öte yandan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Adana Botaşspor,
önümüzdeki hafta oynayacağı Kayseri KASKĐ maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarını Baş
Antrenör Aziz Akkaya yönetiminde gerçekleştiren oyuncuların oldukça moralli olduğu gözlendi. 20
Şubat Çarşamba günü deplasmanda Kayseri KASKĐ ile karşılaşacak Adana Botaş, kondisyon ve şut
çalışması yaptı. Samsun Basketbol galibiyetinin ardından Kayseri KASKĐ maçını da kazanmak isteyen
Botaşspor, galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Adana Botaş'ın oyuncularından Gamze Takmaz, antrenman sonrasında yaptığı açıklamada, galibiyet
serisi yakalamak istediklerini söyledi. Takmaz, "Takım olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde
sürdürüyoruz. Kötü sonuçlar ile üzdüğümüz taraftarımıza, kendimizi alacağımız galibiyetlerle af
ettireceğiz. Deplasmanda Kayseri KASKĐ ile karşılaşacağız. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak
Adana'ya mutlu dönmek istiyoruz." dedi.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12004
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Eskişehir maçına hazırlanıyor
Kayserispor önemli bir deplasman için hazırlıklarını sürdürüyor
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Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapıldı. Isınma
hareketleriyle başlayıp top çalışmasıyla süren antrenmana sakatlığı süren Steinsson katılmadı.
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Prosinecki, ligdeki bütün takımları yakından
takip etiğini belirterek, "Yaklaşık 4 aydır Türkiye'de çalışıyorum. Bu süre zarfında takımları detaylı
şekilde takip ettim. Bu yüzden artık hiç bir takım bizim için kapalı bir kutu değil" dedi. Deplasmanda 16
Şubat Cumartesi günü oynayacakları Eskişehirspor maçının üst sıralara çıkma adına çok
önemsediklerini vurgulayan Prosinecki, şöyle devam etti: "Eskişehirspor sahasında açık futbol
oynamayı benimsemiş bir takım. Biz de açık futbol oynuyoruz. Haftasonunda açık futbol oynamayı
seven iki takım karşı karşıya gelecek. Keyifli bir futbol müsabakası bekliyor bizi. Biz son haftalarda iyi
futbol oynuyoruz ve yukarı doğru tırmanıyoruz. Takımda moraller yerinde. Takım ritmini bulmuş
durumda. Artık herkes daha istekli ve iştahlı. Daha yukarılara çıkmak için Eskişehirspor maçından

kesinlikle puanlar almak zorundayız. Bu bilinçle oraya gideceğiz. Ümit ediyorum güzel bir oyunun
sonunda gülen taraf biz oluruz." Antrenman, daha sonra basına kapalı devam etti. EDĐTÖR :ÖNER
ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12005
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Kayseri Yapı Teknolojileri Fuarı
14-17 Mart tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde Kayseri Yapı Teknolojileri Fuarı düzenlenecek.
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Yapı sektörünün Kayseri'de düzenlenecek fuarda bir araya geleceği bildirildi. Tureks Uluslararası
Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, 14-17 Mart tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde Kayseri
Yapı Teknolojileri Fuarı düzenlenecek.
Anadolu yapı sektörünü tek çatı altında toplayacak olan fuar, sektörün profesyonellerini ve potansiyel
alıcılarını bir araya getirecek. Önemli iş bağlantılarının kurulmasına ve Anadolu'nun ticari başkenti
sayılan Kayseri'nin isminin duyulmasında etkili olan fuarın bu yıl daha kapsamlı bir içerik ve reklam
çalışması ile daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Fuarda pvc kapı pencere sistemleri, su arıtma
sistemleri, iş makineleri, boya ve izolasyon, prefabrik çatı cephe sistemleri, mutfak, banyo, seramik ve
dekorasyon ürünleri yer alacak.
Fuara, Mersin, Amasya, Konya, Aksaray, Malatya, Ankara, Kilis gibi Türkiye'nin pek çok kentinden
sektör temsilcisi katılacak.
EDĐTÖR : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12006
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Taş Mektep filminin galası yapıldı!
Sakarya Savaşı'nda 63 şehit veren Kayseri Lisesinin kahramanlık hikâyesinin anlatıldığı Taş Mektep filminin
galası Kayseri'de yapıldı.
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Sakarya Savaşı'nda son sınıf öğrencilerinin tamamını şehit veren Kayseri Lisesinin kahramanlık
hikâyesinin anlatıldığı Taş Mektep filminin galası Kayseri'de yapıldı.Filmin özel gösteriminden
önce 118 yıllık tarihi Kayseri Lisesinde, Vali Şerif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ve filmin oyuncuları ile lisenin eski mezunlarının katılımıyla kokteyl düzenlendi.
Burada konuşan Vali Yılmaz, Kayseri Lisesinin 63 öğrencisinin Kurtuluş Savaşı sırasında şehit
olduğunu ve mezun veremediğini, o yıllarda Türkiye'nin pek çok okulunda aynı acının
yaşandığını söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki ise Kayserililerin ailesinde mutlaka
bir şehit olduğunu belirterek, ''Moğollardan sonra düşman Kayseri'nin kapısına dayanmamıştır.
