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14.01.2013–20.01.2013
Tarih ve Siyaset Konferanslarına yoğun ilgi
Mete TAŞTAN ile Tarih ve Siyaset Konferanslarına yoğun ilgi devam ediyor.
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Mete TAŞTAN ile Tarih ve Siyaset Konferanslarına yoğun ilgi devam ediyor.
Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı ve 5 yıldır KAYSERĐ NET TR ‘de yazılar yazan kıymetli
hocamız Mete TAŞTAN kendisine gelen yoğun talep üzerine başlatmış olduğu ‘’Mete TAŞTAN ile
Tarih ve Siyaset Konferanslarının 5. si olan ‘’Ermeni Meselesi ve Soykırım Yalanları’’ adlı konferansı
nı 11 ocak 2013 Cuma günü verdi.Konferansa tarih meraklısı,250 kişi katıldı.
Konferanslarını bir hobi olarak sunan Mete TAŞTAN, her ay bir konferansını ücretsiz olarak
takipçilerine tarih koridorlarında gezinti imkanı tanıyor. Bu zaman kadar ise;
-19.ve 20 Yüzyılda Dünya siyasi Tarihini anlamak ve 21. Yüzyılı anlamlandırmak,
-Ortadoğu Tarihi,
-Devlet-i Ali Osman,
-Kıbrs Tarihi ve Gelinen Son Noktanın Değerlendirmesi adlı Konferanslarla takipcileriyle buluştu.
40 bin kişiye çeşitli konularda eğitimler veren Mete TAŞTAN konferanslarına yoğun ilgi var.
Mete TAŞTAN, Şubat ayında farklı bir konu ile takipçileri ile buluşacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11903
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Đşçiler zehirlendi
OSB'deki bir mobilya fabrikasında 150'nin üzerinde işçi yemekten zehirlendi.
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Kayseri'de, bir mobilya fabrikasında yedikleri yemekten zehirlenen işçilerin sayısı 168'e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında
çalışan işçiler, öğle yemeğinden birkaç saat sonra rahatsızlandı.
Fabrika yetkilileri tarafından haber verilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans gönderildi.
Yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri belirlenen 168 işçi kendi imkanları ve 112 acil servis ekipleri
tarafından Kayseri'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrikaya yemek
veren şirketin yetkilileri, işçilerin neden zehirlendiğinin araştırıldığını belirtirken, yetkililer olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Editör: Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11904
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Erciyesspor Kayseri'ye döndü
Kayseri Erciyesspor,Kayseri de ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek
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Kayseri Erciyesspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam etti. Mavi-siyahlı ekip, 12 Ocak'ta sona eren
iki haftalık Antalya kampının ardından çalışmalara Hacı Boydak Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı.
Antrenmandan önce Kulüp Başkanı Ziya Eren ve tüm futbolcuların katılımıyla kurban kesildi. Başkan
Eren, burada futbolculara sezonun ilk yarısında gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ederek,
aynı başarıyı ikinci yarıda da göstermeleri temennisinde bulundu.
Daha sonra yardımcı antrenör Đlker Püren yönetiminde idman yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan
Hüseyin Yoğurtçu dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda,
koşunun ardından topla çalışma yapıldı. Kayseri Erciyesspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı
antrenmanla devam edecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11905
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Büyükşehir Meclisi toplandı
Hisarcık 'Türbedar Mehmet Ünlü Sokağı mecliste görüşülerek ilgili komisyona havale edildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
toplandı. Meclis Salonu'nda, Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli nazım
imar planı tadilatı talepleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçe belediye meclislerinin almış oldukları
kararlar görüşülerek karara bağlandı.
Mecliste ayrıca, Rusya'da düzenlenen 2012 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Ampute Milli Futbol
takımımızın Kayserili oyuncusu Feyyaz Gözüaçık'ın ödüllendirilmesi talebi de görüşüldü. Buna göre,
Ampute Milli Futbol takımı oyuncusu Feyyaz Gözüaçık'ın göstermiş olduğu başarıdan dolayı 5 adet
Cumhuriyet altını ile ödüllendirilmesine karar verildi. Mecliste, Büyükşehir Belediyesi Denetim
Komisyonu'na üye seçimi de yapıldı.
Buna göre komisyona, Mustafa Çelik, Mustafa Aktaş ve Venhar Pakırtaşı seçildi. Öte yandan,
mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 75. Yıl Teleksi Tesisleri, müştemilatları ve kar ezme
makineleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'nden intifa hakkı Büyükşehir
Belediyesi'ne geçen Erciyes Kayak Merkezi ana giriş bölgesindeki teleksi 1 ve 2 tesislerinin Kayseri
Erciyes A.Ş'ye bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesine karar verildi. Gülük Mahallesi'ndeki çok
katlı otopark ile Hunat Mahallesi'ndeki çok katlı otoparkın ise, Kayseri Đmar ve Đnşaat Ticaret A.Ş'ye
tahsisini içeren gündem maddesi, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.
Mecliste, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Makine Đkmal Bakım ve
Onarım Daire Başkanlığı'nca hazırlanan görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenleyen
yönetmelikler de görüşülerek sonuçlandırıldı. Son olarak Hisarcık Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yeşil
Sokak isminin 'Türbedar Mehmet Ünlü Sokağı' olarak, Gesi Kuzey Mahallesi Güner Sokak isminin,
Çetinkaya Sokak olarak değiştirilmesi talepleri mecliste görüşülerek ilgili komisyona havale edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11906
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Sanayi Odası Üniversiteler işbirliği
Kayseri Sanayi Odası ile Üniversite Sanayi Araştırma Đşbirliği Vakfı tarafından 14 Ocak 2013 tarihinde tanışma ve
işbirliği toplantısı düzenlendi.
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Kayseri Sanayi Odası ile Üniversite Sanayi Araştırma Đşbirliği Vakfı tarafından 14 Ocak 2013 tarihinde
tanışma ve işbirliği toplantısı düzenlendi. Kayseri Sanayi Odasında yemekli olarak düzenlenen
toplantıya Kayseri'de faaliyet gösteren üniversitelerin temsilcileri ve akademisyenleri ile oda üyesi
sanayiciler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nureddin
Okandan, sanayiciler ile akademisyenleri tanıştırarak karşılıklı işbirliklerini artırmak için böyle bir
toplantı düzenlediklerini belirterek, katma değerli ürünler üretmenin bir yolunun da üniversiteler ile
ortak çalışma yapmaktan geçtiğini söyledi.
Oda olarak sanayiciler ile üniversiteleri her platformda bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden
Okandan, bu toplantılar sonucunda bir proje dahi gerçekleşse bunun bir başarı olacağını belirterek,
vakfın bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, ülkemizin ekonomik açıdan güçlü
olmasının en önemli yollarından bir tanesinin, teknolojik olarak yüksek özelliklere sahip, kaliteli ve
katma değeri yüksek ürünler üretecek sanayi altyapısının oluşturulması gerektiğini, bununda üniversite

sanayi işbirliği ile gerçekleşebileceğini ve üniversiteler olarak bu konuda her türlü desteğe hazır
olduklarını söyledi.
Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, artık konuşma değil icraat zamanı olduğunu
belirterek, “Artık üniversiteler olarak sanayicilerinde içerisinde olduğu uygulanabilir projeler üretme
zamanı. Biz üniversite olarak sanayicilerimiz ile ortaklıklar yapıyoruz. Bunu daha da artırmak istiyoruz.
Sanayicilerimiz ile birçok toplantılar ve istişareler yapıyoruz. Biz Kayseri'de ar-ge konusunda daha
fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayicilerimiz ile irtibatlı olarak birçok projelerimiz
var. Bu gün bunların sayısını artırmak için buradayız” dedi.
Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Serindağ ise, 1985 yılında Türkiye'de ilk
sanayi-üniversite sempozyumunun Kayseri'de yapıldığını hatırlatarak, Kayseri'nin sanayiye verdiği
önemi tüm Türkiye'nin kabul ettiğini söyledi. Abdullah Gül Üniversite olarak kuruldukları günden beri
sanayiye katkılarının ne olabileceğini araştırdıklarını aktaran Prof. Dr. Serindağ, Kayseri'de bir
potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli en iyi şekilde kullanarak önce Kayseri daha sonrada ülke
ekonomisine katkı sağlama gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, üniversite olarak üniversite
sanayi işbirliği ile ilgili çok sayıda program başlatmak üzere olduklarını, bu konuda çok ciddi ve yoğun
bir çalışma yürüttüklerini açıklayarak, şu anda başlamış oldukları ve yakın zamanda başlayacakları
projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Kahraman
üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek adına yaptıkları çalışmalardan bahsederken, Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, ajansın çalışmaları ve mali
destekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Kapanış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak, Kayseri Sanayi Odası'nın önderliğinde üniversite sanayi işbirliğinin güzel bir şekilde
devam ettiğini açıklayarak, “Aslında üniversitelerimiz ile birçok alanda beraber çalışmalar yürütüyoruz.
ORAN'da, Teknopark'ta yada Odamızda hatta firmalarımızda çalışmalar yapmaktayız. Tabi bunları
artırarak devam etmemiz lazım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Erciyes Üniversitemizin birçok
birimine son model laboratuarlar kazandırdık. Bunları sanayicilerimizin destekleri ile yaptık. Daha
sonra üç tane daha üniversite açıldı, hepsinin kuruluşundan bu güne kadar gerek maddi, gerekse
manevi yanlarında olduk. Bundan daha iyi üniversite sanayi işbirliği olur mu? Üniversitelerimiz ile
yaptığımız çalışmalar ile birçok tabuyu da yıkmış olduk” dedi.
Üniversite sanayi işbirliğini artırmanın bir yolunun da bürokrasinin bilinmesi olduğunu ifade eden
Başkan Boydak özellikle işletme sahiplerine seslenerek şunları söyledi: “Gerek bankacılık sektörü ile
olan ilişkilerde, gerekse tedarikçi ve ürün sattığımız firmalar ile ilişkilerimizde yazımız ve
matematiğimiz kuvvetli olmalı. Düzgün bir şekilde dokümantasyon yapmayı bilmemiz lazım. Biz
bilmiyorsak bile bilen insanlarla çalışmamız lazım. Bakın Orta Anadolu Kalkınma Ajansı hem imkân
veriyor, hem de bu konuda eğitim veriyor. Buda çok önemli bence. Oda olarak bizde bu konuda sizlere
her türlü desteğe hazırız”
Boydak, Oda olarak üniversite sanayi işbirliğini önemsediklerini ve Kayseri Sanayi Odası'nın
imkanlarının sanayicilerin ve üniversitelerin emrinde olduğunu belirterek, toplantının hayırlara vesile
olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından yemeğe katılan sanayiciler ve akademisyenler ikili görüşmeler yaparak,
işbirliklerini artırma yolları aradı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11907
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Atelye arsasından belediyeye para
Kocasinan Belediyesi Ziya Gökalpdeki atelyesinin yerini satışa çıkardı.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 16 parselle, 1 akaryakıt ve LPG istasyonunun satış
ihalesinden 25 milyon lira gelir elde ettiklerini, 4 parselin de pazarlığa kaldığını söyledi. Başkan Bekir
Yıldız, imar çalışmalarıyla ürettikleri parselleri 2886 Sayılı Đhale Kanunu'na göre Encümen huzurunda
satarak 25 milyon lira gelir elde ettiklerini, 4 parselin satışının da pazarlığa kaldığını söyledi.
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ihaleye çok yoğun ilgi vardı. 'Kocasinan
Belediyemizin ihalesine hoş geldiniz' diyerek katılımcıları selamlayan Başkan Bekir Yıldız, "Değerli
arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim Ziya Gökalp'te bulunan atelyemiz,konutlar ve sanayi arasında kaldı.
Sabah erkenden altı-yedi de iş makineleri yollara dökülmeye başlıyor.
Yine akşam beş-altı gibi geri dönüş olunca hakikaten meskun mahal ile iş makineleri arasında pek
uyum olmadı. Meclisler toplandı, burayı imara açtı. 2 işyeri var 1 akaryakıt istasyonu 16 da bloğumuz
var. Bunlardan 1 akaryakıt istasyonunu ve 16 parseli Allah nasip ederse bugün huzurlarınızda satışa
çıkaracağız. Öncelikle buradan belediyemiz temin ettiği geliri yine bölgesinde sarf edecek" şeklinde
katılımcılara bilgi verdi. 'Hayırlı olsun' dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Bekir Yıldız satışlara önce
akaryakıt ve LPG Đstasyonundan başladı. Delikan Petrol 3 milyon 765 bin liraya kadar artırdığı ihalede
Başkan Bekir Yıldız'la yaptığı pazarlıkla fiyatı 3 milyon 900 bin liraya çıkarak Đstasyonunun sahibi oldu.
Başkan Bekir Yıldız," 12 parseli satmış olduk.
Đhalenin ilk gününde satılmayan 4 parsel salı günleri toplanan Encümen huzurunda 2 hafta süreyle
pazarlığa bırakıldı. Böylece Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz satış ihalesinden elde
ettiğimiz toplam gelir şimdilik 25 milyon liraya ulaştı. Elde ettiğimiz kaynağı vatandaşlarımıza hizmet
olarak ve yeni atölyemizin kuruluşu için kullanacağız. Alanlara hayırlı uğurlu olsun" dilekleriyle sözlerini
bitirdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11908
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Erciyes Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Erciyesspor ikinci yarının ilk maçını ligin dibine demir atan Ankaragücü ile yapacak
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Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, Hacı Boydak
Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Hüseyin
Yoğurtçu dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma

hareketleriyle başlayan antrenmanda, koşunun ardından topla çalışma yapıldı.
Osman Özköylü gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da iki hafta süren kampın ardından
çalışmalara kulüp tesislerinde devam edeceklerini söyledi. Antalya kampının çok verimli geçtiğini dile
getiren Özköylü, şunları kaydetti: "Đkinci yarı öncesi Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Kampı çok
iyi bir şekilde değerlendirdik. 3 hazırlık maçı yaparak eksikliklerimizi görme fırsatımız oldu. Ayrıca bu
dönemde iyi transferler yaptık. Gerçekten bize çok büyük güç katacak oyuncuları kadromuza kattık.
Zaten güçlü olan kadromuzu bu takviyelerle daha da güçlendirdik. Đkinci yarı için kendimizi hazır
hissediyoruz." Mavi-siyahlılar, Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11909
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Ankaragücü-Erciyesspor maçına doğru
Erciyesspor ikinci yarının ilk maçını ligin dibine demir atan Ankaragücü ile deplasmanda yapacak
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Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, Hacı Boydak Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı
bulunan Hüseyin Yoğurtçu dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan
antrenmanda, koşunun ardından topla çalışma yapıldı.
Osman Özköylü gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da iki hafta süren kampın ardından
çalışmalara kulüp tesislerinde devam edeceklerini söyledi. Antalya kampının çok verimli geçtiğini dile
getiren Özköylü, şunları kaydetti: "Đkinci yarı öncesi Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Kampı çok
iyi bir şekilde değerlendirdik. 3 hazırlık maçı yaparak eksikliklerimizi görme fırsatımız oldu. Ayrıca bu
dönemde iyi transferler yaptık. Gerçekten bize çok büyük güç katacak oyuncuları kadromuza kattık.
