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Kayseri Şekerspor 3.lige Doğru
Kayseri Şekerspor Spor Toto 3. Lig'e yükselmek için grup birincilerinden biriyle tek maçlı eleme usulüne göre
karşılaşacak
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Kütahyaspor, Mersin'de
oynanan Spor Toto 3. Lig'e yükselme karşılaşmalarının ikinci turunda iyi oynamasına karşı Kayseri
Şekerspor'a penaltı atışları sonucu 6-5 yenilerek elendi.Đlk turu maç yapmadan geçen Kütahyaspor,
ikinci turda Mersin Mezitli Koray Aydın Sahası'nda Kayseri Şekerspor ile karşılaştı.Gaziantep bölgesi
hakemlerinden Cem Koyun'un yönettiği, yardımcılıkları Bayram Özütemiz ve Kemalettin Yiğit'in
üstlendiği maça Kütahyaspor Đlyas Burak Sağkan, Hasan Tosun, Đsmet Benli, Barış Arinci, Murat
Korkmaz, Murat Elmas, Ömer Ankaralıgil, Yasin Yılmaz, Hakan Demir, Vahit Menteş, Mehmet Sert,
Kayseri Şekerspor ise Mustafa Bulut, Kemal Severcan, Serkan Bolat, Ahmet Tanrıkulu, Servet
Gökçen, Bahadır Davran, Orhan Şahin, Eşref Keçeci, Önder Kılıç, Erman Deveci, Eyyüp Küpeli ilk
11'leriyle başladı.Murat Korkmaz'ın 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan
Kütahyaspor'dan Đsmet Benli, 45. dakikada kırmızı kartla Oyun dışında kaldı. Eksik oynamasına
rağmen baskısını sürdüren Kütahya temsilcisi, 66. dakikada Ömer Ankaralıgil'in golüyle farkı 2'ye
çıkardı. Kayseri ekibi, Oyuna sonradan giren Özgür Bayram'ın 71. dakikada, Yüksel Babayiğit'in 80.
dakikada penaltından attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Hakem Cem Koyun, maça 4 dakika ilave
etti. Kütahyaspor uzatma bölümünün 2. dakikasında Yasin Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 3-2
öne geçtiyse de 4. dakikada gelen Kayseri Şekerspor golüyle normal süre 3-3 berabere sona erdi.
Karşılaşmanın 15'er dakikalık 2 devre halinde oynanan uzatma bölümünde gol olmayınca seri penaltı
atışlarına geçildi. Kütahyaspor'dan Hakan Demir ve Erhan Özoğlu, Kayseri Şekerspor'dan Yüksel
Babayiğit, Erman Deveci ve Mustafa Bulut kullandıkları atışları gole çevirirken, Kütahyaspor'dan Vahit
Menteş ve Ömer Ankaralıgil, Kayseri Şekerspor'dan Orhan Şahin penaltıları kaçırdı.Penaltılar sonucu
rakibine 6-5 yenilerek elenen Kütahyaspor, gelecek sezon da BAL'da mücadele edecek. Kayseri
Şekerspor ise Spor Toto 3. Lig'e yükselmek için grup birincilerinden biriyle tek maçlı eleme usulüne
göre karşılaşacak.Kütahyaspor'un elenmesi nedeniyle Gaybiefendispor ile Tavşanlı Akıncılarspor
baraj maçı yapacak. Bu maçı kazanacak ekibin yanı sıra Kütahyaspor ve Süper Amatör Lig şampiyonu
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor, gelecek sezon BAL'da yer alacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11309
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Belsin de Uçurtma Şenliği
Büyükşehir Belediyesi Belsin Semtinde uçurtma şenliği düzenledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Koordinatörlüğü (BEF) tarafından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle uçurtma şenliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri (KAYMEK) bünyesinde yürütülen Gülen Yüzler Deniz Yıldızı Belsin
Kurs Merkezi önünde düzenlenen şenliğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Milli Eğitim Kayseri Đl Müdürü Đbrahim Ceylan, Gençlik Hizmetleri Kayseri Đl Müdürün Metin Özen ve
KAYMEK öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şenliğin açılış konuşmasını yapan BEF
Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların
mutluluğuna ortak olmak ve gönüllerince eğlenme fırsatı sunmak amacıyla uçurtma şenliği
düzenlediklerini belirterek, "Şenliğimize 650 civarında çocuğumuz yarışmacı olarak katıldı. Büyükşehir
Belediyesi olarak şehrimizin her köşesindeki çocuklarımıza ulaşarak onları daha iyi bir geleceğe
hazırlamak istiyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz Gülen Yüzler Deniz Yıldızı isimli projemiz Türkiye
birincisi seçildi" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada
Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda vatandaşların daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını
temin etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.16 yıl önce ilk kez belediye başkanı seçildiğinde Belsin
bölgesinin kendi sorumluluk alanında bulunduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, "O zamanlar burada
yeşil alan hiç yoktu. Yollar toz toprak içindeydi ve alt yapısı da yoktu. Var gücümüzle çalışarak burayı
sağlıklı bir yaşam alanı haline getirdik" şeklinde donuştu.Kayseri'yi her alanda geliştirerek bulunduğu
bölgede bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini kaydeden Başkan Özhaseki, "Erciyes Projesi
devam ediyor. Bölge hastanesi ve ikinci devlet üniversitesi hazırlıkları aralıksız sürüyor. Çocuklarımız
burada okusunlar, başka diyarlara gitmesindeler diye Amerika'dan dahi hocalar getirmeye, Kayseri'yi
ayağa kaldıracak ne kadar proje varsa hepsini yapmaya çalışıyoruz" dedi.Başkan Özhaseki, bir
yandan büyük projeler yaparken diğer taraftan da çeşitli sosyal projelere imza attıklarını ve Gülen
Yüzler Deniz Yıldızı Projesi ile düzenlenen uçurtma şenliğinin bunlardan biri olduğunu da sözlerine
ekledi.Şenlik alanında bulunan çocuklarla sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan
Özhaseki, uçurtmalardan birinin ipini eline alarak çocukların uçurtma sevincine ortak olmayı da ihmal
etmedi. Ardından En Güzel Uçurtma, En Yükseğe çıkan Uçurtma ve En Teknik Uçurtma dallarında
dereceye giren çocuklara madalyaları Başkan Özhaseki, Đl Milli Eğitim Müdürü Ceylan ve Đl Gençlik
Müdürü Özen tarafından verildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11310
Erişim Tarihi: 24.04.2012

