KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
21.01.2013–31.01.2013
Kayseri'nin dışa açılan kapısı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin Kayseri için bir şans olduğunu,
çünkü üretim ve sanayi merkezi Kayseri'nin dışa açılan kapısının ve direkt olarak yaptığı ihracatın bu bölgeden
yapıldığını söyledi.
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Yabancı sermayenin ilgisi artıyor.
KAYSERĐ SERBEST BÖLGESĐNDE 9 AYRI YABANCI YATIRIMCI
Bürokratik işlemler azaltılıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin Kayseri için bir şans
olduğunu, çünkü üretim ve sanayi merkezi Kayseri’nin dışa açılan kapısının ve direkt olarak yaptığı
ihracatın bu bölgeden yapıldığını söyledi.
Oto yedek parça, kamyon, tekstil, enerji ve plastik firma üreticileri.
Kayseri Serbest bölgesinde yatırım teşvik indirimleri, vergi muafiyetleri ve diğer mali kolaylıklar ve
istisnalar sebebi ile yatırımcıların göz beleği olduğunu şuanda da yapmış olduğu ihracat ile ülke
ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Kayseri Serbest Bölge A.Ş. Yönetim Kurulu ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Anadolu’nun tam ortasında bir serbest bölge bulunması bir
avantajdır. Đhracatta dönük yatırım ve üretimleri ile serbest bölgeler dünya da çok tutulmakta ve önem
verilmektedir. Kayseri Serbest Bölge kurulduğu yıldan itibaren büyük bir gelişme gösterdi. Şimdi bu
gelişmeye paralel olarak yabancı firmaların ilgisi artmıştır. Çünkü Anadolu’nun merkezinde böyle bir
imkân her yatırımcının aradığı bir fırsattır. 5 oto yedek parça, birer adet kamyon, tekstil, plastik ve
enerji olmak üzere 9 yabancı firma yatırım için kolları sıvadı. Bir uçak firması da şu anda ön araştırma
yapmaktadır. Bu da Kayseri’de daha çok kalifiyeli istihdam, daha çok üretim ve döviz girdisi demektir ”
dedi.
Daha az mevzuat ve bürokratik işlem daha fazla üretim ve istihdam…
Yabancı firma yatırımları için ilgili bakanlığının bir çalışma yaptığını dünya serbest bölgelerindeki
ülkelerinde geçerli ortak bir bürokratik işlemler çalışması yaptığını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, bakanlık yetkilileri ülkemizde bulunan tüm serbest bölgelerde geçerli olacak yeni bir
mevzuat hazırladıklarını çünkü dünya ticaretinin artık bilgisayar ile yapıldığını kaydetti.
2012 yılında Alman Ticaret Bakanlığına brifing verilmişti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, 2012 yılında Almanya’ya yapılan ziyarette Kayseri Serbest Bölgesi ile
ilgili olarak Alman Ticaret Bakanlığına geniş bilgi verildiğini bu bilgiler ışında 3 alman şirketinin
araştırma için Kayseri’ye geleceklerini sözlerine ekledi.
Haber Kaynak:Kayseri Melikgazi Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11930
Erişim Tarihi: 25.01.2013

TEV başarılı gençleri belirledi.
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2012-2013 eğitim yılında Üstün Yetenek Bursu vereceği 70 çok özel ve başarılı genci
belirledi.
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TEV ÜSTÜN BAŞARI BURSU
70 PARLAK GENCE IŞIK TUTACAK
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2012-2013 eğitim yılında Üstün Yetenek Bursu vereceği 70 çok özel ve
başarılı genci belirledi. TEV, 2012-2013 eğitim yılında bursu devam eden 146 öğrenciye ek
olarak 70 yeni öğrenciyle birlikte 216 öğrenciye aylık ortalama 1000 TL olmak üzere toplam 2
milyon 52 bin TL’lik Üstün Başarı Bursu verecek. TEV Üstün Başarı Bursu, Türkiye’de verilen
en yüksek miktarlı burs olma özelliğini de koruyor.
LYS’de ilk 2000’e giren gençler arasından özel olarak seçilen üstün yetenekli gençlere verilen TEV
Üstün Yetenek Burs Programı’na 2012 – 2013 öğretim yılında 70 çok özel ve başarılı genç daha
katıldı. TEV, Üstün Yetenek Burs Programı kapsamında, geçmiş yıllardan bursu devam eden 146
öğrenci ile birlikte bu yıl toplam 216 öğrenciye 2012-2013 eğitim yılında 2 milyon 52 bin TL tutarında
burs ödemesi yapacak.
TEV’den 2012-2013 eğitim yılında aylık ortalama 1.000 TL’lik eğitim desteği
TEV Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan 70 yeni bursiyer, TEV Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti Üyeleri ve bağışçıların katılımıyla 21 Ocak 2013
Pazartesi günü, Kuruçeşme Divan’da gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.
Basın toplantısında açılış konuşması yapan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ‘’Üstün
Başarı Bursu’nu kazanan gençlerimiz, öğrenimlerini tamamladıktan sonra hızlı adımlarla ilerleyerek,
ülkemizin seçkin kuruluşlarında önemli görevler üstlenecek ve gurur kaynağımız olmaya devam
edeceklerdir.” dedi.
Kuruluşundan bugüne kadar, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan
yurt içinde 200.000, yurt dışında ise yüksek lisans öğrenimi için 1.441 üstün başarılı gence burs
verdiklerini belirten Ömer M. Koç, “TEV ayrıca 27 eğitim tesisi yaptırarak Türk Milli Eğitimi’nin
hizmetine sunmuştur. Sadece 2012-2013 öğretim yılında yurt içinde 9.500, yurt dışında ise 121
gencimize yüksek lisans bursu verilmektedir.” diye konuştu.
Ömer M. Koç, TEV’in en önemli projelerinden biri olan Kız Öğrenci Yurtları Projesine ilişkin
“Hedeflerimizden biri de kız öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere vakfımızın işleteceği
Kız Öğrenci Yurtlarını hayata geçirmektir. Bu amaçla Đzmir Balçova’da ve Trabzon’da iki kız öğrenci
yurdumuzu hizmete açtık.”dedi.

Ömer M. Koç, geleceğin liderlerini desteklemek üzere vakfın 40. kuruluş yılı vesilesiyle 2007 yılında
başlattıkları Üstün Başarı Bursları’na ilişkin rakamlara değindi: “Bugüne kadar 326 genç, vakfımızdan
Üstün Başarı Bursu almıştır. Geçmiş yıllardan 146 öğrenci vakfımızdan halen üstün başarı bursu
almaktadır. Bu öğretim yılında da 70 çok özel ve başarılı genç seçilmiştir. Böylece Üstün Başarı Bursu
alan öğrencilerimizin sayısı 216’ya ulaşmıştır.”