Zaten güçlü olan kadromuzu bu takviyelerle daha da güçlendirdik. Đkinci yarı için kendimizi hazır
hissediyoruz." Mavi-siyahlılar, Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Öte yandan Futbola Yozgatspor alt yapısında başlayan Erciyessporlu eski futbıolcu Davut
Bandırmasporla anlaştı. Sırasıyla Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor'da forma giydikten sonra bu
sezon Körfez Futbol Külübü'ne transfer oldu. Körfez Futbol Külübün'den aradığını bulamayan Davut
Babur, transfer Komitesi ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini 1.5 yıllığına Bandırmasporlu yapan
imzayı attı. Davut, daha sonra Antalya'da yapılan Bandırmaspor kampına katıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11910
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Bursaspor-Kayserispor maçına doğru
Kayserispor deplasmanda oynayacağı zorlu maç için Bursa da pusuya yatıyor
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Antalya kampında Galatasaraylı Ceyhun Gülselam ile Hollanda'nın Ajax takımından gurbetçi oyuncu
Yener Arıca'yı renklerine katıp Jaja transferinden vazgeçen sarı kırmızılı yönetim, Franco Dairo
Cangele ile Murat Bildirici'nin mukavelesini karşılıklı olarak fesih etti. Sarı kırmızılılar teknik direktör
Robert Prosinecki nezeretinde Antalya Susesi Otelde yaptıkları kamp sırasında oynadıkları
Kasımpaşa maçını 1-0, Gaziantepspor karşılaşmasını ise 3-2 kaybetti.
Kayserispor, 2'nci yarının ilk maçı için Antalya'dan özel uçakla cuma günü saat 15.00'de Bursa'ya
giderek kampa girecek. Menisküs ameliyatı geçirdiği için tam olarak düzelmeyen Riveroz Nunez ile ilk
yarının ortalarından bu yana sakatlığı süren Steinsson, Bursasspor maç kadrosuna alınmayacak.
Nunez'in sahalara en erken 2 hafta sonra dönebileceği bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11911
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Maskot Yarışması Var
Anadolu Harikalar Diyarı'na ait maskot için jüri başkanı ünlü karikatürist Salih Memecan.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan ve Kayseri'de sosyal kültürel
hayata renk katacak olan Anadolu Harikalar Diyarı'nın maskotu, yarışma ile belirlenecek.
Kayseri'nin sahip olduğu değerlere ve şehrin çağdaş imajına uygun özelliklere sahip olması
hedeflenen Anadolu Harikalar Diyarı'na ait maskotun, rekabet yolu ile elde edilmesini sağlamak
amacıyla düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını ünlü karikatürist Salih Memecan yapacak. Ulusal
düzeyde olup 18 yaşından büyük tüm TC ve KKTC vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya
yarışmacılar, en fazla 3 tasarım ile katılabilecek. Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda
soru sormak isteyen yarışmacılar, bu başvurularını yazılı olarak 28 Ocak 2013 Pazartesi günü saat

17.00'ye kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması
Raportörlüğü'ne posta ile ya da maskotyarismasi@kayseri.bel.tr adresine e-posta ile iletebilecek.
Sorular ve cevapları en geç 20 Şubat 2013 tarihine kadar http: //www.kayseri.bel.tr adresinde ilan
edilecek. 13 Mart 2013 günü saat 17.00'de sona erecek olan yarışmada tasarımlar, bu süre sonunda
tek ambalaj içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması
Raportörlüğü'ne tutanak ile imza karşılığı elden ya da kargo veya posta yoluyla gönderilecek.
Jüri, 16 Mart 2013 tarihinde toplanarak tasarımları değerlendirmeye başlayacak. Jüri, çalışmaları
sonucunda hazırlayacağı raporu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teslim edecek. Jüri
değerlendirme raporlarının teslim edilmesinin ardından en geç 15 gün içinde yarışma sonuçları, Resmi
Gazete'de ve belediyenin internet sayfasında ilan edilecek. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, Büyükşehir
Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr adresinden edinilebilecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11912
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Erciyes Dağına Doğalgaz Verilecek
Kayak Merkezindeki işletmelerde doğalgaz kullanılacak
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: Ekonomi
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: 15 Ocak 2013 21:58

Kayserigaz, Erciyes'teki oteller bölgesine bu yıl içinde doğalgaz ulaştıracak. Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora, şirketle PTT arasında imzalanan tahsilat protokolü töreninde yaptığı konuşmada,
Kayseri'de doğalgazın ilk kez konutlarda 2004 yılında kullanılmaya başlandığını anımsattı. Kentin
yüzde 98'ine doğalgaz altyapısını ulaştırdıklarını, abone sayısının 233 bin 735'e ulaştığını belirten
Bora, abonelerden 219 bin 711'inin doğalgaz kullandığını kaydetti.
Bu yıl yeni yatırımlarla kentin farklı noktalarına doğalgaz ulaştıracaklarını ifade eden Bora, "Özellikle
Erciyes'teki oteller bölgesi, bu yılki yatırım programımızda yer alıyor. Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi Projesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışarak, oteller bölgesine gaz
arzını sağlayacağız. Bu konudaki proje çalışmalarını tamamladık. Đklim koşulları düzeldiğinde
çalışmaya başlayacağız" dedi. Şirketlerine, Gas Power Gazetesi'nce geçen yıl Altın Vana Doğalgaz
Piyasası Başarı Ödülü verildiğini anımsatan Bora, hizmet kalitesini artırma adına PTT ile tahsilat
protokolü imzalayacaklarını söyledi.
Kayseri PTT Başmüdürü Đhsan Afşin de 173 yıllık köklü geçmişe sahip kurumlarının Kayserigaz ile
işbirliği yapmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı. Đmzalanacak protokolle kentteki 47 PTT
şubesinde işlem bedeli almadan doğalgaz faturası tahsilatı yapacaklarını ifade eden Afşin, su faturası
tahsilatı için de çalışma yürüttüklerini anlattı. Konuşmaların ardından Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora ve PTT Başmüdürü Đhsan Afşin, tahsilat protokolünü imzaladı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11913
Erişim Tarihi: 21.01.2013

PTT Doğalgaz Faturasıda alacak
Kayseri de PTT elektrik faturasından sonra doğalgaz faturasıda tahsil edecek.Sıra su da .
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Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, şirketle PTT arasında imzalanan tahsilat
protokolü töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'de doğalgazın ilk kez konutlarda 2004
yılında kullanılmaya başlandığını anımsattı. Kentin yüzde 98'ine doğalgaz altyapısını
ulaştırdıklarını, abone sayısının 233 bin 735'e ulaştığını belirten Bora, abonelerden 219
bin 711'inin doğalgaz kullandığını kaydetti.
Bu yıl yeni yatırımlarla kentin farklı noktalarına doğalgaz ulaştıracaklarını ifade eden
Bora, "Özellikle Erciyes'teki oteller bölgesi, bu yılki yatırım programımızda yer alıyor.
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ile ortak çalışarak, oteller bölgesine gaz arzını sağlayacağız. Bu konudaki proje
çalışmalarını tamamladık. Đklim koşulları düzeldiğinde çalışmaya başlayacağız" dedi.
Şirketlerine, Gas Power Gazetesi'nce geçen yıl Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülü
verildiğini anımsatan Bora, hizmet kalitesini artırma adına PTT ile tahsilat protokolü
imzalayacaklarını söyledi. Kayseri PTT Başmüdürü Đhsan Afşin de 173 yıllık köklü geçmişe
sahip kurumlarının Kayserigaz ile işbirliği yapmasından memnuniyet duyduğunu
vurguladı. Đmzalanacak protokolle kentteki 47 PTT şubesinde işlem bedeli almadan
doğalgaz faturası tahsilatı yapacaklarını ifade eden Afşin, su faturası tahsilatı için de
çalışma yürüttüklerini anlattı.