TEMA Gömürgen de
Akkışla Đlçesi Gömürgen Beldesine, TEMA ve Yeşil Nefes Kulübü tarafından fidan dikimi yapıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 50
: 23 Nisan 2012 17:42

TEMA Đl Temsilciliği ve Genç TEMA Kayseri üyeleri ile ERÜ Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü
öğrencileri, Gömürgen beldesinde fidan dikti.Gömürgen Belediye Başkanı Selahattin Baydan, fidan
dikim törenindeki konuşmasında, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle 2005 yılından bugüne dek fidan
diktiklerini belirterek, öğrencilerin son derece organize bir şekilde fidan dikimi yaptıklarını
söyledi.Baydan, öğrencilerin gönüllü olarak gerçekleştirdikleri bu etkinliğin belde halkına ve çocuklara
örnek olduğunu ifade ederek, etkinliğe sağladıkları katkılardan dolayı TEMA Kayseri Đl Temsilciliğine,
Genç TEMA Kayseri ve ERÜ Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü öğrencilerine teşekkür etti.
Etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Dağlı da fidan dikim teknikleri ile ilgili
uygulamalı bilgi verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11311
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Hacı Boydak'ın HARLEY Tutkusu
Boydak Holding Yön.Kur. Bşk. Hcı Boydak'ı hiç böyle görmediniz.
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Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Harley Davidson marka motosikletine binerek,
'ART Moto Akademi' üyesi 30 motosikletçiyle birlikte Kocasinan Đlçesi'ne bağlı Hırka Köyü'ne kurulan
hatıra ormanına fidan dikti.Harley Davidson marka 34 BYD 92 plakalı motosikletine binerek,ART Moto
Akademisi üyeleriyle birlikte konvoy halinde kent merkezinden Hırka Köyü'ne gelen Boydak, Yemliha
Barajı yakınlarındaki Fırçalı bölgesine kurulan hatıra ormanında incelemelerde bulundu. Uzun bir
süreden beri motor tutkunu olduğu ve 6 yıldan beri de Harley Davidson kullandığını belirten Boydak,
şunları söyledi: "Gençliğimde bir süre Mobilete daha sonra da Jawa marka motosiklete bindim.
Motosiklet bende tutku haline geldi. ART Moto Akademi'nin üyesiyim. Akademiden motor sürüş
kursları aldım. Buraya kurulan hatıra ormanına 2 bin fidan dikilecek. Her yıl da dikilecek fidan sayısı
artırılacak. Ben de Boydak Holding bünyesinde 2 ayrı alanda ağaçlandırma yapıyorum. Kent

merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Hırka Köyü'ne motorcu arkadaşlarla birlikte gelmek çok keyif verici
oldu. "ART Moto Akademi Genel Koordinatörü Asiye Piliçer de, Kayseri Orman Bölge Şefliği
tarafından kendilerine tahsis edilen alan fidan dikmek için Đstanbul, Đzmir ve Antalya'dan gelen
motosiklet sürücülerine teşekkür etti.Yapılan konuşmalardan sonra motosiklet sürücüleri, kendileri için
tahsis edilen hatıra ormanına Karaçam ve sedir fidanları dikti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11312
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Yukarı Hasinli Köyü Sallandı.2.4
Kocasinan Đlçesine Bağlı Yukarı Hasinli Köyü 2.4 şiddetinde bir çok hafif depremle sarsıldı.
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Yukarı Hasinli Köyünde sarsıntı
Kocasinan Đlçesine bağlı Yukari Hasanlı Köyünde çok hafif şiddette bir sarsıntı kaydedildi. Đstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web Sitesinden alınan
veriye göre köyde bu gün saat 12:53 de yerin 5.0 km altında 2.4 şiddetinde çok hafif bir sarsıntı
kaydedildi.Köydeki sarsıntı hissedilmezken geçtiğimiz haftada ilimizde yakın şiddette 4 sarsıntı
kaydedilmişti. Kayseri de en son deprem Pınarbaşı Đlçesi Akören Köyünde 2,6 şiddetinde olmuştu.
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11313
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Askeri Ambülans Kaza Yaptı 5 Yaralı
Sanayi Odası Kavşağında hasta askerleri taşıyan askeri ambülans kırmızı ışıkta hızlı geçince kaza meydana
geldi.
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Kayseri'de hasta asker taşıyan ambulansın ciple çarpışması sonucu 4'ü asker 5 kişi yaralandı.
Kocasinan Đlçesi Kocasinan Bulvarı Sanayi Odası Kavşağı'nda dün 22.30 sıralarında meydana gelen
kazada, çevre yolundan kent merkezine gelmekte olan ve hasta askerleri taşıyan 605094 plakalı
askeri ambulans ile havaalanı yönüne giden 38 KU 524 plakalı cip çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan cip daha sonra 38 ZD 071 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Zincirleme kazada, ambulansın içinde bulunan askerler H.A. (21), R.A. (21), C.T.(22), ve O.A. (25) ve
38 KU 524 plakalı cipin sürücüsü S.Ö. (28) yaralandı.
Yaralanan 4 asker Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumu ağır olan cip sürücüsü S.Ö. ise
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Kaza mobese kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11314
Erişim Tarihi: 24.04.2012