Ancak Kayserililer evlatlarını ya Sarıkamış'a ya da Çanakkale'ye vatan savunması için
göndermişlerdir. Hepimiz dedelerimizin, babalarımızın harp hatıralarıyla büyüdük. Allah bir
daha o günleri yaşatmasın.'' dedi.Filmin Yönetmeni Altan Dönmez de Đstanbul'da kurulan
platoda filmin çekimlerini gerçekleştirdiklerini ve çekimler sırasında duygusal anlar yaşandığını
dile getirdi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK
Filmin başrol oyuncularından Ayça Varlıer ise filme çok emek verdiklerini belirterek, şunları
kaydetti:''Şu an filmin asıl mekânında olduğunum için duygusal anlar yaşıyorum. Bu projede yer
aldığım için çok mutluyum. Filmin özellikle final sahnesi çok etkileyiciydi. Final sahnesinde tüm
ekip 20 dakika ara vermek zorunda kaldık. 100 kadar öğrenci vardı onlar da dâhil hepimiz çok
duygulandık. Tüm ekip duygusal anlar yaşadık. Bizim bu 63 liseli şehide karşı bir
sorumluluğumuz var. Đnşallah bunu az da olsa yerine getirebilmişizdir.''Kokteylde lisenin
öğrencileri ile eski mezunları Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan Kayseri Lisesi Marşı'nı
seslendirdi.Ayrıca şair Fazıl Ahmet Bahadır da seslendirdiği ''Liseli Şehitler'' şiiriyle duygusal
anlar yaşanmasına neden oldu.Kokteylin ardından oyuncular, tarihi lisenin önünde hatıra
fotoğrafı çektirdi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezun
olduğu okulu anlatan filmin özel gösterimini protokol ve oyuncuların yanı sıra, lisenin mezunları
da izledi."Taş Mektep" filmine konu olan Kayseri Lisesi öğrencilerinin kahramanlık mücadelesi
"Nutuk"ta da yer alıyor. Hikâyeyi, şair Cahit Külebi, yıllar sonra müfettiş olarak görev yaptığı
sırada okul kayıtlarını incelerken ortaya çıkarmış ve tarihe geçirmişti. Filmin senaristi Yılmaz
Karakoyunlu, Kayseri Lisesi'nin tarihini ise şöyle anlattı:
RAYLARI KADINLAR DÖŞEDĐ
"Tarihte okulların savaşlara katılmasının çok örneği vardır. Ancak milli mücadelede bunun ilk örneği
Kayseri Lisesi'dir. Çok zahmetli bir yoldan Ankara'ya gitmişlerdir. Çocukları Ankara'ya götürecek tren
için kadınların bir yandan rayları döşeyip yol yapmaları, diğer yandan bebeklerini emzirmeleri gibi
dram daha yoktur." Yılmaz Karakoyunlu filmin sadece tarihe tanıklık etmediğini, vatan sevgisini de
vurguladığını söyledi.
1893'TE KURULDU, 1923'TE LĐSE OLDU
13 Eylül 1893'te "Derece-i ula mekteb-i mülkiyesi idadisi" adıyla kurulan "Taş Mektep" 1915-1916
öğretim yılında "sultani" oldu. 1923'te Ziya Gökalp'in kanun teklifiyle liseye çevrildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12007
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Genç Müsiad'da bayrak değişimi
MÜSĐAD&#8217;ın gençlik kurulu Genç MÜSĐAD&#8217;da bayrak değişimi yaşandı.
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GENÇ MÜSĐAD’DA BAYRAK DEĞĐŞĐMĐ
Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu’nun 11.
Genişletilmiş Đstişare Toplantısı 9 Şubat 2013 Cumartesi günü yapıldı.
MÜSĐAD’ın gençlik kurulu Genç MÜSĐAD’da bayrak değişimi yaşandı. Yapılan Đstişare Toplantısı
sonucunda 2010 yılından bugüne görevini başarı ile sürdüren Mehmet Fatih Erkan başkanlığı Musab
Ergüneş’e devretti.Ergüneş; 2013 yılında Genç MÜSĐAD birçok projeye imza atma hedefiyle yoluna
emin adımlarla devam edecektir dedi.
MÜSĐAD Kayseri Şubesinde gerçekleşen toplantıya, Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan
Yardımcısı Mustafa Dulda, Genç MÜSĐAD Genel Başkanı Abdussamed Temel ve Genç MÜSĐAD
üyeleri katıldı.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Đbrahim Emir Saçcıoğlu, Necati Selçuk Şahin, Ebubekir Gülşen, Đhsan
Küçüktalaslıoğlu, Sabri Çeken, Yaşar Çelik, Đbrahim Eken, Yavuz Canan, Mehmet Öz, Đbrahim
Türkmen seçildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12008
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Hayırseverden Talas'a Okul
Hayırsever Osman Akgöz, Talas Bahçelievler de 20 derslikli bir okulun kaba inşaatının yaptıracak
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'Eğitime yüzde yüz destek kampanyası' kapsamında hayırsever Osman Akgöz, Talas bölgesinde 20
derslikli bir okulun kaba inşaatının yaptırılması için protokol imzaladı.
Valilik makamında düzenlenen protokole, Vali Şerif Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve hayırsever Osman Akgöz katıldı. Törende konuşan Vali Şerif
Yılmaz, "Hayırseverimiz ile birlikte Talas bölgesi Bahçelievler mahallesinde 20 derslikli bir okulumuzun
inşaatının üstlenmesiyle ilgili bir protokol imzalayacağız. Bu yıl içerisinde başlayıp 2013 yılının
içerisinde tamamlamış olacağız. Tabi bildiğiniz gibi Talas gelişen bir ilçemiz. Nüfusumuzun devamlı
arttığı, yeni mesken alanlarının çoğaldığı, özellikle üniversite ile beraber geliştiği bölge olması
nedeniyle her yıl yeni okullara ihtiyacımız doğmakta ve bunu gerek devletin imkanları gerekse
hayırseverlerimizin katkısıyla karşılama yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz.