Konuşmaların ardından Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve PTT Başmüdürü
Đhsan Afşin, tahsilat protokolünü imzaladı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11914
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Kayseri de kaza 3 yaralı
Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde Merdan Sarıkaya kontrolündeki 38 LC 417 plakalı
otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Morgül'ün kullandığı 38 KF 203 plakalı otomobile arkadan
çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 LC 417 otomobilin sürücüsü Merdan Sarıkaya ve aynı otomobilde
bulunan Selçuk Ünal ile Şahin Andaç yaralanırken 38 KF 203 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa
Morgül kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken,
yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11915
Erişim Tarihi: 21.01.2013

MÜSĐAD güven tazeledi
Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi, 20.Olağan Genel Kurul Toplantısı, MÜSĐAD
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yamankaradeniz ve Turgut Al&#8217;ın katılımıyla yapıldı.
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MÜSĐAD YÖNETĐMĐ SEÇĐLDĐ ÇOLAKBAYRAKDAR GÜVEN TAZELEDĐ
Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi, 20.Olağan Genel Kurul
Toplantısı, MÜSĐAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yamankaradeniz ve Turgut Al’ın
katılımıyla yapıldı.
Türkiye’de reel sektörün en güçlü sivil toplum örgütlerinden olan MÜSĐAD’ın Kayseri Şubesi’nde oy
birliğiyle seçilen yeni Yönetim Kurulu şu şekilde:
Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında tek liste ile girilen kongrede, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Murad
Cahid Cıngı, Nedim Olgunharputlu, Ali Lafçı, Mustafa Dulda, Harun Hasyüncü, Mahmut Ezinç, Şaban
Hasnalçacı, Osman Hakkoymaz, Kemal Lekesiz, Erkut Korkmaz, Suat Altın, Mehmet Kütahneci,
Kemal Olgaç, Nihat Bozkurt, Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ömer Beğendik, Duran Güven ve
Abdullah Gereklioğlu seçildi.
Genel Kurul sonrası konuşan Çolakbayrakdar, şehrimizin iktisadi ve sosyal hayatına önemli katkılar
yapan, MÜSĐAD Kayseri Şubesi başkanlığına yeniden seçilmekten onur duyduğunu belirterek, değerli
üyelerin teveccühüne teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11916
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Vali:Erciyessporun yeri süper lig
Kemal Okyay Nazillispor,Emre Toraman Karşıyaka ile anlaştı
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Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, "Sezon sonunda Süper Lig'e çıkacağımıza inancımız
tam" dedi. Kayseri Erciyesspor Onursal Başkanı ve Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç,
mavi siyahlı takım yönetimi ile teknik heyet ve futbolculara yemek verdi. Yemeğe Kayseri Valisi Şerif
Yılmaz ile çok sayıda davetli de katıldı. Burada bir konuşma yapan Ziya Eren, Kayseri Erciyesspor'un
Süper Lig'e çıkması için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, kendilerine destek veren herkese
teşekkür etti.
Takıma kısa bir süre önce katılan 5 futbolcuyla daha da güçlendiklerini dile getiren Eren, şunları
söyledi: "Sezon sonunda Süper Lig'e çıkacağımıza inancımız tam. Bu doğrultuda çalışmalar yaptık.
Güçlü olan kadromuzu daha da güçlendirdik. Antalya'da iki hafta süren çok verimli bir kamp dönemi
geçirdik. Birkaç gündür de kendi tesislerimizde çalışıyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi bir şekilde devam
ediyor. Đnşallah ikinci dönemde de ilk yarıdaki performansımızı sürdürerek hedefimize ulaşırız" diye
konuştu. Vali Yılmaz ile Büyükkılıç ise Kayseri Erciyesspor'un yerinin Süper Lig olduğunu ifade
ederek, mavi siyahlı takıma, Süper Lig yolunda desteklerinin süreceğini kaydetti.
Bu arada Nazilli Belediyespor, Kayseri Erciyesspor'dan sol kanat oyuncusu Kemal Okyay ile 1,5 yıllık
sözleşme imzaladı. Kemal Okay'ın transferi dolayısıyla Nazilli Belediyesi başkanlık makamında imza
töreni düzenlendi. Nazilli Belediyespor Başkanı Hilmi Volaka, Kemal Okyay'ı renklerine bağlamaktan
mutluluk duyduklarını ifade etti. Volaka, "Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Transfer döneminin bitimine kadar her an, her dakika transfer gerçekleşebilir.
Nazilli Belediyespor'da transfer bitmez" dedi. Kemal Okyay da takımın başarısı için çalışacağını dile
getirerek, "Nazilli Belediyespor'un şampiyonluk sevincine ortak olmaya geldim. Futbolcu
arkadaşlarımla birlikte el ele verip Nazilli'ye ikinci şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyorum. Takım
olarak bunu başarabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.
Emre Toraman Karşıyaka da Karşıyaka ile sezon sonuna kadar anlaşan 34 yaşındaki orta saha
oyuncusu Emre Toraman, ligin ilk devresinde Adanaspor ile PTT 1. Lig'inde 6 ve A2 Ligi'nde ise 7
maçta forma giydi. Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan Emre Torman, Marmaris Belediyespor,
Hacettepe, Yimpaş Yozgatspor, Trabzonspor, Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor,
Eskişehirspor, Kasımpaşa, Torku Konyaspor, Boluspor ve Adanaspor formaları giydi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11917
Erişim Tarihi: 21.01.2013

En pahalı taksi
Halk Bankası 576 bin 756 liraya Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 8 adet taksi durağını yaptıracak ve ATM
koyacak.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 111
: 16 Ocak 2013 22:22

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan taksi duraklarına kurulacak
8 adet ATM'nin 10 yıllığına kiraya verilmesi için ihale düzenlendi. Taksi duraklarının daha modern bir
görünüme kavuşması amacıyla düzenlenen ihaleye, tek istekli olarak Türkiye Halk Bankası katıldı.
576 bin 756 liralık teklifi ihaleyi kazanan Türkiye Halk Bankası, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 8
adet taksi durağını, hazırlanan tip projeye göre yeniden yaptıracak ve ATM koyacak. Ancak taksi
durakları Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olmaya devam edecek.
Öte yandan Sivas Caddesi güzergahında yapılması planan 11 adet ATM'li taksi durağı için teklif veren
olmadığından ihale 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı. 23 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00'te
tekrar yapılacak ihalede teklifler, 11 ATM'nin tamamı için alınacak. Parça teklifler değerlendirmeye
alınmayacak.
Sivas Caddesi güzergahında bulunan 11 adet ATM'nin muhammen bedeli 783 bin 300 TL olacak. 434
REKLAM MECRASI KĐRALAMA ĐHALESĐ YĐNE PAZARLIKTA Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından
2. ve 3. aşama raylı sistem güzergahında yapılacak 434 adet reklam mecrasının işletmecilik hakkının
10 yıllığına kiraya verileceği ihaleye bu hafta da katılımcı olmadığı için ihale bir hafta süre ile pazarlığa
kaldı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 23 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de tekrar
yapılacak ihalenin muhammen bedeli KDV dahil 9 milyon 5 bin 37 TL olarak belirlendi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11918
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Erciyesspor maçı seyircisiz
Pazar günü oynanacak Ankaragücü - Erciyes maçı seyircisiz oynanacak
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Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Đdmana, ısınma koşusuyla başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra 5'e 2'i top kapmaca oyunu

oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan çit kale maçla sona erdi. Teknik direktör Kaplan, antrenman
öncesi yaptığı açıklamada, hafif sakatlıkları bulunan ve milli takımdan yeni dönen futbolcuların
olduğunu belirterek, "Her şeye rağmen Kayseri Erciyesspor'u yenerek, ikinci devreye iyi bir başlangıç
yapmak istiyoruz" dedi.