23 Nisan Kutlandı.Vatandaş Mağdur oldu.
Çocuklar Đçin Bankalar kapalı,Devlet Daireleri kapalı.Esnaf ve vatandaş mağdur.Ne yapalım.
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Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramı, Kayseri'de coşku içinde kutlandı.Đlk kutlama Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Đl protokolü anıta
çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu, Đstiklal Marşı okudu. Daha sonra Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki törene geçildi. Burada da Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, öğrencileri ve tribünleri
dolduran vatandaşların bayramını kutladı.Törende konuşan Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim
Ceylan, Atatürk'ün 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözünü hatırlatarak, cumhuriyetin en güzel
yönetim şekli olduğunu söyledi. Daha sonra öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar
yaparak şiir okudu. Tören geçişinin ardından ilköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler
sergilendi. Birbirinden değişik koreografiler eşliğinde yapılan gösteriler ilgiyle izlendi. Gösterilerin final
bölümünde ise dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açılması coşkuyla alkışlandı. Gösteriler sonunda
Vali Bilici, Belediye Başkanı Haseki ve Garnizon Komutanı Demiral, sahaya inerek tören tertip
komitesini tebrik etti. Protokol, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Tören sonrası duygularını dile getiren Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, 23 Nisan'ın çok önemli olduğunu
vurgulayarak Atatürk'ün o gün modern ve güçlü Türkiye'nin temelini attığını ifade etti. Bilici, "Çünkü
çağdaş dünya düzeni o yöne gidiyordu. Atatürk de Türk milletine en uygun yönetim şekli olan
cumhuriyet ve parlamenter sistemini bu vesileyle ülkemize, halkımıza armağan etmiş oldu.
Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini benzer bayramlar sayesinde sağlamış
olacağız." şeklinde konuştu. Bu arada 21 – 29 Nisan tarihleri arasında Kayseri Park'a gelen çocukları
gölge Oyunundan dans gösterisine, müzik dinletisinden resim sergisine birçok etkinlik bekliyor
Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 23 Nisan haftasında düzenleyeceği etkinliklerle çocukların
bayramına renk katıyor. Kayseri Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
kapsamında 21 – 29 Nisan tarihleri arasında gölge Oyunundan dans gösterisine, müzik dinletisinden
resim sergisine birçok etkinlik düzenleniyor. Kayseri Park'ta eğlence 21 Nisan Cumartesi günü odtü
Koleji Ritim Grubu'nun gösterisi ile başlıyor. 23 Nisan Pazartesi günü Özel Hunat Hatun Okulları
öğrencileri, masa tenisi gösterileri, strateji Oyunları, jimnastik show, basket show, dans gösterileri ve
hacivat-karagöz gölge Oyunuyla etkinliğe renk katıyor. Ayrıca bu özel günde 25 liralık alışveriş yapan