2012-2013 döneminde 216 öğrenciye 2 milyon 52 bin TL tutarında burs verilecek
Ömer M. Koç: “Üstün Başarı Bursunu kazanan gençlerimizden beklentilerimiz yüksek olup, hepsinin
gelecekte başarılarıyla adından söz ettireceğine inanıyoruz. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının
bundan sonra da devam etmesini diliyoruz.” diye konuşmasını tamamladı.
TEV Üstün Başarı Bursu’na başvuran adaylar önce LYS puanı ve diploma notları üzerinden ön
elemeye tabi tutuluyor. Ön elemeyi geçenler, kompozisyon sınavına davet ediliyor. Yazdıkları
kompozisyonlar üzerinden yapılan değerlendirmeyi geçen adaylar, daha sonra üniversitelerin öğretim
üyelerinin katıldığı bir komisyon tarafından mülakata alınıyor.
LYS’de Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Đdari Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanlarında ilk
2000’e, Temel Bilimler alanında da ilk 3000’e girmeleri gerekiyor. Bu bursa aynı zamanda hazırlık
sınıfından 1. sınıfa ve 2. sınıfa geçen öğrenciler de başvurabiliyor. Bu öğrencilerin başvuruda
bulunabilmesi için, üniversiteye girdiği yıl LYS’de ilk 2000’e girmesi, hazırlık sınıfını en az 4 üzerinden
2,80, (100 üzerinden en az 70) 1. Sınıfı da en az 3,50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az
87,5) not ortalaması ile tamamlamış olması gerekiyor.
Üstün Başarı Müzik Bursu’na, Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Bilim
Dallarından 2. sınıfa geçmiş öğrenciler başvurabiliyor. Müzik Bursiyerleri Devlet Konservatuvarı
Öğretim Üyeleri huzurunda gerçekleşen dinleti programı sonucunda seçiliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11932
Erişim Tarihi: 25.01.2013

Hiçyılmaz adaylığını açıkladı
Kayseri Ticaret Odası'na (KTO) başkan adaylığını açıklayan Mahmut Hiçyılmaz, bir basın toplantısı düzenledi.
Hiçyılmaz ''2023 vizyonu güzel bir vizyondu ve bu vizyonu sahiplenmemiz gereki'' dedi.
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Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) başkan adaylığını açıklayan Mahmut Hiçyılmaz, bir basın toplantısı
düzenledi.Hiçyılmaz “2023 vizyonu güzel bir vizyondur ve bu vizyonu sahiplenmemiz gerekir” dedi.
Demokrasi,herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yönetim biçimidir.Eleştirilen bazı yönleri olmasına
rağmen,uygulandığı yerler,sorunları en az olan yerlerdir.Gelişmiş demokrasilerin en önemli
unsurlarından biri de sivil toplum kuruluşlarıdır... Kayseri Ticaret Odası da önemli bir sivil toplum
kuruluşudur. Yapılacak olan bu seçimde üyelerimiz,Oda'yı , 4 yıl süreyle yönetecek temsilcilerini
seçeceklerdir." Birlik ve Beraberlik Platformu" adını verdiğimiz bu oluşuma destek veren diğer sivil
toplum kuruluşlarıyla beraber, herkesi kucaklayan bir meclis ve yönetim oluşturup, Oda'nın
önümüzdeki 4 yıllık yönetimine talibiz ve bunun için aday olduğunu belirtti.
Kayseri ' ye yakışır, üyelerimize layık, Kayseri ' yi içeride ve dışarıda en iyi bir şekilde temsil
edebilecek, Kayseri ticaretini daha da üst seviyelere çıkaracak bir meclis yapısı oluşturmaya gayret
göstereceğiz.
Bu yapıyı oluştururken,meclise taşımak istediğimiz üyelerimizin,kendi meslek gruplarında temayüz
etmiş, o mesleği temsil edebilecek, o mesleğin sorunlarını bilen,sevilen,sayılan,vergisini veren,vatanını

seven,vizyon sahibi,dürüst ve ahlaklı insanlardan oluşmasına gayret göstereceğiz.Mecliste bulunacak
arkadaşlarımızın hangi siyasi partiye mensup olduğuna,hangi takımı tuttuğuna,hangi rengi sevdiğine
bakmayacağız.Bizim için önemli olan,içinde bulunduğu meslek grubunu en iyi şekilde temsil
edebilmesi ve tabii ki bizimle uyum içinde çalışabilmesidir.
Bir "hizmet işletmesi" olan Kayseri Ticaret Odası , üyelerine hizmet verirken hızlı olmalı , sempatik
olmalı , yardımcı olmalı , üyelerinin işlerini zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmalıdır.Odanın giderleri
kontrol altında tutulmalı , bütçede öngörülmemiş hiçbir harcama yapılmamalıdır.Hatta dışarıdan
denetim hizmeti alınmalı ve mali tablolar her yıl sonunda odanın internet sitesinde
yayınlanmalıdır.Üyelerin sorunları iyi tespit edilmeli ve çözüm için etkin girişimlerde
bulunulmalıdır.Üyelere daha kapsamlı eğitimler ve ücretsiz danışmanlık hizmetleri verilmelidir.
Kayseri Ticaret Odası bundan sonraki süreçte "oyun kurucu" rolü üstlenmeli , Türkiye ' nin çeşitli
mesleki platformlarında en üst düzeyde temsil edilmeli ve karar mekanizmalarında etkin görevler
almalıdır.Dünyada azmiyle ve çalışkanlığıyla tanınan tüccar ve işadamlarımızın yurtdışı faaliyetlerine
destek olmalı , 2023 vizyonuna uygun politikalar geliştirmelidir.
Đş hayatı , iş ahlakıyla birlikte yol almalıdır.Đş ahlakının olmadığı bir yerde başarıdan söz etmek
mümkün değildir...Üyelerimizin , var olan bu özelliğini , daha da güçlendirici eğitimlere ağırlık
Biz bu duygularla , iyi niyetimizle ve tüm samimiyetimizle , kararlı ve azimli bir şekilde bu yola
çıkıyoruz.Bizimle beraber olmak isteyen herkese kapımız ve gönlümüz açıktır..."Küçük olsun bizim
olsun" demiyoruz..."Büyük olsun Kayseri' nin olsun." diyoruz...
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11933
Erişim Tarihi: 25.01.2013

Sadece çocuk mu sorumlu?
Bugünlerde hem velilerde hem de öğrencilerde karne heyecanı var. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki
yaklaşık 17 milyon öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline giriyor.
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KÖTÜ KARNEDEN SADECE ÇOCUK SORUMLU DEĞĐL!
Bugünlerde hem velilerde hem de öğrencilerde karne heyecanı var. Okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline giriyor. Her karne
döneminde olduğu gibi bu dönemde de karnesinden memnun olanlar kadar olmayanlar da
olacak.
Üsküdar Üniversitesi, Etiler Polikliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, velilere önemli
uyarılarda bulunuyor. Karnelerin çok iyi analiz edilmesini öneriyor. Karnenin, çocuğun dönem boyunca
öğrenme süreçleriyle ve davranışlarıyla ilgili geribildirim içerdiğini ifade eden Uzm. Psk. Aynur Sayım,
karneyle çocuğun zekâsı, dikkat ve konsantrasyonu, psikolojik durumu, aile ilişkilerinin bir bütün olarak
değerlendirilmiş olduğunu ifade ediyor.
Kötü karnenin tek sorumlusunun çocukların olmadığını, sonuç olarak çocukla bu sorumluluğu
paylaşmanın gerekli olduğunu vurgulayan Sayım, çocuğun başarısızlığının hangi nedenlerden ileri
geldiğini ebeveynin sorgulaması gerektiğini kaydediyor. Sayım bu nedenleri;
- Kişisel özellikler
- Aileden kaynaklanan sebepler
- Okuldan kaynaklanan sebeplerden kaynaklanabileceğinin altını çiziyor. Sayım başarısızlığı getirecek
nedenleri şu şekilde ifade ediyor.