Bu yıl itibariyle ilköğretimde 2 adet 24 derslik ilköğretim okulunu Milli Eğitim Bakanlığımızın kaynakları
ile yapacağız. Đnşallah bu bölgemizde eğitim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını modern bir şekilde
hizmet almalarını sağlayacak bir ortam oluşturmuş olacağız. Katkılarından dolayı Osman beye ve
ailesine teşekkür ediyorum. Şunda öğrencilerimizin büyük bir kısmı şuanda ikili eğitim yapmak zorunda
kalıyor. Bizim hedefimiz bu ikili eğitimi tamamen bitirip normal eğitim - öğretime devam etmek" diye
konuştu. Hayırsever Osman Akgöz ise böyle bir hayrı işlediği için mutlu olduğunu belirterek, "Allah
inşallah böyle bir hayrı herkese nasip eder" dedi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, "Hayırseverimiz güzel bir yatırım yapmakla beraber siz ve
Milli Eğitim Bakanlığımız çalışmalarıyla 2 okul daha kazandırmış oluyorsunuz. Bu çok güzel bir
gelişme. Devlet imkanlarının da eğitim yoluyla oraya aktarılmış olacak olması bizleri çok rahatlatacak"
şeklinde konuştu.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12009
Erişim Tarihi: 15.02.2013

5. Üniversitenin alt yapısı hazır
Memduh Büyükkılıç;Kayseri iline yapılacak 5.Üniversitenin alt yapısı hazır
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Kayseri Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç 'ı makamında ziyaret ederek, şahsına gösterilen dostluk ve arkadaşlıktan dolayı
teşekkür etti. Melikşah Üniversitesi'nin Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer aldığını hatırlatan Rektör
Prof. Dr. Reşit Özkanca, "Melikgazi Belediyesi Kayserimizin en büyük ilçesidir.
Hem nüfusu, hem ticaret merkezi hem de üretim ve sanayi bölgelerinin bu bölgede olması büyük nüfus
hareketliliğin yaşanmasına neden olmaktadır. Melikgazi Belediyesi özellikle çevre dostu bir belediye
olarak bilinmektedir. Biz Melikşah olarak buna şahidiz. Çünkü özellikle üniversitemizin yerleşim alanı
ile çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile hem üniversitemiz yönetimi ve hocaları hem de
öğrencilerimizce takdir edilmektedir.
Üniversitemizde 36 ülkeden 200 öğrenci bulunmaktadır. Dolayısı ile Kayseri artık uluslararası bir okula
sahiptir." dedi. Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu ve şu anda 4 olan üniversite sayısının
önümüzdeki yıllarda beşe çıkacağını bunun alt yapısının şu anda hazır olduğunu belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, Melikşah Üniversitesi'nin Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer aldığını bu neden
ile Melikgazi Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarından direkt olarak yararlandığını kaydetti. Kurucu
Rektör olarak görev yapan ve şu anda bir başka göreve atanan Prof. Dr. Reşit Özkanca'nın bilgisi,
tecrübesi ve özverili çalışması ile Melikşah Üniversitesi'ni kısa sürede bir dünya üniversitesi haline
getirdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Reşit Özkara'ya bundan sonraki görevinde
başarılar dilediğini ve artık Kayseri'nin gönüllü bir eğitim elçisi olduğunu sözlerine ekledi. TED Kayseri
Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Özbakır, "TED olarak üniversite kurma kararı
aldık. Bunun için ön çalışma yapılmaktadır.
Yapılacak çalışmalar neticesinde TED üniversitesini Kayserimize kazandırmak istiyoruz" dedi. TED
Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Özbakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Av.Halit Ökçesiz, Ender Batukan, Cenk Karagöz, Suat Altmışyedioğlu, Murat Kömürcü, Alper Tunga
Soylu, Naim Tiritoğlu ile Okul Müdürü Arif Sırrı Şirin, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a
makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdiler. TED Kayseri
Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Özbakır, eğitimin önemini vurgulayarak, Melikgazi
Belediyesinin eğitime, öğretime, öğrencilere ve eğitim kurumlarının bakım ve onarıma vermiş olduğu
önemi ve hizmetleri yakından takip ettiklerini, yaptırmış olduğu okul ile inşa halindeki okul ve anaokulu
için teşekkür ettiklerini söyledi.
TED Üniversitesi TED Kayseri Kolejinin Kayseri eğitim hayatında önemli bir yeri olduğunu birçok
başarılı bilim adamı, sanayici ve yöneticiyi Kayseri'ye kazandırdığını belirten Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ömer Özbakır "Kayseri ili bilim merkezi olarak bilinmekte ayrıca, dört üniversitesi
bulunan bir şehir olarak, diğer üniversitesi bulunan şehirler arasında önemli bir yere gelmiştir. TED
olarak üniversite kurma kararı aldık. Bunun için ön çalışma yapılmaktadır. Yapılacak çalışmalar
neticesinde TED üniversitesini Kayserimize kazandırmak istiyoruz "dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin eğitim ve öğretimin adeta merkezi olduğunu yaptırmış olduğu okul ile inşa
halindeki okul ve ana sınıfı ile meslek edindirme kursları, okullara yapılan spor ve sosyal tesisler ile
bunu ispatladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri TED Eğitim Kurumunun üniversite
kurma çalışmalarını yürekten destekliyoruz. Özellikle alan ve yer seçimi için, imkanlar ölçüsünde her
zaman yardıma hazırız" dedi. BaşkanMemduh Büyükkılıç, TED Kolejinin şehir içerisinde kaldığını
bundan dolayı bir eğitim merkezi yani kampüs alanı oluşturmalarının faydalı olacağı kanaatinde
olduğunu sözlerini ekledi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12010
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Erciyes Şeker hazırlık maçı
Kayseri Erciyes hazırlık maçında Şekersporu 1-0 mağlup etti.