herkes dart Oyununda üç atış yapmaya hak kazanıyor. Üç atışın ikisini isabet ettiren herkes Fun Park
7D Cinema'dan sinema bileti kazanıyor.
Resim sergisi düzenleniyor
26 Nisan Perşembe günü ise Kayseri Park çok özel bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu
kapsamda Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 4. ve 5. Sınıf öğrencileri için düzenlenen AB ve Çevre
Konulu Resim Yarışması'nın ödül töreni ve resim sergisi Kayseri Park'ta gerçekleşiyor. 27 Nisan Cuma
günü Katre Müzik Okulu Müzik dinletisi ile Kayseri Park'ta ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. 28 Nisan
Cumartesi ve 29 Nisan Pazar günü ise Tekden Koleji Bilim Klübü üyelerinin robot ve lego sergisi
Kayseri Park'ta yerini alıyor.
Başarılı öğrencilere bir hediye de Kayseri Park'tan
25 Nisan tarihinde Kayseri Meslek Lisesinde düzenlenecek Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arge
Departmanın organize ettiği Çevrimiçi Soru Bankası Bilgi yarışması ve DynED Đngilizce Dil Eğitim
sistemi program kapsamında dereceye giren başarılı 55 öğrenci, Kayseri Park Alışveriş Ve Yaşam
Merkezi tarafından 100'er liralık hediye çekiyle ödüllendirilecek.
Vedat DOĞANKAYSERĐ, (DHA) - KAYSERĐ'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
bünyesindeki çocuk hastanesinde tedavi gören ve oluşturulan özel sınıfta eğitimlerini de sürdüren 20
çocuk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinlikte aileleriyle birlikte kutladı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Mustafa EraslanFevzi Mercan Çocuk Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tedavi gören
çocukların eğlenip hoşça vakit geçirmeleri için her yıl çocuk bayramı törenlerinin hastanelerinde de
düzenlendiğini söyledi. Prof. Dr. Poyrazoğlu, Tedavi süreleri uzun olan çocuklarımız için hastane
bünyesinde 2 sınıf oluşturdukk. Çocuklarımıza burada tedavileri dışında öğretmenlerimiz eğitim de
veriyor. Törene katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum diye konuştu.Başakpınar Đlköğretim Okulu
halkoyunu ekibinin davul- zurna eşliğindeki gösterisi, tedavi gören çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle
izlendi. Çocukların bir bölümü ekibin yakınına kadar giderek Oyuna eşlik etti.Tedavi gören çocuklardan
7 yaşındaki Đsmail Ekizoğlu'nun okuduğu 23 Nisan şiiri de izleyenler tarafından büyük alkış aldı.
Başakpınar Đlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri de atık malzemelerden oluşan kıyafet defilesi sundu.
Palyaçolar ise çocukların yüzlerine renkli boyalarla makyaj yapıp birlikte Oyunlar oynadı.
MESAJLAR:
Kayseri Sanayici ve Đşadamları Derneği (KAYSĐAD) Başkanı Đbrahim Yılmaz da 23 Nisan 1920'nin
Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları tarafından TBMM'nin kurulduğu ve bağımsızlığımızın tescillenip
tarihe geçtiği gün olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:
"Kazanılan bağımsızlık, en batıdan en doğuya kadar ülkemizin ulaşabildiği refah, güven, büyüme ve
başarının anahtarıdır. Bugün çağdaş medeniyetlerle yarışabiliyor, dış ticaret rekorlarının peşinde
koşabiliyor, krizleri aşabiliyorsak bu, ancak ve ancak bağımsız bir ülke olmamızın yarattığı sonuçtur.
KAYSAĐD olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı ve kurcusu olan Atatürk'e şükran ve saygılarımızı
bir kez daha ifade ediyor, 23 Nisan'ın tüm ulusumuza, iş dünyamıza ve 'yurtta sulh, cihanda sulh'
hedefi doğrultusunda dünyada barışı sağlamak için uğraşan tüm insanlara kutlu olmasını diliyoruz."
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Hakan Özcan, mesajında, Türk milletinin zor zamanlarda neler
başarabildiğinin emsalsiz bir örneği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM)açılışının 92. yıl
dönümünü haklı bir gurur ve büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydetti.
23 Nisan 1920-de Hacı Bayram Camii-nde kılınan Cuma namazından sonra dualarla, hatimlerle ve
kurbanlarla açılan meclisin, her fırsatta ülkemiz üzerindeki haince emellerini saklamadan söyleyen
küresel güçlere karşı yazılan destana kahramanlık ettiğini belirten Özcan, "TBMM çok ağır tarihi
sorunların olduğu o dönemlerde nasıl ki çözümün ilk kaynağı olmuşsa, bugün de her türlü bunalım ve
dar boğazdan çıkışın, uyanışın ve yükselişin yegane kaynağı olmalıdır" dedi.
Kayseri Sanayici ve Đşadamları Derneği (KAYSĐAD) Başkanı Đbrahim Yılmaz da 23 Nisan 1920'nin
Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları tarafından TBMM'nin kurulduğu ve bağımsızlığımızın tescillenip
tarihe geçtiği gün olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:
"Kazanılan bağımsızlık, en batıdan en doğuya kadar ülkemizin ulaşabildiği refah, güven, büyüme ve
başarının anahtarıdır. Bugün çağdaş medeniyetlerle yarışabiliyor, dış ticaret rekorlarının peşinde
koşabiliyor, krizleri aşabiliyorsak bu, ancak ve ancak bağımsız bir ülke olmamızın yarattığı sonuçtur.
KAYSAĐD olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı ve kurcusu olan Atatürk'e şükran ve saygılarımızı
bir kez daha ifade ediyor, 23 Nisan'ın tüm ulusumuza, iş dünyamıza ve 'yurtta sulh, cihanda sulh'
hedefi doğrultusunda dünyada barışı sağlamak için uğraşan tüm insanlara kutlu olmasını diliyoruz."
Pınarbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
düzenlenen spor müsabakaları ve çeşitli dallarında yapılan yarışmalar sona erdi.
Yapılan yarışmalar sonucunda, futsalda Fikri Çeliker Đlköğretim Okulu, voleybol ve masa tenisinde

Pınarbaşı YĐBO, satrançta Atatürk Đlköğretim Okulu, atletizmde Panlı Đlköğretim Okulu erkek takımı ile
Pınarbaşı YĐBO kız takımı birinci oldu.
Şehit Sezer Önalp Đlköretim Okulu şiir okuma ve yazma, Pınarbaşı YĐBO da resim, kompozisyon ve
bilgi yarışmasında birinciliği elde etti.
Pınarbaşı Đlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Arslan, yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler hem öğrencileri
hem de öğretmenleri kaynaştırıyor. Çocuklara da bir motivasyon ve moral oluyor. Başarılı olan
okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11315
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Kayserispor:Transferde Son Durum
Amrabat ve Hasan Ali Kaldırım kalıyor