En çok yapılan hatalar
En çok yapılan hatalar, çocuğu cezalandırmak, tehdit etmek, diğer çocuklarla kıyaslamak, korkutmak,
kişiliğine yönelik saldırılardır. Bu davranışlar çocukta suçluluk duyguları oluşturabilir ya da çocukta
savunmalar gelişebilir. Uyum ve davranış sorunları da ortaya çıkabilir. Yani tabloya başka sorunlar
eklenebilir.
Karne döneminde çocukların kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini de ifade eden Sayım
ebeveynlerin çocuklarına her durumda değer verdiklerini hissettirmeleri ve soruna karşı çözüme
yönelik tedbirleri almaları gerektiğini belirtiyor.
Sayım yarım dönemde başaramadığını çocukların tatilde başaramayacağını vurgulayarak tatilin tatil
gibi yaşanması gerektiği hatırlatmasında bulunuyor.
“Yarım dönem boyunca çocuk başaramadığını tatilde başaramaz. Çocuktan tatilde sıkı çalışma
programı uygulamasını beklememek, ancak özel eğitimle desteklenmesi gereken bir durum varsa, bir
eğitici rehberliğinde ek çalışma yapılması uygun olacaktır.
Tatil, tatil gibi yaşanmalıdır. Özel destek gerektiren durumlar dışında, genel bir tekrar, kitap okuma,
çok zorlayıcı olmayan çalışmalar yapılabilir.”
Kişisel özellikler
Çocuğun IQ seviyesinin yaşıtlarına oranla düşük olması, öğrenme güçlüğü, depresyon, davranım
bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun mevcut olması, bedensel bir engelinin veya
rahatsızlığının bulunması görme-işitme kayıpları önem taşımaktadır.
Aileden kaynaklanan sebepler
Aile içi ilişkilerin nitelikli olması, çocukla iletişim dilinin doğru olması, çocuğun gelişim dönemlerinde
zengin uyaran verilmesi, öğrenme ile ilgili çevresel faktörlerin sağlıklı olması, anne-babanın sağlıklı
model olması, kültürel seviyenin, ders çalışma ortamının sağlanması, ailenin disiplini, başarıyı olumlu
etkileyen faktörlerdir. Ailelerin diğer çocuklarla kendi çocuklarını kıyaslamaları, başarısızlığı sonucu
onu yargılamaları ve eleştirmeleri yerine çözüm yolları aramaları en doğru yaklaşımdır.
Okuldan kaynaklanan sebepler
Okuldaki eğitim ve öğretim programının çocukların gelişim seviyelerine uygun zenginleştirilmiş
programlar olması, öğretmenin bilgi aktarımı, disiplini sağlayabilen araştırıcı, etkili öğretmenlik
yetilerine sahip olması gerekmektedir.
Çocuğun akademik başarısı beklenenin altında ise öncelikle bir araştırma yapılmalıdır. Bir çocukergen psikiyatristi ve psikologundan yardım alınmalı, çocuk-aile ve okula yönelik bir çalışma
düzenlenmelidir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11934
Erişim Tarihi: 25.01.2013

Hayırlı Kandiller
Mevlid Kandili Alemlere rahmet olarak yaratılan yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa&#8217;nın
(S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gecedir.
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Kur’an-ı Kerimde Peygamberimiz (s.a.v.)’in dünyaya teşrifleri şöyle anlatılıyor. “Size kendi içinizden (O’
da sizin gibi bir insan, örnek model insan) öyle bir Rasül geldi ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır
gelir, O’nu üzer”, hele hele cehennem azabını sonuç verecek bir günaha düşmeniz onu çok sıkıntıya
sokar. Ayağınıza diken bile batsa…Bu nedenle O Efendimiz (s.a.v.) günahkârlara şefaat edeceği
müjdesini vermiştir. “ O sizin üzerinize çok titrer, çok hırslıdır.” (imanınız istikametiniz ve ebedi hayatta
huzurunuz için zaten şefaati de bu sebepledir.)
“O, mü’minlere Rauf’tur.(çok acır) ve Rahimdir” (çok merhamet eder) bu ayette Allah (c.c.) kendi
esmasından iki ismi ile (Rauf, Rahim) Resulünü sıfatlanmıştır ki bu ilahi taltif hiçbir peygambere nasip
olmamıştır. “O (Rasül) hem şahit, hem müjdeleyici, hem korkutucu hem de (hak yolun) davetçisidir. O
en yüce ahlak üzere ve Mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. O’na itaat Allah’a itaattir. Ona
sevgi imanın en büyük göstergesidir. “
KAYSERĐ'DEKĐ MEVLĐD KANDĐLĐ PROGRAMI
Konuşmacı
Cami Adı
Tarih
SAAT
Ali MARAŞLIGĐL Hunat Camii 23.01.2013 Akşam
Đl Müftüsü
namazı
sonrası
Musa DOLAR
Cami-i Kebir 23.01.2013 Akşam
Melikgazi Müftüsü
namazı
sonrası
Lütfi ÇETĐNKAYA Organize
23.01.2013 Akşam
Đl Müftü Yrd.
Sanayi
namazı
Camii
sonrası
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11935
Erişim Tarihi: 25.01.2013

Geri dönüşüm Projesi
Türkiye'de resmi verilere göre elektrikli ve elektronik eşyaların atık miktarının 400 bin ton civarında olduğu ancak
bunun 5 bin tonunun toplanabildiği belirlendi.
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DEVELĐ BELEDĐYESĐNDEN ATIK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARIN GERĐ DÖNÜŞÜMÜ
PROJESĐ
Türkiye’de resmi verilere göre elektrikli ve elektronik eşyaların atık miktarının 400 bin ton civarında
olduğu ancak bunun 5 bin tonunun toplanabildiği belirlendi.
Ülkemizde elektronik atık tehlikesinin pek bilinmediğini, bunun dikkat edilmesi gerekilen özel atıklar
sınıfında olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Özkan 2008 yılında yürürlüğe giren AEEE(Atık
Elektrikli ve Elektronik Eşya) Yönetmeliği gereğince çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla
elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden
kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedefleri kapsamında Develi belediyemiz tarafından
çalışmalar başlatılmıştır.Đlk etapta 8 Adet Yazıcı , 4 Adet Monitör,4 Adet Bilgisayar kasası,1 Adet
Klavye,1 Adet Siyah beyaz TV ile 185 adet değişik çap ve ebatta flüoresan teslim edilerek geri
kazanıma kazandırılmış bulunmaktayız dedi.
Uzun yıllardır çalışmaları devam eden ve 22 Mayıs 2012 itibariyle resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) kontrolü yönetmeliğinde belirtilen Modern
hayatın bir getirisi olan e-atıkların en iyi şekilde değerlendirilmesini ve çevre sağlığına ve ülke

ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Develi Belediyesi ilk etapta Belediye hizmet binasına e-geri
dönüşüm kutuları yerleştirdi. Eskimiş monitör,çocuk oyuncakları, bilgisayar, buzdolabı, CD, fırın,
elektrik süpürgesi gibi elektronik cihazlara sahip olanlar, ürünü nereden almış olurlarsa olsunlar, Develi
Belediyesindeki e-geri dönüşüm kutularına bırakabilecekleri belirtildi.
Kaynak/ Develi Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11936
Erişim Tarihi: 25.01.2013