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PTT 1. Ligde mücadele eden Kayseri Erciyesspor ile Spor Toto 3. Ligde mücadele eden Kayseri
Şekerspor hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Kayseri Erciyesspor, deplasmanda oynayacağı
Adana Demirspor maçı öncesinde moral buldu.
Kadir Has Spor kompleksi, Atatürk yan sahada oynanan karşılaşmada Kayseri Erciyesspor, Kayseri
Şekerspor'u 80. Dakikada Göksu'nun golü ile 1-0 mağlup etti.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12011
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Ömer Gülsoy Başkan adayı!
Ömer Gülsoy,Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.
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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer GÜRSOY yaptığı bir basın
açıklamasıyla,Kayseri Ticaret Odası’na Başkan Adayı olduğunu açıkladı.GÜRSOY açıklamasında;

‘’Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde “rızkın onda dokuzu ticarettedir”
buyuruyor. Bizler de rızkını ticarette arayan, ahilik kültürünü en iyi yaşayan ve yaşatan müteşebbisler
olarak güzel şehrimizin sanayicisiyle, tüccarıyla, esnafıyla ve halkıyla birlik olmak, bir olmak, Kayseri
Ticaret Odasının, Kayseri’nin ticari, sosyal ve kültürel hayatında etkin bir rol olması için yola çıkmış
bulunuyoruz.
Biz, ayıran değil birleştiren, birbirine bağıran değil bağrına basan, çatışan değil çalışan, duran değil
koşan, coşan, şeffaf bir yönetim anlayışıyla Kayseri Ticaret Odamızın yönetimine talibiz.
Odamız seçimlerinin Kayserimizin değerli sanayicileri, tüccarları, esnafı ve halkı için hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum’’dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12012
Erişim Tarihi: 15.02.2013

KASKĐ finalde!
Rakibini 73-65 yenerek ikinci kez üst üste finale yükseldi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 85
: 14 Şubat 2013 22:25

Fıba Eurocup temsilcimiz Kayseri Kaski ile Mbk Ruzomberok takımı Kayseri Kadir Has Kongre ve
Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Đlk karşılaşmada sahadan 19 sayı farkla ayrılan Kayseri KASKĐ
rövanş karşılaşmasında rakibini 73-65 yenerek ikinci kez üst üste finale yükseldi.
Kayseri Kaskispor’un finaldeki rakibi ise Dynamo Moskova oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12014
Erişim Tarihi: 15.02.2013

Kazım Yedekçioğlu Unutulmadı
Büyükşehir Belediye Meclisi bir sokağa bu ismi verdi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Şubat 2013 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda komisyona
havale edilen maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere toplandı. Belediye Meclis Salonu'nda

Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli nazım imar plan tadilatlarının yanı sıra
bazı cadde ve sokaklara verilecek isimler de belirlendi.
Buna göre; Kayseri'nin eğitim, kültür ve folkloruna büyük katkıları olan edebiyatçı, araştırmacı, şair,
gazeteci, yazar ve öğretmen merhum Kazım Yedekçioğlu'nun isminin Kocasinan Đlçesi Sümer
Mahallesi 1. Sokak ve 8. Cadde'nin Sümer Eğitim Yerleşkesi içinde kalan kısmına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Toplantıda ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan
değişiklik görüşülerek onaylandı. Son olarak mecliste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı birimlerin
Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmelikleri görüşülerek kabul edildi. Meclis bir sonraki toplantısını 11
Mart 2013 Pazartesi günü gerçekleştirecek.
Eski haber :Vefa Poyrazlılar Yasta Kazım... Yedekçioğlu’nu Kaybettik.... Küçükköy Vefa Poyraz Lisesi
kurucu müdürü; Gazeteci, Edebiyatçı yazar Kazım Yedekçioğlu vefat etti. 8 Nisan 2012 Pazar sabahı
93 yaşında hayata gözlerini kapatan Kazım Yedekçioğlu Küçükköy Vefa Poyraz Lisesinin kurucu
müdürü ve Edebiyat öğretmeniydi. Cenazesi Đstanbul’dan Kayseri’ye götürülen Yedekçioğlu için Camii
Kebir’de düzenlenen cenaze törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đl Kültür ve Turizm müdürü Đsmet Taymuş, CHP Đl Başkanı
Ayhan Gülsoy, yakınları ve vatantaşlar katıldı.
Yedekçioğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir
mezarlığında aile kabristanına defnedildi. Eriyes Dergisinin de kurucusu olan Kazım Yedekçioğlu’nun
yazıları; 1943 yılından beri Kayseri’de yerel yayın yapan Đstiklal, Hakimiyet, Akın Günlük, ve Anadolu
Haber Gazetelerinde yayınlandı. Yedekçioğlu’nun ayrıca “Kayserili Genç Şairler Antolojisi”, “Dikenli
Kestanem”, “ Hoca Hakkı”, ve “Övünmek Gibi Olmasın Kayseriliyim” adlı kitapları da bulunuyor.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12015
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Bebeler Süt Đçsin
Ama 1712 Çocuk süt içmek istemedi.