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 138
: 24 Nisan 2012 22:18

Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımının gözde Oyuncuları Amrabat ile Hasan Ali
Kaldırım'ı bırakmayacaklarını açıkladı.Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle düzenlenen Melikgazi Çocuk Meclisi üyelerinin bir araya geldiği etkinliğe Şota'dan
başka takım kaptanı Eren, Furkan, Okay, Sefa, Amrabat ve Hasan Ali katıldı. Sağında ve solunda yer
alan 6 futbolcunun yeni sezonda kadroda yer alacağını belirten Şota, çocuklara özellikle Amrabat ve
Hasan Ali'nin transferinin söz konusu olmadığını belirtirken, şöyle dediYeni sezon için güçlü bir takım
oluşturmak istiyoruz. O nedenle gidecek Oyuncularımızı belirledik. Şu anda açıklamıyoruz. Ben de
bugün ayağımın tozuyla Gürcistan'dan geldim. Đyi bir Oyuncuya baktım. Ama alıp almayacağımız belli
değil. Bir sinemada film izlerken Amrabat konusunda, 'Bana, neden Amrabat'ı Galatasaray'a
vermiyorsun' diye soranların sayısı hayli fazla olunca çok şaşırdım. Amrabat, değerli bir Oyuncu.
Hasan Ali'de takımımız için lider Oyunculardan birisi. Onlar giderse ben mi oynayacağım
Sarı kırmızılı futbolcular ise öğrencilerin toplarını, formalarını ve şapkalarını imzalarken, hastane
bahçesindeki mini kaleye şut attılar, miniklerin şutlarını kurtarmaya çalıştılar.
Öte yandan puan durumu ve maç programı şöyle :
27 nisan 20:00
227-04-2012 20:00
2Kayserispor - Gençlerbirliği
w28-04-2012 15:00
Antalyaspor

- Gaziantepspor

05-05-2012 00:00
Gençlerbirliği - Kayserispor

maç
1
2
3
4

Gaziantepspor
Antalyaspor
Kayserispor
Gençlerbirliği

2
2
2
2

Puan
3
3
3
3

EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11316
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Zabıtadan Đzmarit Nöbeti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yere sigara izmariti atanlara ceza yağdırıyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 86
: 24 Nisan 2012 22:27

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sivil zabıta ekipleri, yollarda çevre temizliği denetimi yapıyor. Yollara
sigara izmariti, çöp, kağıt gibi maddeleri atan yayalara ve araç sürücülerine Kabahatlar Kanunu
gereğince ceza yazılıyorÖzellikle şehrin ana arterlerinde ve kavşaklarda nöbet tutan sivil zabıta
ekipleri, araçlarından yere sigara izmariti atan araç sürücülerinin plakalarını tespit ederek 30 lira para
cezası kesiyor. Tutulan tutanaklar, aracın kayıtlı adresine gönderiliyor.Konuyla ilgili açıklama yapan
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi, 6 aydır bu uygulamanın devam ettiğini
belirterek çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
229 KĐŞĐYE 6 BĐN 870 LĐRA CEZA
Uygulamanın başladığı günden bu yana 229 kişiye toplam 6 bin 870 lira para cezası kesildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11317
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Bosna Hersek Kayseri Hattı
Kayserili Đşadamlarını Bosna Cazin'e davet eden Belediye Başkanı Nermin Ograsevic, işadamlarının bölgeye
yatırım yapmasını istedi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 45
: 24 Nisan 2012 22:33

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Develi Đlçesi'nin Kardeş Belediyelerinden
Bosna Hersek'in Una Sana Bölgesi Cazın Şehri Belediye Başkanı Nermin Ograsevic ve beraberindeki
meclis üyelerini kabul etti. Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da katıldığı ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Başkan Özhaseki, Kayseri'nin Bosna Hersek'in Mostar Şehri ile Kardeş Şehir
olduğunu hatırlatarak iki şehir arasındaki ilişkilerinden söz etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Mostar'da
yaptığı hizmetlerden bahseden Başkan Özhaseki, Mostarlı binlerce kadının Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından açılan kurslarda eğitim aldığını, yine bölgede bulunan huzurevine ise Büyükşehir
Belediyesi'nin yakacak yardımı yaptığını anlattı. Ardından Kayseri hakkında konuklarına bilgiler veren
Başkan Özhaseki, "Kayseri binlerce yıllık bir şehir. 6 bin yıllık bir geçmişi var. Bu topraklarda onlarca
kavim yaşamış. Bin yıldır da Türkler yaşıyor" dedi.Cazin Belediye Başkanı Nermin Ograsevic ise
Başkan Özhaseki'ye kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek Bosna ile Türkiye arasında kurulan
Kardeş Şehir ilişkilerinin önemine değindi. Kardeş Şehir ilişkilerinin ortak projeler geliştirmeye vesile
olduğunu belirten Ograsevic, Cazin hakkında Başkan Özhaseki'ye bilgiler verdi.Türkiye ile işbirliği
yapmak istediklerini kaydeden Ograsevic, iyi bir kalkınma sağlamak için bunun gerekli olduğunu
söyledi. Başkan Özhaseki'yi ve Kayserili işadamlarını Bosna'ya davet eden Ograsevic, işadamlarının
bölgeye yatırım yapmasını istedi.Ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Başkan
Özhaseki, ziyarettin sonunda Ograsevic'e günün anısına Osmanlı motifleriyle bezeli el işlemesi vazo,
Ograsevic ise Başkan Özhaseki'ye Bosnalı sanatçılarca yapılmış çini tabak armağan etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11318
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Bacağına Demir Korkuluk Saplandı
Köşk Mahallesinde yaşanan olayda 13 yaşındaki bir çocğun bacağına demir korkuluk saplandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 140
: 24 Nisan 2012 22:41