Suçu önleme toplantısı yapıldı.
Son yıllarda meydana gelen mal varlığına yönelik suçların artması ve bu artışların önüne geçilmesi için Kayseri Đl
Emniyet Müdürlüğü bir toplantı düzenledi
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Son yıllarda meydana gelen mal varlığına yönelik suçlarda; işyerlerinden değerli ziynet eşyalarının
çalındığı, bu suçların ağırlıklı olarak örgüt yapısı içerisinde çalışan yabancı uyruklu failler tarafından
işlendiği, suçların işlenmesinde alışılagelmiş yöntemlerin dışında yeni, önceden görülmemiş ve
teknolojik güvenlik sistemlerini etkisiz kılan metotlar tercih edildiği, belirli büyüklükteki kuyumcuların
hedef olarak seçilmesi üzerine;
Đl merkezinde faaliyet gösteren kuyumculara yönelik, Đl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında,
Asayiş Müdürü, Melikgazi Đlçe Emniyet Müdürü ve ilgili Büro Amirlerinin katılımı ile “Mala Karşı
Đşlenen Suçların Önlenmesi” amacıyla, asansör kasalara darbe, duman, basınç ve hareket
sensörleri konulması, işyeri içerisine ve dışına yüksek çözünürlü, 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt
yapabilen ve saklama süresi uzun kamera sistemlerinin kurulması, sarraf ve kuyumcularımızın yağma
ve hırsızlık olaylarında mağdur olmamaları için açılış ve kapanış saatlerine uymaları ve şüpheli
gördükleri şahısları mutlak suretle 155 Polis Đmdat telefonuna bildirmeleri konularında bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
Haber Kaynak /Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11937
Erişim Tarihi: 25.01.2013

En fazla ihraç yapan firma oldu
Aytaç Bisküvi 2012 Yılında Kayseri'den en fazla ihracat yapan firma oldu.AKĐB (Akdeniz Đhracatçılar Birliği)
tarafından düzenlenen ödül törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.
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Aytaç Bisküvi 2012 Yılında Kayseri’den en fazla ihracat yapan firma oldu. Akdeniz Hububat, Bakliyat,
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Đhracatçıları Birliği’nin verilerine göre Kayseri'de en fazla ihracat
gerçekleştiren firma olan Aytaç, ileri işlenmiş et ürünlerinin yanı sıra, süt ürünlerinden meyve suyuna,
su’dan bisküviye kadar birçok alanda üretim yapıyor.
AKĐB (Akdeniz Đhracatçılar Birliği) tarafından düzenlenen ödül törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız da katıldı. 2012 Yılı Đhracat Değerlendirmesi ve 2013 Projeksiyonu'' programında
"2012 Yılında Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Đhracatçıları Birliği’nde
Kayseri'de en fazla ihracat gerçekleştiren firma" plaketi Aytaç Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasına
verildi.
Aytaç Bisküvi Genel Müdürü Fikri Ekici, Kayseri’de faaliyet gösteren AYTAÇ AK GIDA SAN. TĐC.
A.Ş.’nin her geçen yıl ihracat miktarını arttırdığını ve iç piyasada da varlığını hissettirdiğini belirterek
“Aldığımız bu ödül bizleri mutlu etmiştir. Đhracat başta olmak üzere bu başarıların devam etmesi için
tüm çabayı göstereceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11938
Erişim Tarihi: 25.01.2013

Anlamlı gecede Şehitler anısına yürüdüler.
Kayseri Ülkü Ocakları mensupları tarafından Mevlit Kandili gecesinde,Şehitler anısına bir yürüyüş gerçekleştrildi.
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Dün akşam Kayseri Ülkü Ocakları mensupları tarafından Mevlit Kandili gecesinde, Şehitler anısına bir
yürüyüş gerçekleştrildi.Daha sonra Ülkü Ocakları Đl Başkanı Erhan ÖZHAN bir basın açıklaması
yaptı.ÖZHAN yaptığı açıklamada;
"Đki cihan güneşi Hz. Peygamber(sav)'in... dünyayı şereflendirdiği bu kutlu gün, yeni manevi
doğumların müjdecisi olacaktır Đnşaallah. Bu kutlu günü vesile bilerek yeni bir gönül seferberliği
hamlesini yapmak zorundayız."
"Đslam'ı güçsüz ve kudretsiz bırakmak isteyenler, Đslam'ın asırlardır sancaktarlığını yapan Türk Milletini
bu coğrafyadan silmek istemektedirler. Bölücü terör örgütü Pkk, Avrupa'nın, Amerika'nın, Đsrail'in,
Rusya'nın ve yedi düvelin beslediği Đslam düşmanı kalleş bir örgüttür. Bu örgüt Đslam'ı bu coğrafyadan
silmeyi amaç edinenlerin, Türkleri katletmesi için görevlendirdiği bir maşadır. Bu maşaya mensup 3
teröristin Diyarbakır'daki cenaze törenini bölücülere, iç ve dış düşmanlara lanet okuyarak izledik."
"Türk Đslam Ülkücüleri Diyarbakır'ı nasıl kaybetmeyeceklerini değil, Musul'u, Kerkük'ü, Gümilcine'yi
nasıl Türkiye sınırlarına dahil ederizi düşünmektedirler."
"Dularımız Doğu Türkistan için, Türkmeneli için, Tebriz için, Karabağ için, Kırcaali için, Kafkasya için.
Dualarımız esir Türk ve Đslam illeri için. Dualarımız Kur'an okuduğu için Kızıl Çin yönetimince
katledilen Şehit Mirzahit için."
"Dünya huzurunu Türk Đslam Birliği ile bulacaktır. Türk Đslam Birliği Ülküsü için mücadele veren
Bozkurtlara Yüce Yaradandan maddi manevi güç talebindeyiz, duasındayız."
"“Ben herşeyden önce Ocak Başkanınız olmayı bırakın sizlerin buraya gelirken yürüdüğü yolda
pantolonuna değen bir çamur zerresi olmaktan şeref duyarım” dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11939
Erişim Tarihi: 25.01.2013