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Kayseri'de Okul Sütü Projesi kapsamında okullarda dağıtılan sütten bin 712 aile çocuklarının süt
içmesini istemedi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, işbirliği ile hayata
geçirilen okul sütü projesi kapsamında Kayseri'de dağıtılmaya başlandı. Proje kapsamında kentte özel
okullarda dahil 474 okulda 110 bin ilkokul ve ana sınıfı öğrencisine süt dağıtımı yapıldı. Buna karşın
kentten bin 712 ailenin süt dağıtımına karşı çıkarak projeden faydalanmak istemedikleri ortaya çıktı.
Proje kapsamında Vali Şerif Yılmaz, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Ergün, Đl Sağlık Müdürü Ahmet
Öksüzkaya ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, TOKĐ Mahallesi'nde bulunan
Adnan Menderes Đlköğretim Okulu'nda öğrencilere süt dağıttı. Burada bir açıklama yapan bir açıklama
yapan Vali Şerif Yılmaz, "Kayseri'de bin 712 veli çocuklarına süt dağıtılmasını istemedi. 2012-2103
eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, özel okullar dahil, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi,
çarşamba ve cuma günlerinde haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü
dağıtılacak" diye konuştu.
Ülkemizin dünyanın en büyük 15'inci süt üreticisi olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Kentin ülkedeki
önemli süt üretim merkezlerinden birisi olmasına rağmen kişi başına süt tüketimi konusunda dünyanın

çok gerisindeyiz" dedi. Vali Yılmaz ve beraberindekiler açıklamaların ardından ilkokul öğrencilerine
okul sütü dağıttı. Yılmaz, sohbet ettiği öğrencilere sütün faydalarını anlatarak, içmeleri konusunda
tavsiyede bulundu.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12016
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Kayseri de 1254 Cami var
Kayseri de 1254 cami olduğu açıklandı.Türkiye de ise 25. sırada
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Diyanet Đşleri Başkanlığı 2010 yılı verilerine göre Türkiye’de 81 bin 984 cami bulunuyor. Bu camilerin 2
bin 293’ü Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un yer aldığı KUDAKA bölgesinde, 4 bin 102’si Erzurum,
Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde, 9 bin
285’i Doğu Anadolu Bölgesinde, 13 bin 186’sı da Erzurum’la birlikte 16 ili barındıran 5’inci Teşvik
Bölgesinde yer alıyor.
Erzurum’un cami sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 65.3, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde
36.54, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16.1, 5’inci Teşvik Bölgesinde yüzde 11.3, Türkiye toplamında
ise yüzde 1.8’lik pay gösteriyor. Cami sayısı bakımından KUDAKA’nın Türkiye payı yüzde 2.7’lik dilim
oluştururken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 5, Doğu Anadolu Bölgesi yüzde11.3, 5’inci Teşvik
Bölgesi ise yüzde 16’lık pay ediniyor.
DOĞU ANADOLU ĐLLERĐ CAMĐ SAYISI DAĞILIMI
Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda Cami Erzurum’da bulunuyor. Bin 499 camisi bulunan
Erzurum’u bin 280 cami ile Van, 936 camiyle Elazığ izliyor. Bölgenin diğer illeri olan Malatya7da 915,
Ağrı’da 835, Bitlis’te 681, Erzincan’da 555,Muş’ta 545, Bingöl’de 540,Kars’ta 488, Hakkari’de 418,
Ardahan’da 265, Iğdır’da 221, Tunceli’de ise 117 cami bulunuyor.
5’ĐNCĐ TEŞVĐK BÖLGESĐ CAMĐ SAYISI DAĞILIMI
Erzurum’un içinde yer aldığı 5’inci Teşvik Bölgesinde iller cami sayısı dağılımı ise şöyle; Osmaniye
524, Aksaray 565, Niğde 402, Yozgat 946, Çankırı 652, Sinop 1.049, Tokat 1.140, Ordu 1.978,
Giresun 1.398, Gümüşhane 509, Erzurum 1.499, Bayburt 239, Tunceli 117, Adıyaman 701, Kilis 208
ve Kahramanmaraş 1.259. Đstanbul 3 bin 87 cami ile ilk sırada yer alıyor. Đstanbul’u 3 bin 25 cami ile
Konya, 2 bin 788 cami ile Ankara, 2 bin 612 cami ile Samsun, 2 bin 546 cami ile Kastamonu takip
ediyor. En az caminin bulunduğu ilk 5 sırada ise, Tunceli 117, Yalova 149, Kilis (208), Iğdır (221),
Bayburt (239) yer alıyor. Bingöl’de ise 540 cami bulunuyor.