Kayseri'de 13 yaşındaki Doğukan Başer, bahçe duvarını çevreleyen korkulukların üzerinden atlarken
ayak bileğine demir saplandı. Đtfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından hastaneye kaldırılan
Doğukan'ın bileğindeki demir parçası, operasyonla çıkarıldı.Melikgazi Đlçesi Köşk Mahallesi Tunca
Sokak'ta meydana gelen olayda Doğukan Başer, karşı binanın bahçesine geçmek istedi. Korkulukların
üzerinden atlayan Doğukan'ın ayağına bileğine korkuluk demiri saplandı. Olay yerine çağrılan itfaiye
ekipleri, bahçe demirini spiral motoruyla kesti. Doğukan, ayağındaki demir parçasıyla birlikte Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla
Doğukan Başer'in ayak bileğindeki demir çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11319
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Eski Çevreyol da Kaza 1 Ölü 2 yaralı
Eski Çevreyol Küçük Sanayi Sitesi Kavşağındaki zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:1
: 275
: 24 Nisan 2012 22:45

Kayseri'de iki otomobil ve TIR'ın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de
yaralandı.Kaza eski Çevreyolu Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Salim Bozdağ (41)
yönetimindeki 38 PT 869 plakalı otomobil ile Metin Çamdalı (45) yönetimindeki 38 SK 241 plakalı
otomobil kavşakta çarpıştı. Bu sırada Đnan Öztürk (39) yönetimindeki 38 YT 771 plakalı TIR, Bozdağ'ın
kullandığı otomobile çarparak refüje çıktı. Kazada, TIR'ın çarptığı otomobilin ön kısmında oturan Selim
Bozdağ (35) hayatını kaybetti. Yaralanan Salim Bozdağ ile 11 yaşındaki Berk Çamdalı ise Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Đtfaiye ekipleri kazadan sonra TIR'dan çevreye
yayılan motorinin yanmaması için önlem aldı. Kazada ölen Selim Bozdağ'ın yakınları polisin çabası
sonucu güçlükle sakinleştirilebildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11320
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Bünyan da Gül Gecesi ve KDH Programı
Bünyan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik spor salonunda yapıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kültür-Sanat
:0
: 78
: 24 Nisan 2012 22:53

Programa Bünya Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ,Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve vatandaşlar
katıldı.
BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANLIĞININ KUTLUDOĞUM HAFTASI ETKĐNLĐKLERĐ ÇERÇEVESĐNDE
DÜZENLENEN GÜL GECESĐNDE YOĞUN KATILIMIN OLDUĞU GÖZLEMLENirkEN BÜNYAN Spor
Salonunda SEMAZENLER VE ĐLAHĐ GRUPLARI YÜREKLERĐ COŞTURDU .
BÜNYAN ĐLAHĐ GURUBU VE GRUB DEVRAN'IN ĐLAHĐLERĐNE RENK KATAN SEMAZENLERĐN
UHREVĐYATINDA KENETLENEN BÜNYAN HALKI SALAVATLAR VE DUALARLA BĐRKEZ DAHA
BÜNYAN BELEDĐYESiNĐN DEV ORGANĐZASYONUNDA TEK YÜREK OLDU.
SAAT 19:30 DA BAŞLAYAN PROGRAM SAAT 22:30'DA SONA ERDĐ.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11322
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Çevre Bakanı Geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Cuma Günü Kayseri'ye gelecek

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 47
: 25 Nisan 2012 20:04

Büyükşehir'den "Gelişen Kentler Zirvesi"Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Đmar Đnşaat Müteahhitleri
Dayanışma Derneği (KAYĐMDER) işbirliği ile Kayseri'de "Gelişen Kentler Zirvesi" yapılacak.27 Nisan
Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan program, saat 15.00'de açılış konuşmalarıyla start
alacak.Program kapsamında "Kentsel Dönüşümde Kentin ve Müteahhitlik Sektörünün Yeri ve
Geleceği" konulu panel düzenlenecek. Panelin konuşmacıları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel
Dönüşüm ve Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal
Planlama Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hikmet Haspolatlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy ve TOBB Müteahhitlik Sektörü Meclisi Başkanı Bekir Adıyaman
olacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11323
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Erciyes'e Olimpik Kayak Tesisi Đhalesi
Erciyes'e Olimpik Kayak Pistleri Yapılacak

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 83
: 25 Nisan 2012 22:38

Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkanlığı tarafından Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi
kapsamında Erciyes Dağı Uzunağa, Dündartepe ve Kabaktepe mevkiilerine yapılacak olan olimpik
kayak pistleri ile pistlerde koruma ve yönlendirme işleri için ihale gerçekleştirildi.Đhale Salonu'nda 2
firmanın katılımıyla yapılan ihaleye Doğan Đnşaat Ltd. Şti. 9 milyon 700 bin TL, Turan Đnşaat Ltd. Şti. 9
milyon 839 bin 750 TL teklif verdi.Yaklaşık maliyeti 9 milyon 317 bin 156 TL olan ihaleyi kazanan
firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11324
Erişim Tarihi: 30.04.2012

THK Kayseri de Yangına Uçaklı Müdahale
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile THK arasında yangın söndürmede uçak kullanımı sözleşmesi imzalandı.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 61
: 25 Nisan 2012 22:47