Kılıçdaroğlu Kayseri'de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilimize teşrif etti.
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Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, fabrikalarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Biz sizlerden sanayicilere pozitif enerji vermenizi bekliyoruz. Muhalefet olarak
devamlı çatışmacı değil, uzlaşmacı bir kimlik bekliyoruz. Bazı konularda iktidar partisiyle de uzlaşarak
sanayicilerin önünü açmanızı istiyoruz" dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Boydak
Holding'e ait Boyteks Fabrikası'nı gezen Kılıçdaroğlu'na plaket verilmesi töreninde konuşan Boydak,
her partiye eşit mesafede olduklarını söyledi.
Fabrika işçilerinin, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine şaşırdıklarını dile getiren Boydak, şöyle devam etti:
"Đşçilerimizden Çetin Doğan, Kılıçdaroğlu'na, '22 yıldır Boydak Grubu'nda çalışıyorum. Đlk defa
CHP'den bir heyet, bir genel başkan ziyaretimize geldi' dedi. Artık CHP'nin sahada olması lazım.
Sanayicileri de ziyaret etmesi lazım. Biz biliyorsunuz, her partiye eşit mesafedeyiz. Bir iş adamı
kimliğimiz var. Bizim sevdamız, memleketimizde istihdam sağlamak, ihracat yapmak, üretimi artırmak,
böylece ülke ekonomisine katkı sağlamak. Biz bunun için uğraşıyoruz. Biz sizlerden sanayicilere pozitif
enerji vermenizi bekliyoruz. Muhalefet olarak devamlı çatışmacı değil, uzlaşmacı bir kimlik bekliyoruz.
Bazı konularda iktidar partisiyle de uzlaşarak sanayicilerin önünü açmanızı istiyoruz." Kılıçdaroğlu'nun,
fabrika gezisi sırasında işsizlikle ilgili açıklamasına da değinen Boydak, şöyle konuştu: "Sayın Genel
Başkan, biraz önce işsizlikten bahsetti ama inanın biz, Kayseri'de işçi bulamıyoruz. Bütün
fabrikalarımızın kapısında 'işçi aranıyor' yazıyor. Đşçi iş beğenmiyor, işçi bulamıyoruz. Dolayısıyla bizim
işlerimiz iyi, moralimiz iyi, motivasyonumuz iyi.
Geçtiğimiz yıl dünyadaki bütün olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 6 gibi bir büyüme gerçekleştirdik.
Önceki yıl yüzde 29 büyümüştük. Daha önceki yılda ise yüzde 14 büyümüştük. Yani, son yıllarda
devamlı büyüyoruz. Dünyada yatak kumaşında bir numara olduk. Geçen yıl 133 milyon dolar
ihracatımız oldu. 150 milyon dolara yakın da ithalatı kesmiş olduk. Dolayısıyla çalışıyoruz, üretiyoruz.
Allah'ın izni ile Atatürk'ün söylediği müreffeh ülkelerin seviyesine ülkemizi çıkarmak için hep beraber
gayret edeceğiz." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise fabrikadaki bütün işçilerin sendikalı
olmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, emeğe verilen değerin bir göstergesidir. Öte
yandan biz ülkenin çıkarları bağlamında gelen tüm yasalara destek verdik. Ama ülkenin çıkarlarına
hizmet etmediğini düşündüğümüz yasalara onay vermedik" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Boydak, Kılıçdaroğlu'na ziyaretin anısına plaket verdi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Sanayi Odası'nda basına kapalı olarak gerçekleşen ikinci bölümde
sanayicilerin bir sorusu üzerine, "Partimizin tüzüğü var; uyan uyar, uymayan gider" dedi. Kayseri
Sanayi Odası'nda basın kapalı bölümde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sanayicilerin yönelttiği
soruları yanıtladı. Sorulan bir soru üzerine CHP Genel Başkanı, "Partimiz sosyal demokrat bir parti.
Đlkelerimiz var. Çok sesli ve demokratik bir partiyiz. Partimizin tüzüğü var; uyan uyar, uymayan gider.
Etnik temizlik diye bir şey yoktur. Etnik temizlik yapılacak gibi bir açıklamayı kabul etmiyoruz.
Osmanlı'dan beri böyle bir şey olmamıştır" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11940
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Kayseri KASKĐ kupada YARI FĐNALDE
Geçen yıl Avrupa Kadınlar Kupasında aynı takıma elenen temsilcimiz bu kez yarı finalde o takımı eledi.
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Karşılaşmaya iyi başlayan Kayseri Kaski, Dimitrakou ve Maltsi'nin skorer oyunuyla ilk çeyrek sonunda
yakaladığı 9-1'lik seriyle ikinci periyoda 14-23'lük skorla girdi.
Đkinci çeyrekte özellikle hücumda çok zorlanan Kayseri temsilcisi, ilk 4 dakikada sadece 1 sayı
üretebildi. Ev sahibi Dynamo Kursk, bunu iyi değerlendirdi ve soyunma odasına 35-31 önde gitti. Đkinci
devrenin ilk bölümünde de hücumdaki etkisizliği devam eden Kayseri Kaski, savunmada da rakibini
durduramayınca son periyoda 19 sayı geride başladı: (57-38)
. Son periyotta iki takım da tur atlamak adına bütün enerjilerini sahaya yansıttı. Özellikle oyunun son
bölümünde tekrar sahneye çıkan Dimitrakou, Kayseri Kaski adına etkili oldu. Başarılı oyuncu, maçın
bitimine 3 saniye kala kaydettiği basketle farkı 15'e indirdi ve takımının maçı uzatmaya götürmesini
sağladı. Uzatma bölümünde kontrollü bir oyun sergileyen Kayseri Kaski, rakibine 77-64 mağlup
olmasına karşın adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Kayseri KASKĐ'de Dimitrakou 21 sayı, 7 ribaund, 3 asist, Sanders 12 sayı, 14 ribaund, Maltsi ise 12
sayı, 2 ribaundla maçı tamamladı. Dynamo Kursk'ta ise Snow 19 sayı, 15 ribaund, Ekaterina Lisina ise
16 sayı, 8 ribaund istatistikleriyle oynadı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11941
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Kayseri Eski Valisi Đçişleri Bakanı Oldu
1992 de Niğde Valiliği'ne ardından 27 Eylül 1993 tarihinde Kayseri Valisi olan Muammer Güler Đçişleri Bakanı
oldu.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden sonra yeni
kabine de belli oldu. 4 Bakan görevini yeni bakanlara devretti. Đçişleri Bakanlığı'nda Đdris Naim Şahin

görevden alınırken, Mardin Milletvekili Muammer Güler yeni Đçişleri Bakanı oldu. Güler, bu tür
görevlerin, herkesin beklediği görevler olduğunu belirterek, ''Bu mesleğe emek veren bir insan olarak
beni heyecanlandıran bir görev'' dedi.
GÜLER'ĐN YENĐ GÖREVĐNE ĐLK YORUMU
Đçişleri Bakanlığı'na getirilen AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler, ''Benim için ailem için
özellikle de temsilcisi olduğum Mardin ili için çok onurlu bir görev'' dedi. TBMM'de Đçişleri
Komisyonu'ndaki makamında milletvekillerinin tebriklerini kabul eden Güler, duygularını AA muhabiri
ile paylaştı. Güler, şunları söyledi: ''43 yıl önce burslu öğrencisi olduğum, 41 yıl önce de memur olarak
başladığım daha sonra da her kademesinde görev yaptığım bir bakanlıkta, bakan görevine getirilmiş
olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyorum. Benim için ailem için özelikle de temsilcisi olduğum
Mardin ili için çok onurlu bir görevdir. Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza,
devletimize şükranlarım vardır. Đnşallah layık olmaya çalışacağız. Hayırlı olmasını dilerim.''
''Bakanlık sizin için sürpriz oldu mu?'' sorusuna ise Güler, ''Tabii bu tür görevler herkesin beklediği
görevlerdir. Benim için de... Bu mesleğe emek veren bir insan olarak beni heyecanlandıran bir görev''
karşılığını verdi.
ĐÇĐŞLERĐ BAKANI Muammer Güler Đlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayarak 1972 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Đlk kamu görevine 14 Mart 1973 tarihinde
Balıkesir'de maiyet memuru (kaymakam adayı) olarak başladı. Sırasıyla Çal Đlçesi kaymakam vekilliği,
Pehlivanköy, Horasan kaymakamlıklarında bulunduktan sonra Đçişleri Bakanlığı Personel Şube
Müdürlüğü'ne atandı.
Đçişleri Bakanlığı'nda şube müdürü, daire başkanı, personel genel müdür yardımcılığı ve personel
genel müdürlüğü'nde bulundu. Personel Genel Müdürü iken 29 Ocak 1992 tarihinde Niğde Valiliği'ne
atandı. Daha sonra 27 Eylül 1993 tarihinde Kayseri Valiliği'ne ve 6 Temmuz 1994 tarihinde Gaziantep
Valiliği'ne atandı. Bu görevini sürdürürken 28 Temmuz 2000 tarihinde Samsun Valiliği'ne atandı.
30 Ocak 2003 tarihinde Đstanbul Valiliği'ne atanarak 17 Şubat 2003 tarihinde görevine başladı. 12
Mayıs 2010 Valiler Kararnamesiyle Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na atandı. 7 Mart 2011
tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olmak amacıyla görevinden istifa etmiştir.
24. Dönem Mardin Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapmış ve Đstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Onur Üyesidir. Matematik Öğretmeni Neval Hanımla 1977 yılında evlenmiştir. Güler çiftinin
Barış ve Burcu adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. 24 Ocak 2013 tarihli kabine revizyonu ile Đçişleri
Bakanlığı görevine getirilmiştir.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11942
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Erciyesspor Teknik Direktörüne ceza
TFF'den yapılan açıklamada, 1 maç men ve 5 bin lira ceza Osman Özköylü ye kesildi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Erciyesspor
:0
: 89
: 24 Ocak 2013 23:09

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 1 maç men ve 5 bin lira:
Osman Özköylü (Kayseri Erciyesspor teknik direktörü)ceza verdi. Ptt 1.Ligde artık heyecan giderek
artıyor.Hedefini süper lig olarak belirleyen takımımız bu doğrultuda Ptt 1.Lig 19.hafta mücadelesinde
evinde BUCASPOR ile karşılaşacaktır.