Başkent ekibinin 5 maçlık seyircisiz oynama cezasının bulunduğunu hatırlatan Kaplan, "Taraftarın
eksikliği büyük kayıp. Ancak, dışarıdan da olsa destek vereceklerini biliyoruz. Bu da bizim artımız" diye
konuştu. PTT 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, PTT 1. Lig'in
18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
19 Ocak Cumartesi
13.00 1461 Trabzon-Denizlispor: Tayfur Özkan
14.00 Şanlıurfaspor-Adanaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu
19.00 Manisaspor-Karşıyaka: Özgür Yankaya
16.00 Göztepe-Kartalspor: Barış Şimşek
20 Ocak Pazar
12.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp
13.00 TKĐ Tavşanlı Linyitspor-Samsunspor: Çağatay Şahan
14.00 MKE Ankaragücü-Kayseri Erciyesspor: Taner Gizlenci (Seyircisiz)
19.00 Adana Demirspor-Boluspor: Hakan Ceylan
20.00 Bucaspor-Torku Konyaspor: Koray Gençerler
PTT 1. Lig'de mücadele eden Erciyesspor'da, kulüp bulması istenen Kemal Okyay'ın Nazilli
Belediyespor ile anlaştığı ve bu nedenle sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11919
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Kayserispor'da Simiç sesleri
Marko Simiç'in Kayserispor'un Antalya'da kamp yaptığı otele geldiği ve kulüp yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marko Simiç'in Kayserispor'un Antalya'da kamp
yaptığı otele geldiği ve kulüp yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi. Kayserispor'un Bate Borisov ile her
konuda anlaştığı ve Marko Simiç ile de anlaşılması halinde transferin gerçekleşeceği bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11922
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Bursaspor 2 - Kayserispor 1
Temsilcimiz 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.
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Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde ligin iki flaş ekibi Bursaspor ile Kayserispor, karşı
karşıya geldi. Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazanarak haftayı
galbiyetle kapatan taraf oldu. Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Pinto,
40. dakikada Fernando Belluschi atarken, Kayserispor'un golü 18. dakikada Bobo'dan geldi. Ligin en
skorer 2. ismi olan Bobo'nun takımı adına bu sezon kaydettiği 10. gol, sarı-kırmızılı ekibin puan
almasına yetmedi. Karşılaşmaya konuk ekip Kyaserispor daha iyi başladı. Henüz 18. dakikada
Mouche'nin pasında Bobo topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 26. dakikada Bursaspor'un
Şilili golcüsü Pinto ceza sahası içerisinde Musa'dan aldığı topta Eren'i geçti ve düzgün bir vuruşla topu
ağlara göndermeyi başardı.Đlk yarının son anları yaklaşırken 40. dakikada Belluschi sahneye çıktı.
Sebastian Pinto'nun şutunda Ertuğrul'dan seken topu Belluschi ağlara gönderdi ve Bursaspor'u 2-1
öne geçirdi.Đkinci yarı karşılıklı ataklar şeklinde geçti. Bursaspor'un Stoke City'den kiralık olarak
kadroya kattığı Maurice Edu 66. dakikada Musa Çağıran yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ikinci
yarısında her iki ekip de gol bulamadı.90 dakika sonunda Bursaspor Kayserispor'u ilk yarıda bulduğu
gollerle 2-1 yenmeyi başardı.Bu sonucun ardından yeşil-beyazlı ekip puanını 27'ye yükseltirken,
Kayserispor 19 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
18. dakikada Kayserispor'un golü geldi. Sol kanattan hareketlenen Mouche, topu penaltı noktası
yakınındaki Bobo'ya attı. Bobo, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
25. dakikada Bursaspor, beraberliği yakaladı. Musa'nın ara pasıyla hareketlenen Pinto, sol kanattan
ceza sahasına girdi. Kayserispor kalecisi Ertuğrul ile karşı karşıya kalan Şilili golcü, düzgün bir vuruşla
meşin yuvarlağı filelere buluşturdu: 1-1.
38. dakikada Bursaspor, net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen
Belluschi, topu, sağ kanattan ceza sahasına giren Tuncay'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye
giden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul, son anda kornere çeldi.
40. dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın pasıyla ceza sahasına giren Pinto'nun sert şutunda top,
kaleci Ertuğrul'dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Belluschi, Bursaspor'u öne geçiren golü kaydetti:
2-1.
65. dakikada Bursaspor'un hafta içinde Đngiliz ekibi Stoke City'den transfer ettiği Edu, Musa'nın yerine
oyuna dahil olarak yeşil-beyazlı takımda ilk resmi maçına çıktı.
83. dakikada Bursaspor atağında Batalla'nın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Edu'nun
şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden az farkla kornere gitti.
Bursaspor: 2 Kayserispor: 1
Stat: Atatürk Hakemler: Mete Kalkavan, M. Emre Eyisoy, Cemal Bingül Bursaspor: Carson, Şener,
Serdar, Đbrahim, Hakan, Tuncay (Dk. 86 Batuhan), Musa (Dk. 65 Edu), Belluschi, Ferhat, Batalla, Pinto
(Dk. 73 Sestak) Kayserispor: Ertuğrul, Malik, Eren, Khizanishvili, Sefa (Dk.79 Okay), Abdullah, Bobo,
Mouche, Cleyton (Dk.62 Biseswar), Salih, Ceyhun Goller: Dk. 25 Pinto, Dk. 40 Belluschi (Bursaspor),
Dk. 18 Bobo (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 56 Carson, Dk. 60 Belluschi (Bursaspor), Dk. 56 Abdullah,
Dk. 77 Salih, Dk. 82 Biseswar (Kayserispor)
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11924
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Fırtına can aldı . 1 Ölü
Çarşı merkezindeki bir inşaatta çalışan işçi fırtınada 6.kattaki iskeleden yere düşerek can verdi.
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Kayseri'de çalıştığı inşaatın iskelesine kalasları yerleştirmek isteyen 30 yaşındaki Tayfun Sarı, fırtına
nedeniyle düşünce öldü. Merkez Kocasinan Đlçesi Hacısaki Mahallesi'nde 12 katlı inşatta işçi, 30
yaşındaki Tayfun Sarı, 6'ncı katta demir iskeleye tahta kalasları yerleştirirken, şiddetli fırtına nedeniyle
dengesini yitirince düştü. Ağır yaralanan Tayfun Sarı, tedavi için kaldırılıdğı özel hastanede
kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürülüyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11925
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Kayserili futbolcu Gökhan Đnegöl de
1992 Kayseri doğumlu Gökhan Arslan Đnegölspor ile anlaştı.
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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Đnegölspor, Çamlıdere Şekerspor'dan Gökhan Arslan ile 1,5
yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Đlhan Korkmaz, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde
yaptığı konuşmada, birinci yarıdaki kadrolarını güçlendirmek için daha önce 4 transfer yaptıklarını
hatırlattı. Çamlıdere Şekerspor'dan Gökhan Arslan'ı transfer ettiklerini ifade eden Korkmaz, "Đkinci yarı
hazırlıklarımızı tamamlayıp Đnegöl'e döndüğümüzde çalışmalarımızı burada devam ettiriyoruz. Birinci
yarıdaki kadromuzu güçlendirmek adına yapmış olduğumuz transferler vardı.Daha önceden 4 tane
transfer yapmıştık. Bugünde orta saha mevkisinde oynayan Çamlıdere Şekerspor'dan transfer
ettiğimiz Gökhan Arslan kardeşimizle 1,5 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Kendisi 1992 Kayseri doğumlu.