ĐL ĐL CAMĐ SAYILARI ŞÖYLE
Đstanbul 3.087, Konya 3.025, Ankara 2.788, Samsun 2.612, Kastamonu 2.546, Antalya 2.060, Ordu
1.978, Trabzon 1.903, Đzmir 1.767, Diyarbakır 1.735, Balıkesir 1.638, Bursa 1.626, Çanakkale 797,
Manisa 1.642, Şanlıurfa 1.581, Erzurum 1.499, Zonguldak 1.433, Mersin 1.433, Giresun 1.398, Sivas
1.312, Çorum 1.293, Van 1.280, Adana 1.265, Kahramanmaraş 1.259, Kayseri 1.254, Sakarya 1.238,
Bolu 1.214, Denizli 1.173, Kütahya 1.177, Tokat 1.140, Aydın 1.111, Kocaeli 1.099, Afyonkarahisar
1.090, Muğla 1.061, Sinop 1.049, Rize 1.027, Mardin 992, Yozgat 946, Hatay 940, Elazığ 936,

Malatya 915, Karabük 907, Gaziantep 900, Ağrı 835, Eskişehir 760, Bartın 747, Adıyaman 701,
Isparta 695, Artvin 682, Bitlis 681, Amasya 663, Düzce 662, Çankırı 652, Batman 601, Aksaray 565,
Siirt 562, Erzincan 555, Muş 545, Bingöl 540, Uşak 532, Osmaniye 524, Burdur 509, Gümüşhane 509,
Karaman 496, Kars 488, Nevşehir 486, Tekirdağ 483, Kırşehir 478, Şırnak 464, Hakkari 418, Bilecik
409, Niğde 402, Edirne 390, Kırıkkale 346, Kırklareli 279, Ardahan 265, Bayburt 239, Iğdır 221, Kilis
208, Yalova 149, Tunceli 117
MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12017
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Tarlanızı Bedava Sulayacağız
Kayseri de Bir Ziraat Mühendisi, yanında akarsu bulunan bütün tarlaları tek maliyetle ücretsiz
sulayacak
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Su Gücü Pompası Ankara da üretilerek çiftçiye verilmektedir . 300 dönüm araziye tek maliyetle 15 bin
tl ye suluyor.Ayrıca damla sulama ve fıskıye sulamada yapabiliyor.Yüksek tepelere dere veya bir iki
metre yüksekten düşen sudan en az 50 metreye su basıyor.
Çam fidanları,hatıra ormanları,meyvelikler,sebze bahçeleri bir defa ödeyerek alınan projeyle ömür
boyu ücretsiz sulanıyor.Mazot almadan , elektirik kullanmadan araziler bedava sulanıyor. Ayrıca Ziraat
Bankası faizsiz yıllarca kredi veriyor.Bir çok beldede bu başlamdı be ilimizde ilk kez Sarız ilçesinde
300 dekar arazi bedavaya sulanıyor.
Đrtibat tel:0 533 235 81 25 den projeye ulaşabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12018
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Mustafa Atsız Osmaniye Vali Yardımcısı
Kayseri Đl Özel Đdaresi Eski Genel Sekreteri Mustafa Atsız ,Osmaniye Vali Yardımcılığına atandı .
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Bazı bakanlıklara bağlı kurumlara atamalar ve görevden almalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan
atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Rize Aile ve Sosyal Politikalar
Đl'Müdürlüğüne Đdris Altuntaş atandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel

Müdürlüğüne, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Đrfan Erol atandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Đç Denetçiler Şenol Yüksel, ve
Fehmi Çakar getirildi. Đçişleri Bakanlığı 1. Derece Kadrolu Osmaniye Vali Yardımcılığına Kayseri Đl
Özel Đdaresi eski Genel Sekreteri Mustafa Atsız atandı. GÖREVDEN ALMALAR Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep Yıldırım başka bir
göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürü Osman Yaşar Acet başka bir göreve atanmak
üzere bu görevinden alındı. EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12019
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Erciyes'te Sıcak Su bulundu
Termal kaynak bulunması an meselesi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen Erciyes Kar Festivali başladı. Erciyes
Tekir Kapı Kardan Adam Tesisleri'nde başlayan festivale, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig
Bagirov, Bosna-Hersek Büyükelçisi Damir Dzanko, Çin Büyükelçi Yardımcısı Li Jie gibi birçok
büyükelçi ve ateşe katıldı.
Etkinlik, kayakçıların meşaleli gösterisiyle başladı. Havai fişek gösterilerinin de gerçekleştiği etkinlikte
gençler gönüllerince eğlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı
konuşmada, yıllarca uğraştıkları, emek verdikleri ve kayak merkezi haline getirdikleri Erciyes Dağı'nda
bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendilerini gururlandırdığını ve heyecanlandırdığını bildirdi.
Yakın zamanda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 32 tesisin açılışını yaptıklarını
anımsatan Özhaseki, şunları kaydetti: "Yaklaşık 20 kilometrelik yer ve 26 milyon metrekarelik alan
üzerinde 50'den fazla tesis yaparak hizmete sunduk. 1-2 yıl içinde oteller de bittiğinde dünyaya
'Türkiye'nin tek ama dünyanın da en güzel kayak merkezlerinden birisini yaptık' diyeceğiz. Kayak
severler Kayseri'ye gelsinler ve görsünler. Erciyes'te kayak yapsınlar.
Burada insanların ihtiyaç duyduğu her şeyi temin ettiğimiz i Çin misafirlerimizi gönül rahatlığı içinde
çağırıyoruz." -"Bugüne kadar 100 milyon avro para harcadık"- Projenin yüzde 80'ini tamamladıklarını
ifade eden Özhaseki, gelecek yaz 21 otel inşaatına da başlanacağını söyledi. Özhaseki, proje
bittiğinde Erciyes Dağı'nda 6 bin kişinin konaklayabileceğini, 35 bin kişinin de kayak yapabileceğini
belirterek, "Şu anda pistin 60-70 kilometresi açık. Erciyes Dağı'nın kuzeyine doğru çok rahat kayarak
gidip gelebiliriz. Aynı pistten gelip gitmek zorunda da değiliz. Gelecek yıl 200 kilometrelik pist
uzunluğunu tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak burada bugüne kadar 100 milyon avro
harcadık" diye konuştu.