26 Ocak cumartesi saat 14:00 de oynanacak olan ve zirve mücadelesini yakından ilgilendiren
karşılaşmayı ise DENĐZ ÇOBAN yönetecektir.Çoban ın yardımcılıklarını ise NEŞET MERDĐN ve
OĞUZ TERZĐ yaparken maçın 4.hakemi MUSTAFA YILMAZ
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11943
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Özhaseki Eski Sanayi de
Cuma namazını kıldı,esnafı ziyaret etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cuma Namazını Yeni Sanayi Camii'nde kıldı ve
ardından sanayi esnafını ziyaret etti.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve diğer partililerle birlikte işyerlerini ziyaret eden Başkan Özhaseki,
öğle yemeğini de esnaflarla birlikte yedi. Ziyarette sanayi esnafının çeşitli konulardaki taleplerini
dinleyen Başkan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi Projesi başta olmak üzere devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11944
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Bir Đlke Đmza Atacaklar
Melikşah Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü 1. Ulusal Đşletmecilik Öğrenci Kongresi düzenleyecek
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Başkan Özhaseki'nin diğer ziyaretçileri Melikşah Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü Başkanı Büşra
Taşçı ve beraberindeki öğrenciler oldu. Ziyarette üniversitelerini Türkiye'ye en iyi şekilde tanıtma
amacında olduklarını ifade eden Genç Girişimciler Kulübü Başkanı Büşra Taşçı, "Türkiye'de bir ilke

imza atıp rektörümüz ve dekanımızın da desteği ile 1. Ulusal Đşletmecilik Öğrenci Kongresi
düzenleyeceğiz" dedi.
Türkiye'nin her yerinden üniversite öğrencilerini Kayseri'de ağırlayacaklarını kaydeden Taşçı, 2 gün
sürecek kongreleri hakkında Başkan Özhaseki'ye bilgiler verdi. 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleşecek
kongrede Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'ni de tanıtmak istediklerini ifade eden Taşçı,
bu konuda Başkan Özhaseki'den destek istedi.
Başkan Özhaseki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kongre için gereken desteği
vereceklerini kaydetti. Başkan Özhaseki bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyalleşmesi ve kendilerine
olan güveni arttırması bakımından önemli olduğunu belirterek "Sadece okulda ders çalışıp okulu
bitirmek hayata atılmak için yeterli olmuyor. Bu tür sosyal faaliyetlerle hayata atılmış olursunuz. Bu
faaliyetlerin ucunu bırakmayın. Sosyal olun, çevrenizle etkili olun, kitap okuyun, arkadaş çevrenizi
geniş tutun. Organizasyon faaliyeti başlı başına bir iştir" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11945
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Vali ilk kez yatılıda karne dağıttı
Kayseri Valisi Erkilet Mehmet Tarman YĐBO da karne dağıttı.
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Şerif Yılmaz Erkilet Mehmet Tarman Yatılı Bölge Orta Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine
katıldı.
2012-2013 eğitim öğretim yılının birinci dönemi karne dağıtım törenine Vali Şerif Yılmaz, Kocasinan
Kaymakamı Mustafa Hotman, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, hayırsever Mehmet Tarman ve eşi
Emel Tarman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 992 okulda 280135 öğrenci ve 14931 öğretmenle ile
yapılan eğitimin yarıyıl tatilinde Mehmet Tarman Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri karnelerini, takdir ve
teşekkür belgelerini Şerif Yılmaz’dan aldı.
Karne töreninde bir konuşma yapan ValĐ Şerif Yılmaz, eğitim-öğretimde sistemin değişmesi nedeniyle
bir geçiş süreci yaşadık. Özveriyle çalışan öğretmenlerimizi ve bugün karnelerini alan öğrencilerimizi
kutluyorum. Karneler çocuklarımızın genel bir değerlendirmesi değildir. Derslerle ilgili bir
değerlendirmedir. Notlar düşük veya yüksek olabilir. Bu nedenle velilerimizden isteğim, çocuklarımıza
karşı duyarlı ve hassas olmamızdır. Çocuklarımıza düşük not alması nedeniyle farklı davranırsak,
bunun telafisi daha zordur. Tatil döneminde çocuklarımızın derslerden ziyade dinlenebileceği bir ortam
oluşturmaya gayret edelim. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığını sürdürmelerini sağlamaya
çalışalım. Kitap okumak ders çalışmak değildir. Kitap okumak çocuğun gelişmesini sağlayacak en
önemli araçlardan bir tanesidir. Çocuklarımızın iyi bir vatandaş olarak yetişmesi bizim için önemlidir.
Đkinci dönem okula hazır vaziyette gelip dersleriyle beraber eğitim öğretim yılını tamamlamalarını
diliyorum.
Kayserimiz Türkiye’de hayırseverlikte örnek bir ildir. Bu okul da dahil olmak üzere ilimizdeki bir çok
okul hayırseverlerimiz tarafından yaptırıldı. Yaptıkları hayrın bugün ne anlama geldiğini bire bir
yaşamaları adına karne dağıtım töreninde hayırseverlerimizin de burada olmalarını arzu ettik. Burada
yetişen çocuklar yarın bu millete hizmet edecek çocuklardır. Ben de yatılı okulda okudum.
Yavrularımıza örnek olmamız, kırsalda imkanı olmayan çocuklarımızın okuma imkanı sağlanıp hayata
hazırlanması ve onları motive etme adına karne dağıtım töreninde yatılı bölge okulunu tercih ettik.
Hayırseverlerimiz sadece okul yaptırıp bırakmadılar.
Okula gerekli maddi ve manevi desteklerini halen devam ettirmektedirler. Tüm hayırseverlerimizin aynı
duyarlılıkta olduğunu biliyorum. Hayırseverlerimizin yeni okul yapma talepleri bizi sevindiriyor.