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman
Yıldırım, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban'ı ve beraberindekileri kabul etti.Başkanlık
Makamı'nda gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile THK'nın yangınlara birlikte
müdahale etmesine karar verildi. Yapılacak sözleşmeye göre Kayseri'de çıkabilecek herhangi bir
büyük yangına THK uçaklarla Büyükşehir Belediyesi ise itfaiye araçlarıyla müdahale edecek. Konuyla
ilgili açıklama yaparak sözleşmenin detaylarına değinen Başkan Özhaseki, amaçlarının Kayseri'deki
büyük yangınlara havadan müdahaleyi sağlamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bazen organize
sanayide çıkan yangınlarda organize sanayinin itfaiyesi, bizim itfaiyemiz hatta askeri itfaiyeler bile
yangına koştukları halde yetersiz kalındığı noktalar oluyor. Böyle durumlarda THK'nın havadan ilaçla
veya su ile müdahalesi gerekebiliyor. Bir diğer önemli nokta da orman yangınları. Zaten Kayseri'de
ağaç zor yetişiyor. Ormanlarda çıkan yangınlarda da dağlara tırmanarak itfaiyecilerin müdahale etmesi
bayağı zaman alıyor ve sıkıntılı bir süreç başlıyor. Araçların çıkamadığı yerler oluyor. Bu durumda da
binlerce ağacımız bir anda yok oluveriyor. THK ile şimdi bir sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşme
neticesinde onlar, bizim istememiz halinde büyük ve küçük uçaklarını bir saat bile dolmadan
istediğimiz yere ulaştıracak. Saatlik ücretleri var ama bu ücretler çok önemli ücretler değil. Zaten
karşımızdaki kurum, devletin bir kurumu. Kar amacı gütmeyen bir kurum. O yüzden de gönül rahatlığı
içerisinde bu sözleşmeyi imzalayacağız. Đnşallah şehrimizde bu tür yangınlar çıkmaz, sıkıntılar
doğmaz diye dileyelim ama bir taraftan da olabileceğini düşünerek tedbir almak gerekiyor. Biz de bunu
yapıyoruz. Ben bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum."
"KAYSERĐ SANAYĐSĐ ÜLKEMĐZ ĐÇĐN ÖNEMLĐ"
THK Genel Başkanı Osman Yıldırım ise bölgede çıkabilecek yangınlara kısa sürede müdahale
edilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek "Çıkacak yangınlara en
kısa sürede müdahale edeceğiz. Çünkü buradaki fabrikalarımız, mobilya üretim tesislerimiz ve bütün
Kayseri sanayisi ülkemiz için çok önemli" dedi.Sanayi için iki önemli risk olduğunun altını çizen
Yıldırım, bunlardan birinin ülkede veya dünyada çıkacak ekonomik kriz diğerinin ise yangınlar
olduğunu söyledi. Yangınlara karşı fabrika ve tesislerin korunması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "THK
Avrupa'nın en büyük yangın söndürme filosuna sahip bir kurum. Bu uçakları Kayserimizde
Belediyemizle yaptığımız sözleşme neticesinde kullanarak çıkabilecek yangınları söndüreceğiz.
Böylece buradaki fabrikalardan, tesislerden ekmek yiyen insanlarımızın da iş garantisini sağlamış
olacağız" dedi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11325
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Erü'de Sürü Sağlığı Sempozyumu
Verimsiz sütün her ay inek başına 24 lira, gebe olmayan ineğin aylık 140 lira, zararı var.
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: Eğitim-Teknoloji
:0
: 44
: 26 Nisan 2012 11:53

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen 1. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu başladı.ERÜ
Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halit Canatan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada,
ülke ve dünya hayvancılığının sorunlarına yaklaşımı esas alarak, bu sempozyumu düzenlediklerini
söyledi.Bu konuda ulusal ve uluslararası bazda işbirliği oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan
Canatan, sempozyumun buna vesile olmasını diledi.Canatan'ın konuşmasının ardından Intervet
firmasından Prof. Dr. Carl-Chiristian Gelfert, sığırlarda metabolik profil testlerinin yorumlanması
konusunda sunum yaptı.Verimsiz sütün her ay inek başına 24 lira, gebe olmayan ineğin aylık 140 lira,
ineğin ölmesi durumunda ise 4690 lira üretici açısından maddi kayba neden olduğunu belirten Gelfert,
hasta bir ineğin çiftçiye maliyetinin ise 1148 lirayı bulduğunu söyledi.Hayvan refahının süt üretimine
olumlu katkı sağladığına dikkati çeken Gelfert, sürü tedavisinde öncelikle problemin ve bunu çözme
amacının tanımlanması gerektiğini vurguladı.Sempozyumda, Prof. Dr. Klaus Mönner, sığırlarda iz
elementlerinin sağlık yönünden önemi, Dr. Peter Franken de sürülerde enfeksiyon hastalıklara pratik
yaklaşımlar konularında sunum yaptı.Sempozyum, yarın da devam edecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11326
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Hobi Bahçeleri Kurası Çekiliyor
7 Mayıs'ta Cırgalan Hobi Bahçeleri Kurayla Karpuzatan ise Başvuruyla tahsis edilecek
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Büyükşehir Belediyesi'nin bağı bahçesi olmayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak hizmete
sunduğu hobi bahçelerinden Cırgalan Hobi Bahçeleri için 7 Mayıs Pazartesi günü kura çekimi
yapılacak. Cırgalan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 125 m² büyüklüğündeki 458 adet hobi bahçesi,
yapılacak kura çekimi ile vatandaşlara 3 yıllığına tahsis edilecek. Kadir Has Kongre Merkezi Büyük
Salon'da yapılacak kura çekimi, saat 14.00'de başlayacak.