Đnşallah bundan sonra bütün gücünü emeğini Đnegölspor için kullanacak. Đnegölspor'da başarılı
olacağına inanıyorum. Bizlere katkı sağlayacağına inanıyorum. Allah ona kazasız, belasız, sakatsız bir
sezon geçirmesini nasip etsin" dedi.

Koray Karagözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:
"Bugün itibariyle Gökhan kardeşimizle yapmış olduğumuz takviye ile transferin sonuncusunu
gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra bu ekiple ikinci yarıya güçlü bir şekilde hazırlanıp maçlara
çıkacağız. Gökhan gelirken, Koray kardeşimizle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Allah ona da
hayırlı bir takım bulup, futbol oynamayı nasip etsin. Verdiği emeklerinden dolayı kendisine de teşekkür
ediyorum."
Gökhan Arslan ise hedefleri büyük olan bir takıma geldiğini söyleyerek, "Bu takımın bir parçası olmak
için elimden geleni yapacağım. Đnşallah sezon sonunda şampiyon olarak ligi en iyi şekilde
değerlendireceğiz" diye konuştu. Daha sonra Gökhan Arslan, kendini 1,5 yıllığına bordo-beyazlı
kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11926
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Talas'ta fırtına etkili oldu.
Đlde fırtına çatıları uçurdu.
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Kayseri'nin Talas ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra da etkili olan fırtına, bazı
apartmanların çatılarını uçurdu. Yere düşen parçalar, otomobillerde maddi hasara sebep oldu.
Kayseri'de saatteki hızı 80 kilometreye çıkan lodos, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle ilçelerde
etkili olan fırtına, bazı apartmanların çatılarını uçurdu. Talas'ta bazı apartmanların çatıları da rüzgara
dayanamadı. Yere düşen parçalar, apartmanların parkındaki otomobillere zarar verdi. Bazı tahta
parçaları da evlerin pencerelerinden içeriye girdi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11927
Erişim Tarihi: 21.01.2013

Kış turizmine yatırımlar devam ediyor
''Kış sporları turizm merkezi'' ilan edilen 24 bölgeden 17'sinde imar planları tamamlandı.
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“Kışsporları turizm merkezi” ilan edilen 24 bölgeden 17′sinde imar planları tamamlandı. Bu
merkezlerdeki yatırımlar devreye girdiğinde kışturizminde halen 7 bin 764 olan yatak kapasitesi 65 bin
390’a çıkacak. Yeni turizm merkezleri pek çok girişimci için cazip fırsatlar sunuyor…
Türkiye nihayet doğanın“beyaz gelinliği” karı “beyaz altın”a dönüştürecek adımları atmaya başladı.
Kışturizmindeki potansiyeli değerlendirmek adına son yıllarda peş peşe önemli kararlar alınıyor. Bu
kararların en önemlisini Kültür ve Turizm Bakanlığı, 24 yeni kış turizmi merkezi belirleyerek almıştı.
Bu merkezler, Türkiye Turizm Stratejisi’nde belirlenen ve“Kış Turizm Koridoru” olarak tanımlanan
bölgeyi içeriyor.
Đlan edilen 24 kışturizm merkezinden 17’sinde imar planları tamamlandı. Halen kış turizminde 7 bin
764 olan yatak kapasitesi, bu merkezlerdeki yatırımların devreye girmesiyle 65 bin 390’a çıkacak. Đşte
o zaman biz de Avusturya ve Đsviçre gibi dünya kışsporları turizminde iddialı bir oyuncu haline
geleceğiz. Avusturya’nın Trol bölgesi 7 milyar, Ins-burg ise 4 milyar dolar kış turizmi geliri elde ediyor.
Neden biz de Erciyes’te, Davraz’da, Yıldız Dağı’nda, Çamboğazı’nda, Ergan’da, Bozdağ’da aynısını
yapamayalım?..
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Türkiye kış turizmini
tanıtmaya yönelik faaliyetlerin hızlandığına dikkat çekiyor. Taşbaşı, “Yürüttüğümüz çalışmalarla 6 bin
Polonyalı'nın Palandöken ve Konaklı’da tatil yapması için hava köprüsü kuruldu. Eskiden Ukrayna,
Rusya ve Đran’dan gelen turistlerin gözde merkezi olan Erzurum şimdi PolonyalIların mekânı oldu”
diyor.
Bu arada Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarına ev sahipliği yapmak için kurulan Erzurum
Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri özelleştirme kapsamına alındı. 560 milyon liraya mal olan
tesisler için yerli yabancı yatırımcıların yanı sıra, Avusturyalı işadamları da harekete geçti.
Metrekare Maliyeti 4 Bin TL
Bakanlığın attığıadımlar ve kış turizmine yönelik yatırımların cazip hale gelmesi birçok girişimcinin bu
alana yönelmesine yol açtı. Kış turizminde maliyetler konusunda girişimcilere bir bakış açısı
kazandırmak amacıyla uzmanlara danıştık. Uzmanlardan aldığımız bilgilere göre, 5 yıldızlı kış otelinin
metrekare birim fiyatı 4 bin TL’den başlıyor. Buna göre 5 bin metrekarelik alanı kapsayacak bir kış
otelinin maliyeti 20-30 milyon TL arasında değişiyor.
Girişimciler, kışturizmine yönelik yatırımlarda en çok Kayseri’yi tercih etti. Nitekim Erciyes’te yapılması
düşünülen 21 otel yerinin hepsi satıldı. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait araziler üstüne
kurulacak tesislerin tek elden yönetilmesi amacıyla “Kayseri Erciyes A.Ş.”unvanıyla bir şirket kuruldu.
Kayseri Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çıngı, söz konusu otellerin dördünün yerel
girişimciler tarafından yapılacağını belirtikten sonra şu bilgileri veriyor: Diğer yatırımları bölge dışından
gelen girişimciler gerçekleştirecek. Hazırladığımız mastır plana göre yatırımlar toplamda 275 milyon
euro’ya ulaşacak. Biz kış turizmi için gerekli altyapı yatırımlarımızıbitirdik. Tek eksiğimiz olan
konaklama tesisleri önümüzdeki yıldan itibaren devreye girmeye başlayacak. Bu tesisleri, aralarında
Alanya, Kapadokya ve Bodrum’dan otelcilerin yanı sıra Suudi Arabistan’da otel işleten girişimciler
hayata geçirecek. Bir oteli Ahmet Karaosmanoğlu, Kibar Holding’le birlikte hizmete açacak.”
3 Bin Kişiye Đş
Çıngı, Kayseri’yi 12 ay yaşayan bir kent haline getirmek amacıyla 9 futbol sahası, yürüyüş yolları ve 13
farklı aktivitenin yapılabileceği bir merkez kuracaklarını açıklıyor. Türkiye’de ilk kış turizm fuarını
düzenleyen şehir olduklarını vurgulayan Dr. Murat Çıngı, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yakında inşaatı
başlayacak otellerin devreye girmesiyle, bölgemiz ilk etapta 100 milyon euro’su doğrudan, 100 milyon
euro'su da dolaylı olmak üzere toplamda 200 milyon euro’luk yıllık gelire kavuşacak. Yeni oteller 3 bin
kişiye istihdam sağlayacak. Hem bölgemizin hem de diğer kayak merkezlerinin ihtiyaç duyacağı
nitelikli eleman konusunu çözmek amacıyla Snow Acedemia adıyla bir proje başlattık. Ayrıca Hacılar
ilçemizde bir Spor Meslek Lisesi kurmayıhedefliyoruz. Üniversiteyle de ortak çalışmalar yapıyoruz.”