Hayırseverlerimiz ve devlet imkanlarımızla çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda yetişmesi ve
geleceğimizin teminat altına alınması adına da çok güzel çalışmaları hep beraber gerçekleştiriyoruz.
Bu vesileyle tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, rahmete kavuşanlara Allahtan rahmet diliyor, sağ
olanlara Allahtan uzun ömür diliyorum dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11947
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Kayserisporda Fathi de gitti.
Kayserispor da , Malik Fathi, Franco Cangele, Umut Sözen, Murat Bildirici ve Berkay Dabanlı ile de karşılıklı
anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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Kayserispor, futbolcu Malik Fathi ile sözleşmesini karşılıklı feshetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan
açıklamada, Türk asıllı Alman futbolcu Malik Fathi ile anlaşılarak sözleşmeye son verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Malik Fathi ile sözleşmesinin karşılıklı olarak fesihi yapılmıştır. Her iki taraf
için de hayırlı Uğurlu olmasını diliyoruz. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Sezon başında Almanya'nın Mainz 05 takımından Kayserispor'a kiralık olarak gelen Malik Fathi, sarıkırmızılı takımda 17 maçta forma giydi.
Kayserispor, bir süre önce futbolcular Franco Cangele, Umut Sözen, Murat Bildirici ve Berkay Dabanlı
ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11948
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Kayseri'ye U20 bereketi Haziran da
Haziran ayında Türkiye'de yapılacak olan U20 Futbol Dünya Şampiyonası'nın Kayseriye katkısı 70 milyon Avro
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Haziran ayında Türkiye'de yapılacak olan U20 Futbol Dünya Şampiyonası'nın Kayseri bölümü hazırlık
çalışmaları ile ilgili olarak istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel, "Şampiyona
Kayseri'ye 70 milyon Avro'nun kazandıracağı öngörülüyor" dedi. Kocasinan Belediyesi Meclis

Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Ali Üstünel, U20 Futbol Dünya Şampiyonası'nın Kayseri ayağının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kayseri'de oynanacak 8 maçın Kayseri ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Üstünel,
şampiyonanın Kayseri'ye 70 milyon Avro kazandıracağını ifade etti. U20 Futbol Dünya
Şampiyonası'nın Türkiye'deki en büyük organizasyon olduğunu dile getiren Üstünel, "Bu organizasyon
birçok anlamda gerçekten kendimizi ifade etmek ya da ülkemizin değerlerini ön plana çıkarmak adına
büyük önem arz ediyor.
2011 yılının Ekim ayından beri biz, bu serüvenin peşinden koşuyoruz" şeklinde konuştu.
Şampiyonanın açılış maçının Kayseri'de olacağını aktaran Üstünel, "Organizasyonda 24 ülke takımına
ev sahipliği yapacağız.
Toplamda 52 müsabaka oynanacak. 7 Temmuz tarihine kadar çeyrek final maçı dahil toplam 8 futbol
maçına ev sahipliği yapacağız" diye konuştu. Şampiyonanın, Kayseri'ye ekonomik açıdan katkı
sağlayacağını vurgulayan Üstünel, "8 müsabakanın ilimiz ekonomisine sağlayacağı ekstra
hareketliliğin boyutları, 70 milyon Avro olarak öngörülüyor" açıklamasında bulundu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11950
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Başbakan Kayseri'ye geliyor
10 Şubat'ta ilimizde olması bekleniyor
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-Başbakan Erdoğan Kayseri'ye gelecekBaşbakan Recep Tayip Erdoğan-ın Erciyes Kış Turizmi Projesi kapsamında 32 tesisin açılışını
yapmak üzere 10 Şubat 2013 tarihinde Kayseri-ye geleceğini belirten Başkan Özhaseki, şöyle devam
etti: "Erciyes-te bir yıl boyunca yaptığımız tesislerin toplu açılış töreni var. Burada teleferikler, karlama
üniteleri, mekanik tesisler, barajlar olmak üzere çok ciddi yatırımlarımız var. Açılışı yapılacak olan
tesisler ile birlikte Erciyes-teki çalışmalarımızın yüzde sekseni bitmiş olacak. Böyle ciddi yatırımlar ile
birlikte Türkiye çapında demek bile küçük olacak. Erciyes Dağı Kayak Merkezi'nin açılışında
Başbakanımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü Erciyes'e ilk geldiğinde tüm çalışmaları
yerinde görme imkanı buldu. Bu çalışmalardan müthiş etkilendi ve her yerde Erciyes-ten bahsetti.
Hatta benim çok hoşuma giden bir şey daha söyledi; Đstanbul'da yaşamıyor olsaydı mutlaka Kayseri'de
yaşayacağını söyledi. Demek ki devlet büyüklerimiz geldiği zaman Kayseri'de yapılanları gösterip,
gezdirdiğimiz zaman Kayseri-den etkileniyorlar. Geçtiğimiz günlerde Türkiye çapında yayınlanan bir
dergide Türkiye-nin siluetini değiştirecek 10 büyük proje içerisinde Erciyes Dağımız da var.
Erciyes Türkiye çapında dünya çapında bir kayak merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bedeli 150
trilyon civarında olan 32 tesisimizin açılışın yapmak üzere Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan 10
Şubat 2013 tarihinde Kayseri'ye gelecekler.
Sonrasında ise sivil toplum örtüleri, sanayici ve işadamlarıyla birlikte bir yemek tertip edeceğiz.
Sanıyorum sanayicilere yeni hedefler gösterip bir ufuk turu yapacaktır. Đnşallah Başbakanımızı
Kayseri-de ağırlayacağız."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11951
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Kayserispor ve Erciyesspor maçları
Takımlarımız rakiplerine bileniyor
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Kayserispor, Medical Park Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma
hareketleriyle başlayıp, top çalışmasıyla sürdü.
Antrenmana, sahalardan yaklaşık 1,5 ay uzak kalacak Steinsson katılmadı. Đdmandan önce
gazetecilere açıklamalarda bulunan Prosinecki, ligde bulundukları konumdan dolayı Medical Park
Antalyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını belirtti. Alt sıralardan kurtulmak için
acil olarak 3 puana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Prosinecki, şöyle devam etti: "Taraftarımızın
önünde oynayacağız. Onun avantajını kullanmak istiyoruz.
Medical Park Antalyaspor maçını, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak adına bir fırsat olarak
görüyoruz. Yaptığımız çalışmalar hep bu yönde. Ümit ediyorum ki Medical Park Antalyaspor maçı,
çıkışa geçeceğimiz ve yeni bir seri başlatacağımız bir karşılaşma olur. Hazırlıklar ve her şey yolunda,
oyuncuların durumu da çok üst düzeyde. Temennimiz bizim adımıza iyi bir maç olur ve 3 puanı alırız.
Taraftarlarımızdan bu zorlu maçta yanımızda olmalarını istiyoruz." Takıma kısa bir süre önce katılan
gurbetçi Yener Arıca ise Kayserispor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Đdmanın bir
bölümünü, Kayserispor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kulüp
başkanı Recep Mamur, genel menajer Süleyman Hurma ve diğer yöneticiler de takip etti.
Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti. Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk,
yarın sahalarında oynayacakları Bucaspor maçını kazanarak, Süper Lig hedeflerine kayıpsız bir
şekilde devam etmek istediklerini söyledi. Kaan Savruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci
yarısına deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 yenerek, moralli bir şekilde başladıklarını belirtti. Yarın
konuk edecekleri Bucaspor'u mağlup ederek, galibiyetlere devam etmeyi arzu ettiklerini vurgulayan
Savruk, şöyle devam etti: "Bucaspor maçını kazanarak, Süper Lig hedefimize kayıpsız bir şekilde
devam etmek istiyoruz.
Bundan sonraki her maç bizim için final havasında geçecek. Biz kendimizi maçlara bu şekilde
hazırlıyoruz. Đkinci yarıya galibiyetle başladık, galibiyetlerin ilerleyen haftalarda da devam etmesi için
var gücümüzle çalışacağız. Takımda moraller yerinde. Hafta boyunca iyi bir şekilde hazırlandık. Kart
cezalısı Veysel Aksu ile sakatlığı bulunan Hüseyin Yoğurtçu dışında eksiğimiz bulunmuyor. Đnşallah iyi
bir mücadele sonucunda kazanan taraf biz oluruz." Bucaspor maçında taraftarlardan tribünlerdeki
yerlerini almalarını isteyen Savruk, "Süper Lig yolunda taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Onların her
maçta yanlarımızda olmasını arzu ediyoruz. Taraftarımızın son maçlarda takıma olan ilgisinin artarak
devam etmesinden son derece memnunuz ama bu desteğin daha da çoğalmasını istiyoruz. Đnşallah
taraftarımızın desteğiyle Bucaspor karşısında galip gelir ve 3 puanı onlara armağan ederiz" diye
konuştu. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Kış Turizmi Projesi kapsamında
yaptırdığı 32 tesisin açılının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.
Hacılar Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đncesu
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, haber ajansları ile
televizyon ve gazetelerin temsilcileri katıldı. Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, her yıl
geleneksel haline getirdikleri "basın buluşmasını" bu yıl da tertip ettiklerini belirterek, katılan tüm basın
mensuplarına teşekkür etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri KASKĐ Bayan Basketbol Takımının Rusya-nın Kursk takımını
eleyerek yarı finale çıkmasını değerlendirdi. Başkan Özhaseki, "Tüm oyuncularımızı, yöneticileri,
antrenörümüzü tebrik ediyorum. Bizim geçen seneden onlarla bir hesabımız vardı. Burada ciddi bir
sayı farkıyla yendiğimiz halde, Rusya-da bir türlü olmadı ve elendik. Bu sene onlarla yaptığımız