Özhaseki, Erciyes Dağı'nda 12 ay doluluk sağlamayı düşündüklerini, bu nedenle yaz ayında
kongrelerin ve spor aktivitelerinin yapılabileceği mekanlar da hazırladıklarını söyledi. Sıcak su arayışı
içinde bulunduklarını da kaydeden Özhaseki, "Burada çalışan mühendis arkadaşlar bize rapor verip,
'kesinlikle sıcak su var' dediler. Eğer termal suyu da bulabilirsek 12 ay doluluk sağlayacak bir projeyi
tamamlamış olacağız" dedi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12020
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Erciyes Kış Turizm Festivali Başladı
Mustafa Ceceli konser verecek.Yine ücretsiz otobüs kaldırılacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile dünyanın en gözde kayak
merkezlerinden biri olmaya aday Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni, Kar Festivali heyecanı
sardı.
Geçtiğimiz hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 41 ayrı yatırımın açılına evsahipliği
yaparak büyük ses getiren Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, şimdi de Erciyes Kar Festivali ile
ilgi odağı olacak. Festivalin startı 15 Şubat Cuma günü verilecek. Erciyes Tekir Kapı Kardan Adam
Tesisleri'nde saat 18.30'da festival meşalesinin yakılmasıyla başlayacak olan tören; meşaleli kayak
gösterileri, ateşlerle karda yazılar ve havai fişek gösterileri ile renklenecek.
KIŞ TURĐZMĐNDE YÜKSELEN DEĞER ERCĐYES
Festivalin ikinci günü olan 16 Şubat Cumartesi ise etkinlikler, saat 10.30'da Erciyes Mirada Otel'de
düzenlenecek 'Kış Turizminde Yükselen Değer Erciyes' paneli ile başlayacak. Daha sonra saat
12.30'dan itibaren kardan heykellerin açılışı yapılacak ve sokak sanatçıları dinletisi gerçekleşecek.
Kayak ve kızak yarışları ile heyecanın doruklara çıkacağı festivalde vatandaşlar, kurulan şişme
oyuncaklar ve eğlence dünyasında festival coşkusunu doyasıya yaşayacak. Ayrıca vatandaşlara
ücretsiz, sucuk ekmek ikramı da yapılacak.
MUSTAFA CECELĐ ERCĐYES'Đ ISITACAK
17 Şubat Pazar günü ise etkinlikler, Erciyes Tekir Kapı'da saat 11.00'de mehter takımı gösterileriyle
başlayacak. Yerel sanatçıların konserleri ile devam edecek festivalde daha sonra tören konuşmaları
yapılacak. Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Mustafa Ceceli sahne alarak hayranlarına
unutulmaz bir gün yaşatacak. Yine vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek ikramı da yapılacak.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12021
Erişim Tarihi: 18.02.2013

The Erciyes Festival
Erciyes ''DAĞ' olalı böyle günler görmemiştir'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yıllardır emek verilerek önemli tesislerin
kazandırıldığı Erciyes'te festival yapılmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erciyes Kar Festivali, renkli gösterilerle başladı. Đlk gün
programı kapsamında ateşle karda yazılar yazıldı, meşaleli kayak gösterileri ve havai fişek gösterisi
yapıldı. Ayrıca tören meşalesi yakılarak festivale start verildi. Kayseri protokolünün yanısıra
büyükelçiler, yabancı diplomatlar, yurt içinden ve yurt dışından davetli basın mensuplarının katılımıyla
düzenlenen açılış töreninde bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Erciyes'te yıllardır verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladıklarına vurgu yaparak, "Yıllardır emek
verdiğimiz ve kayak merkezi haline getirdiğimiz Erciyes'te böylesine güzel bir etkinlik yapmak bizi hem
heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Đnşallah nice on yıllarda, yüz yıllarda geleneksel olarak
devam eder ve tarihe bir iz olarak düşer.
Geçen hafta burada hepimizin malumu olduğu üzere Başbakanımızın ve geniş halk kitlesinin
katılımıyla 32 tesisin açılışını yaptık. Ondan önce de 16 yerde açılış yapmıştık. Yaklaşık 20 km. bir yay
üzerinde 26 milyon m² alan üzerinde gerek altyapı gerekse de mekanik tesisler, karlama üniteleri ve
sosyal tesislerle ilgili 50'den fazla tesisi yaparak hizmete sunmuştuk. Đnşallah bu yaz da oteller
başlayacak ve bir kaç yıl içinde oteller de bittiğinde dünyaya şunu ilan edeceğiz: 'Türkiye'nin tek,
dünyanın da en güzel kayak merkezlerinden birisini yaptık. Kayakseverler Kayseri'ye gelsinler,
Erciyes'te kaysınlar, Kapadokya'yı görsünler ve bu keyfi hayatlarında en az bir kere yaşasınlar'
diyeceğiz" dedi.
Açılış törenine katılan davetliler de yıllardır Erciyes'e uzaktan baktıklarını ancak şimdilerde dünyanın
sayılı kayak merkezlerinden birisinde olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Erciyes'te dünya
çapında tesisler yapıldı ve gün geçtikçe de adı yayılmaya başladı. Bu festival de bu bakımdan çok
önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden
birisi olan Erciyes'te bulunmak gerçekten gurur ve keyif verici" diye konuştu. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki açılış töreninin ardından davetlilere hitap ederek Kayseri'nin geldiği nokta
ve belediye tarafından yapılan önemli yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
PANEL VE CECELĐ KONSERĐ YARIN
Festival kapsamında yarın (17 Şubat 2013 Pazar) 'Kış Turizminde Yükselen Değer Erciyes' paneli
yapılacak. Erciyes A.Ş Đdare Binasında saat 10.30'da başlayacak olan panelin ardından da Mustafa
Ceceli konseri gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de Erciyes Tekir Kapı'da başlayacak olan son gün
programı kapsamında sahne alacak olan Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını Erciyes'e gelenler için
söyleyecek. Programda ayrıca vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulunulacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12022
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Kayserispor Eskişehir'e patladı 3-0
Deplasmanda 3-0 gibi net bir galibiyet alarak puan 29 oldu.