Kışın Erciyes
Kış turizmi alanındaki atılımlarıyla dikkat çeken Kayseri, halen Bodrum, Alanya ve Kapadokya gibi
turistik merkezlerde otelleri olan turizmcilerin de iştahını kabartıyor. Kapadokya’da Dinler markasıyla
otelleri bulunan Yakup Dinler, neden Erciyes’e yöneldiklerini anlatırken ilginç bir noktaya temas
ediyor:
“Kapadokya’daki otellerimizi kışın kapatıyoruz. Ancak buralardaki nitelikli elamanlarımızıkaybetmek
istemiyoruz. Personellerin otelcilikte ciddi bir maliyet olmasından hareketle bir çözüm arayışı
içindeydik. Bölgemize yakın olan Erciyes’teki yeni yatırımlar ilgimizi iki açıdan çektiğinden en büyük
ikinci araziyi aldık. Buraya yapacağımız 165 odalı kış oteliyle hem Kayseri’nin kış turizmi
olanaklarından yararlanacağız hem de kışın boşta kalan personelimizi bu otelde istihdam ederek
maliyetlerimizi düşüreceğiz.”

Dinler, spa merkezi, toplantı salonu ve bir kış otelinde olması gereken tüm birimlerin olacağıtesisin
inşasına yakında başlayacaklarını açıklıyor. Ardından da 2014 sonu veya en geç 2015 başında
hizmete açacaklarını sözlerine ekliyor.
Bodrum’daki Babylon Hotel’in sahiplerinden Recai Çakır, yeni markası “Sianji” (siyah Đnci) ile
Kayseri’de Yayla lnşaat’ın yapacağı 4 otelin işletmesini üstlenecek. Çakır da söz konusu yatırımla ilgili
şu bilgileri veriyor:
“Dört bloktan oluşacak otellerimizin toplam oda sayısı 2 bin 400 olacak. Bunların içinde 35 odalıapart
rezidanslar yer alacak. Chalet (dağ evi) şeklinde tasarladığımız rezidanslarıkendimiz işleteceğiz. Satın
alanlara, konaklamadıkları zaman kiralama imkanı ve başka birçok ayrıcalıklar sunacağız. Toplamda
25 milyon euro’ya mal olacak yatırımlarımızın hepsini geç 2015 yılında hizmete açmayı planlıyoruz.”
Alanya’da Xperia otelini işleten Serhat Kayış’ın Çeşmeli bir girişimciyle birlikte kurduğu MKDĐnşaat
da Erciyes’te otel inşa edecek.
Antalya’nın da Karı Var
Antalya Kemer’in simgesi haline gelen “Olympos Teleferik”seyahat acentelerinin de dikkatini çekiyor.
Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, bölgeyi Antalya’ya gelen turistler için alternatif
bir turizm merkezi haline getirdiklerini vurguluyor:
“Bu tesisi tüm imkansızlıklara rağmen ortaya çıkarıp 7 yıl önce hizmete soktuk. HrîHP” i Tesisimiz
üstün Đsviçre teknolojisiyle mitolojik zirvede adından söz ettiriyor. 2 bin 365 metre yükseklikle dünyanın
ikinci, Avrupa’nın en uzun insan taşıyan teleferiği olma özelliğine sahip. Antalya yıllardır sadece denizkum-güneş üçgeniyle anılıyor. Bu tip alternatif tesislerin yapılandırılması sektör adına umut veriyor.
Dünyanın en güzel milli parkı Zeus ve Hera ile anılan mitolojik özelliğe zirveye teleferikle çıkanlar
büyüleniyor. Turistler ülkelerine döndüklerinde yaz turizmine yönelik ürünleriyle tanınan Antalya’nın
bilenmeyen bu yönünü anlatıyor. Zirvede ayrıca, dünyanın en yüksek kot farkıyla paragliding yapılıyor,
Shakespeare Restaurant’ta yerel lezzetler tadılıyor.”
Antalya Tanıtım A.Ş. ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak da sektörde
kışaylarının belirsiz olduğunu, bu yüzden turizmin çeşitlendirmeye ihtiyacıolduğunu söylüyor. Ardından
da yapılabilecekleri ve hedeflerini şöyle aktarıyor:
“Antalya Tanıtım olarak Almanya’da 950 bin, dünyada ise 3.5 milyon üyesi bulunan Alpler Derneği’yle
temasa geçtik. Dernek üyelerinin sadece yürüyüş yapmak için ülkeleri gezdiğini öğrendik. Derneğin
yürüyüş haritasında Türkiye’nin bulunmadı-ğını görünce hemen harekete geçtik. Şimdi ikisi Alman,
ikisi Türk dört uzman dağcı Antalya dağlarındaki parkurları haritalandırıyor. Toroslar göç yolları
konusunda çok zengin. Bu projeyle kente 1 milyon turist daha getirmeyi hedefliyoruz.”
Yatırımlar Hızlanıyor
Yaptığımız araştırmalar, Türkiye’nin dört bir yanında kış turizmine yönelik yatırımların hızlandığını
ortaya koyuyor. Örneğin, Davraz Kayak Merkezi’nde üç ay olan turizm sezonunu 10 aya çıkaracak
yatırımlara hız verildi. Đsparta Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, kamu ve özel sektörün kentte
kültür ve turizmin gelişmesi açısından çok sayıda proje yaptığına dikkat çekerek “Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Davraz Kayak Merkezi’nde dört mekanik hat ve telesiyej için toplam 5 milyon 723 bin TL’lik
ödenek Davraz’a Đstanbullu bir girişimcinin de yatırım yapacağı söyleniyor. Söz konusu yatırımcının
bölgedeki Sirene Davraz Oteli’nin 2 katı kadar bir tesis hedeflediği belirtiliyor.
Adana, Niğde ve Mersin üçgeninde yaklaşık 5 milyonluk bir kitleye hitap eden Karboğazı’nın
ihtiyacıolan teleski yatırımı için de girişimciler aranıyor. 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği
yapmaya hazırlanan Mersin’in Karboğazı Kayak Merkezi’nin yeni yatırımlarla canlandırılması
amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırıma açılacak bölgenin termal, deniz ve güneş
turizmine erişini açısından üç bölge kentine 1 saat uzaklıkta olmasının büyük avantaj olduğunu
belirtiliyor. Bölgede 3 bin 500 metreye kadar uzanan büyük bir pist ve bu pistin yanındaki 67 farklı
boyutlarda küçük pist hizmet verecek konuma ulaştığıkaydediliyor.
Yıldız Dağı Turizme Kazandırılıyor
Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Yıldız Dağı nihayet kış turizmine
kazandırılıyor. Bu sezon Yıldız Dağı’nda kapsamlı bir çalışmaya başlanacak. Konuyla ilgili hazırlanan
proje Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Kurulu’nda onay bekliTokat, Amasya, Ordu, Samsun, Giresun
ve Yozgat gibi illere yakınlığıYıldız Dağı Kayak Merkezi’ni iç turizm açısından cazibe merkezi haline
getiriyor. Merkez, yaz döneminde de dağ sporları, yürüyüş, kamp gibi etkinliklerle canlılığını koruyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu
Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın turizme yönelik destekleri kapsamında, bölgenin kış turizmi
potansiyelini öne çıkaracak fizibilite raporlarını hazırlamaya başladıklarını söylüyor. Projenin 18 ayda

tamamlanacağı ve 400 bin TL’ye mal olacağı bilgisini veren Hacısalihoğlu, daha sonra da
yatırımcıların bölgeye davet edileceğini açıklıyor.