mücadelede onları eledik. Bu sene hedefimiz Kayseri-ye şampiyonluk kupasını getirmek. Doğrusu bu
salona, bu şehre de bu yakışır" dedi.
2014 Balkan Kayak Şampiyonası Kayseri-de- Birçok organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten
Başkan Özhaseki, şunları anlattı: "Bunlardan biri 20 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası. Bu maçlar
Kayseri-de başlayacak. Sanıyorum Kayseri-ye bin 500 civarında gazeteci gelecek. Futbolcu avında
olan ne kadar antrenör ve menajer varsa onlar gelecek. Dünya Futbol Şampiyonasını milyarlarca
insan izliyor. Çünkü ileride yetenek olması beklenen tüm yıldız futbolcular bu şampiyonalarda çıkıyor.
Bir diğer ikinci organizasyon ise 2014 Balkan Kayak Şampiyonası Kayseri-de yapılacak. Yaklaşık 14
ülke katılacak. Bu da Erciyes-te yapılan yatırımlar neticesinde bizim için de moral olan bir taçlandırma
olacak. Bu organizasyonla birlikte biz de acemiliğimizi atacağız. Erciyes, Avrupa ve Dünya
şampiyonalarına da ev sahipliği yapacak. Ümit ediyorum ki Erciyes-te Kayseri-nin Dünya-ya açılan bir
kapısı olacak." -Kayserispor Antalya maçıyla çıkışa geçecektir"- Kayserispor'un lige iyi başladığını
ancak oyunu bir türlü tutturamadıklarını belirten Başkan Mehmet Özhaseki, "Takımda biraz fazla
oynama olup yenileri gelirse, ne kadar kabiliyetli olursa olsun, uyum sorunu yaşanabiliyor. Kayserispor
birçok maçında yenildi, bizler de izledik. Ancak bir iki maç haricinde gerçekten kaliteli ve güzel bir oyun
ortaya koyuyorlar. Ümit ediyorum ki bu hafta oynanacak Antalya maçıyla beraber bir başlangıç
yaparlar" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11952
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Kayseri KASKĐ'ye Slovak rakip
Kayseri KASKĐ Avrupa Kupası yarı finalinde Slovakya takımlarından MBK Ruzomberok ile eşleşti.Đlk maç 7
Şubat'ta
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Rus ekibi Dinamo Kursk'u eleyen Kayseri KASKĐ'nin
Genel Menajeri Ahmet Bozbey, Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada çeyrek
finalin rövanş maçında Rusya'da Dinamo Kursk'a 77-64 yenilmelerine rağmen, ilk maçta 15 sayı farkla
galip geldikleri için yarı finale yükseldiklerini belirtti.
Bu sezon Avrupa Kupası'nı Kayseri'ye getirmeye kararlı olduklarını ifade eden Bozbey, bunu
başaracak gücün de kendilerinde mevcut olduğunu vurguladı. Bozbey, şunları kaydetti: "Avrupa
Kupası'nda son iki senedir kupa şampiyonlarını eliyoruz. Geçen sene sekizli finallerde bir önceki
senenin şampiyonu Đsrail ekibi Elitzur Prashkovsky Ramla'yı elemiştik. Bu sene de geçen senenin
şampiyonu Dinamo Kursk'u saf dışı ettik. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Çok zor bir maç oldu.
Stresli, gergin bir karşılaşmaydı. Bu zorlu karşılaşmalar sonucunda galip geldiğimiz için mutluyuz.
Dinamo Kursk engelini aşarak, final yolunu çok büyük bir şekilde araladığımızı düşünüyoruz. Çünkü
çok önemli bir rakibi kupa dışına ittik. Bundan sonraki rakipler Dinamo Kursk'a nazaran daha kolay
rakipler. Fakat yarı finalin, finalin kolay maçı olmaz. Biz rehavete kapılmadan en iyi şekilde o maçlara
da hazırlanacağız. Avrupa Kupası'nı almak istiyoruz artık. Çünkü bu kupayı hak ettik." Avrupa Kupası
yarı finalinde Slovakya takımlarından MBK Ruzomberok ile eşleştiklerini dile getiren Bozbey, yarı final
ilk maçının 7 Şubat'ta Slovakya'da rövanşın ise 14 Şubat'ta Kayseri'de oynanacağını kaydetti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11953
Erişim Tarihi: 28.01.2013

Enerji grubunda görev değişikliği
Sabancı Holding Enerji Grubu Bölüm Başkanlığı görevine Kürşat Özkan atandı.
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SABANCI HOLDĐNG ENERJĐ GRUBU BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA”
Sabancı Holding Enerji Grubu Bölüm Başkanlığı görevine Kürşat Özkan atandı. Özkan bu görevinde,
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman’a bağlı olarak görev yapacak.
Atamaya ilişkin Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman şöyle dedi: “Sayın Kürşat
Özkan uluslararası bilgi ve yönetim deneyimi ve dinamizmi ile, Sabancı Enerji Grubu’nun, gerek yeni
ortağımız ile birlikte Enerjisa’nın iddialı liderlik hedeflerini gerçekleştirmesine, gerekse bunun dışındaki
büyüme hedeflerine ulaşmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Kendisine bu ortak yolculuğumuzu
daha da ileri taşıma yolunda başarılar diliyorum.”
Sabancı Holding Enerji Grubu Bölüm Başkanlığı görevine Kürşat Özkan atanan Kürşat Özkan ise
Sabancı Holding Enerji Grubu Bölüm Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin şöyle dedi: “Yükselen
Türkiye’nin lider kurumu Sabancı Holding’de görev almak ve hızla gelişen enerji sektöründe büyüme
odaklı bir takımın parçası olmak bana gurur veriyor. 21 yılı aşan uluslararası tecrübeden sonra
Sabancı Topluluğu çatısında ülkeme değer katmak ve yeni bir stratejinin parçası olmak heyecan
verici”
Kürşat Özkan’ın Özgeçmişi
1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu ve 1999 yılında Xavier
Üniversitesi’nde MBA yapmış olan Özkan, 2002-2012 yılları arasında GE Türkiye CEO ve Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.
2000-2012 yılları arasında Tusaş Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2007-2012
yıllarında GAMA Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, yine 2007-2012 arasında YASED Yönetim
Kurulu üyesi ve 2002-2012 yılları arasında da DEIK-TAIK Đcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11954
Erişim Tarihi: 28.01.2013