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Stat: Eskişehir Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Özgür Ertem
Eskişehirspor: Boffin 3, Veysel 3, Servet ? (Dk. 29 Akaminko 3), Diego 3, Dede 3, Hürriyet 3, Alper 3,
Mehmet 3 (Dk. 45 Causic 3), Erkan 3, Kamara 3 (Dk. 79 Nihiu 3), Necati 3

Kayserispor: Ertuğrul 7, Zurab 6, Sefa 8, Abdullah 7, Nunez 6, Mouche 7 (Dk. 74 Biseswar 6), Salih 6,
Simic 6, Ceyhun 5 (Dk. 80 Okay 3), Cleyton 8, Bobo 7 (Dk. 84 MBaye ?)
Goller: Dk. 21 Cleyton, Dk. 77 ve 82 Sefa ( Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Cleyton, Dk. 34 Mouche, Dk. 43 Bobo, Dk. 63 Nunez, Dk. 71 Salih ( Kayserispor),
Dk. 34 Veysel, Dk. 45 Diego ( Eskişehirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Eskişehirspor – Kayserispor mücadelesinde konuk
takım Kayserispor Cleyton ve Sefa (2)'nın golleri ile Kayserispor maçtan 3 - 0 galip ayrıldı. Bu skorla
Kayseri puanını 29'a yükseltirken, Eskişehirspor 32 puanda kaldı.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, oyuncularını
gösterdikleri performanstan dolayı kutladı. 90 dakika boyunca futbolun gerektirdiklerini sahaya
yansıttıklarını söyleyen Prosinecki, "Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik ve hak ettiğimiz bir
galibiyet aldık. 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bu gerçekten iyi bir tablo. Bununla yukarı
sıraları düşündüğümüzü gösterdik. Bundan sonra Gençlerbirliği maçına hazırlanıp yolumuza devam
edeceğiz." dedi.
YANAL: SONUÇ BĐZĐM ĐÇĐN SÜPRĐZ OLDU
Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, maçın sonucunun kendileri için süpriz olduğunu
söyledi. Oyunu isteyen takım olduklarını ancak sahada yaşanan olumsuzlukların takımı etkilediğini
söyleyen Yanal, şöyle konuştu: "Bunun için kötü de başlamadık. Golden sonraki ilk yarının son 15
dakikası futbolun dışındaki şeylerle geçti. Bizim için hoş olmadı çünkü biz futbolu düşünen bir takımız.
Bu sorun bir türlü istediğimiz oyunu kuramamıza neden oldu. Bizim rakibimi futbol oynayanlar. Bugün
ilk yarıdaki gergin ortam ikinci yarı da devam etti. Oynamaya bir türlü konsantre olamadık. Organize
olamadık. Rakibimize 3 puanı verdik."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12024
Erişim Tarihi: 18.02.2013

Kayseri de asayiş:3 kişi öldü.
Olaylar Toki, Fevzi Çakmak ve Yeşil Mahallede yaşandı.
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Pınarbaşı ilçesinde veliler, servis aracına binen öğrencilerin bölünmüş yolun karşısına geçmek
zorunda kaldığını belirterek, can güvenliği için Kayseri- Malatya karayoluna kavşak yapılmasını istedi.
Kayseri- Malatya karayolunun 5. kilometresine yakın yerde evleri bulunan veliler, okula giden
çocuklarının servis aracına binmek için yolun karşına geçmek zorunda kalmaları nedeniyle zaman
zaman tehlike atlattıkları kaydetti. Üç çocuğu okula giden Yakup Pür, evlerinin önünden geçen
bölünmüş yolda evin yakınında kavşak bulunmadığını belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımız servise
binmek için yolun karşısına geçmek zorunda kalıyor.
Servis aracı evin önüne gelmek için 4 kilometre mesafedeki kavşağı dolaşmak zorunda. Bu da
fazladan 8 kilometre yol demek. Kaymakamlık ve Karayolları yetkililerine bu bölümüne kavşak
yapılması için başvurduk ancak bunun uygun olmadığı cevabı geldi. Çocuklarımız yolun karşısına
geçerken ölümle burun buruna geliyorlar. Mağduriyetimizin giderilmesi için ilgililerden talebimizi bir kez
daha değerlendirmelerini rica ediyoruz."
Kayseri'de bir inşaatın 4. katından düşen 37 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye
göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKĐ bölgesinde bir inşaatın 4. katından aşağı düşen 37 yaşındaki
M.S.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan M.S.'nin yapılan

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen
trafik kazasında, TIR'ın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de Hakan Y. (36) yönetimindeki 38 UY 326 plakalı
TIR, yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Rabia Aksu'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı
kadın, çevredeki esnafın çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü Hakan Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor Kayseri'de ilacı
içkiyle birlikte aldığı ileri sürülen 57 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre,
Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak Uğur Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 57 yaşındaki
A.D.'nin arkadaşları ile birlikte evde alkol aldığı ileri sürüldü.
Đlacını alkol ile birlikte alan A.D.'nin kanepeye uzandığını ve bir daha kalkmadığını gören
arkadaşlarının 112 ekiplerine haber verdiği bildirildi. 112 ekiplerinin ölümü şüpheli görmesi üzerine
olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında A.D.'nin cenazesi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. A.D.'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak
olan otopsi sonrasında belirleneceği kaydedildi.
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