Denizli’de Pamukkale’den sonra ikinci beyaz cennct olarak nitelendirilen Bozdağ Kayak Merkezi için
de altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kazandı. Elazığ’a 30 kilometre mesafede otel ve restoran
hizmetleri sunan, Mavi Göl Oteli’nin yöneticisi Taner Durmuş da yeni dönemde Hazar Baba Kayak
Merkezi’nin işletmeciliğini alarak kış turizmine yöneleceğini açıkladı.
“Ben de Varım” Diyor!
Ordu’da turizm odaklıgelişmeyi ve kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılan turizm yatırımlarına bir
yenisi daha ekleniyor, tide turizmi geliştirmek ve daha çok turistin gelmesini sağlamak amacıyla
Çambaşı Yaylası’na yapılacak kayak merkezinin çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çambaşı
Yaylasfna yapılması planlanan kayak merkezinin yeriyle ilgili gerekli imar planı değişikliklerinin, ÇED
Raporu gibi yasal prosedürlerin tamamlandığı belirtiliyor.
Kastamonu’daki Đlgaz Mountain Resort Tatil Köyü’nün sahibi Kastamonu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Sudi Topal, bu yıl Đlgaz’da 5 yıldızlı bir otelin temelini atıyor. Topal, “Đnebolu Belediye
Başkanı bize arazi tahsis etti. Salih Osmanoğlu, Mehmet Reis gibi hemşerilerimizin ortak olduğu bir
şirket kurduk. Bu şirket bünyesindeĐnebolu’ya 5 yıldızlı otel yapacağız” diyor.
Türkiyenin En Gözde KışSporları Turizm Merkezleri
Bursa-Uludağ: Bursa-Uludağ’da kayak alanı, 1.750-2.543 metreyükseklik kuşağında yer alıyor. Batı
Anadolu’nun en yüksek doruğu Karatepe de burada bulunuyor. Normal kış koşullarında 3 metre
civarında kar yağışı alan bölgede, yılın 120 gününde kayak yapılabiliyor. Merkezindeki pist sayısı 11.
En uzun pist 2 bin metre. Dağdaki pistlerin toplam uzunluğu ise 20 kilometreyi buluyor. Uludağ’da “tur
kayağı” ve “helikopterli kayak” da yapılabiliyor. Kayak dışında snowboard, big foot, buz pateni, kar
motosikleti aktlviteleri için de olanaklar bulunuyor.
Kocaeli-Kartepe: Đstanbul’a 115 km mesafede olan Kartepe Kış Sporları Turizm Merkezi, doğası,
pistleri, modern teleferik ve telesiyej sistemleriyle dikkat çekiyor. Kartepe’de halen 4 lift, 3 telesiyej ve 1
teleski var. Pist uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişiyor. Suni kar sisteminin bulunduğu
Kartepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 80-200 cm arasında.
Bolu-Köroğlu-Kartalkaya: Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Bolu Köroğlu Kış Sporları Turizm Merkezi,
hem yeşil ormanları hem de karı bir arada sunuyor. Pistin kayak merkezinin kuzey yönünde bulunması
kar kalitesini yükselterek sezon uzunluğunu artırıyor. Planlanan turizm tesislerinin de oluşumuyla
toplam 3 bin 500 yataklık kapasiteye ulaşmasıöngörülüyor.
Đlgaz Kış SporlarıTurizm Merkezi: Kastamonu ve Çankırı illeri sınırında zirvesi 2 bin 850 metre olan
Đlgaz Sıradağları üzerinde, Đlgaz Milli Parkı içinde yer alan Đlgaz Kış SporlarıTurizm Merkezi, kış
turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle dört mevsim turizme elverişli merkezde 2 pist bulunuyor. Tüm
pistlerinde toz karda kayak yapılabiliyor. Gece de kayma imkanı var. Yatak kapasitesi 917 olan turizm
merkezinde çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 1.300 yatağa ulaşılmasıhedefleniyor.
Kayseri-Erciyes Kış SporlarıTurizm Merkezi: Yatak kapasitesi önümüzdeki yıllarda 5 bini aşacak.
Uluslararası nitelikte kış sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapacak kayak alanları ve pistleriyle
dikkat çekiyor. Her düzeydeki kayakçıya hitap edebilecek pist çeşitliliğini sunabilmesi, yapay kar
üretimi için gerekli su rezervinin bulunması ve havalimanına 25 dakikalık erişim mesafesinde
olmasıErciyes Kış Sporları Merkezi’nin güçlü yanlarını oluşturuyor. Toplam 264 yatak kapasiteli 3
tesis, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne ait sosyal tesis (50 yatak], kayak evi (140 yatak] ile PTT’ye ait
sosyal tesis (60 yatak] bulunuyor.
Erzurum-Palandöken: Dünyanın en uzun ve dik kayak pistlerine sahip. En uzunu 12 km olan pistlerin
toplam uzunluğu 28 km’yi buluyor. Slalom ve büyük slalom yarışmaları için 2 adet tescilli (Ejder ve
Kapıkaya) piste sahip. Palandöken Turizm Merkezi, kış koşullarında 2-3 metre kar yağışı alıyor ve
mevsim boyunca “toz kar” üzerinde kayak yapılabiliyor. Merkez halen 2 bin 100 yatak kapasitesine
sahip. Hedeflenen yatak kapasitesi ise 8 bin 850.
Erzincan-Ergan: Yılın 180 günü karlıolan Erzincan Ergan Dağı, çalışmalar tamamlandığında
Türkiye’nin önemli bir kışturizm merkezi olacak. Erzincan Havalimanı’na 12 km uzaklıkta yer alan
merkez, fizibilite raporunda ifade edilen kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiyi ağırlayacak.
Kars-Sarıkamış: SarıkamışCıbıltepe’nin kristal karla kaplı muhteşem doğası, Sarıkamış Kayak
Merkezi’ni kayakçılar açısından cazip hale getiriyor. Kar kalitesi ve kayak pisti açısından dünyanın en
uygun bölgelerinden biri olarak görülüyor. Merkezin en önemli pistleri Cıbıltepe-BalıklıdağÇamurludağ’da 2.200-2.900 metre yüksekliğe ulaşan bir plato üzerinde yer alıyor. Kars Havalimanı’na
50 km uzaklıkta. Bilgisayar donanımlı telesiyej sistemine sahip Türkiye’nin en büyük kayak
tesislerinden biri de yine Sarıkamış Kayak Merkezi. Aralık ayından nisan ortalarına kadar kayak
yapılabiliyor.

Çankırı-llgaz: Kadınçayırı KışSporları Turizm Merkezi, 800-900 metrelik uzunluğa sahip doğal kayak
pisti potansiyeline sahip. Kadınçayırı, farklı yükseltilere sahip alanlarıyla kayakçılar için önemli bir
alternatif sunuyor. Türkiye’nin ilk kayakla atlama pisti ve alp disiplini, slalom ile çocuk kayak pistinin
burada kurulmasıplanlanıyor. Bölge, yerli ve yabancı kış sporuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara
önemli bir potansiyel oluşturuyor.
Isparta-Davraz: Đsparta Davraz DağıKış Sporları Turizm Merkezi, kar kalınlığı ve pist uzunluğuyla
dikkat çekiyor. Davraz’da hem amatör hem de profesyonel kayakçılara uygun pistler bulunuyor. Kayak
merkezinde kuzey ve alp disiplini, tur kayağı, snowboard, dağcılık, botanik gözlemcilik, yamaç
paraşütü ve trekking yapılabiliyor. Turizm merkezinde Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ait 120 yatak
kapasiteli sosyal tesisin yanı sıra toplam 342 yatak kapasiteli iki turizm tesisi bulunuyor. Bunlardan biri
4 yıldızlı, diğeri ise oberj otel niteliğinde. Bölgedeki mevcut yatak kapasitesi 462.
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