Vatandaşların rahat etmeleri için her türlü imkanın düşünüldüğü Cırgalan Hobi Bahçeleri'nde sosyal
tesis, bay ve bayan tuvaletleri ile vatandaşların duş almalarına imkan sağlayacak mekanlar bulunuyor.
Bunlara ek olarak da kamelyalar, çeşmeler, yaya ve araç yolları ile otoparklar da vatandaşların
hizmetine sunuluyor.
KARPUZATAN HOBĐ BAHÇELERĐ KURASIZ TAHSĐS EDĐLECEK
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Karpuzatan'da bulunan hobi bahçeleri, Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na müracaatta bulunan vatandaşlara kurasız olarak tahsis edilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11327
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Eski Enerji Bakanları buluştu
ICCI 2012'de Enerji Bakanı Taner Yıldız eski Enerji Bakanlarıyla buluştu.
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Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen ICCI 2012 – 18. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve
Konferansı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından törenle açıldı. Açılış töreni
ardından düzenlenen MÜSĐAD Özel Oturumu, “Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Yakın Çevresiyle
Enerji Đlişkileri” başlığı ile düzenlendi. Oturumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski
enerji bakanları Recai Kutan ve Hilmi Güler ile bir araya geldi. Oturumun başkanlığını ise MÜSĐAD
Başkanı Ömer Cihad Vardan yaptı.MÜSĐAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan oturum
başkanı olarak yer aldığı toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye için enerji adına kıymetli katkıda
bulunmuş çok önemli şahsiyetleri ağırladıkları için mutlu olduklarını ve 2023’te 500 milyar dolarlık
ihracat yapmayı hedefleyen bir ülke olarak neler yapılması gerektiğini tartışmaları gerektiğinin
önemine dikkat çekti. 2019 yılından itibaren 3 nükleer santral
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise konuşmasında nükleer santrallerle ilgili Akdeniz’de
Akkuyu’da Rusya ile anlaştıklarını hatırlatarak, “2.4 milyar dolara bu yıl tamamlanacak. Süreç devam
ediyor. Đkinci ve üçüncü santrallerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Yeni kurduğumuz modelde bir dizi
maddeler içeriyor. Dünyadaki modelden farklı. Đkinci ve üçüncü nükleer santrallerle ilgili de toplam 12
ünite olarak üretime geçeceğiz 2019 yılından itibaren elektrik üretimine başlayacak bu santraller” diye
knuştu. Bakan Yıldız şöyle devam etti:Yerli elektrikli otomobili destekliyoruz “Yenilenebilir enerji
kaynaklarının dünya ortalamasının üstünde olduğu bir ortamda yükselmek, ki şu anda yüzde 25’lerde.
Doğalgazın oranlarını özellikle meskenlerde artırmak ama elektrik üretimindeki payını artırmak
istiyoruz. Yerli kömürün önünü açmak istiyoruz. Yerli otomobillerle, elektrikli otomobillerle alakalı
düzenlemeler EPDK tarafından da yapıldı. Yalnız biz elektrikli otomotiv üretimini olabildiğince yerli
olması kaydıyla destekliyoruz. Bir önemli kaide şu sizin oraya vereceğiniz elektriği nereden
bulacaksınız, bunun da yerli olmasını istiyoruz biz. Siz ithal kaynaklarla o aracı üretiyorsanız bu
faydadan çok zarar olur. Özelleşmenin devam etmesi serbest piyasada kamunun yerine özel
şirketlerin artması, biz buna yine devam edeceğiz. BOTAŞ, TPA gibi kamu şirketlerinin büyüklüğünü
bozmayacağız ama özel sektörle beraber devlet ciddiyeti içinde kamunun sırtından inmiş olacağız."
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Recai Kutan, enerjinin sosyal ve ekonomik
kalkınmanın temel girdisi olduğunu ve ülkemizdeki kalkınma hamleleri, hızlı nüfus artışı, sanayileşme,
sosyal gelişmelerin doğal sonucu olarak enerjiye olan talebin hızla artığına vurgu yaptı. Kutan, 1970
yılında ülkemizde kişi başına tüketilen elektrik enerjisi 205 kilovat saat iken 2010’da 2 bin 900 kilovat
saate çıktığını aktardı. Kutan şöyle devam etti: “Şu anda ülkemizde elektrik enerjisi talebindeki yıllık

artış yüzde 7-8 civarında bazen yüzde 10’lara bile çıkıyor. Dünya ile kıyaslarsak 2002’de
Yunanistan’da kişi başına tüketilen elektrik 5800 kilovat saat, Amerika’da 13 bin kilovat saat idi. Bu
rakamlar Türkiye’nin ciddi anlamda kalkınma gayreti içinde olduğunu gösteriyor. Talepte
inanılmayacak ölçüde büyük artışlar olacak. Biz enerji için gerekli maddeleri büyük ölçüde dışardan
ithal ediyoruz. Elektrik enerjisi üretiminde yaklaşık yüzde 50 oranında dışa bağlıyız. Maalesef zengin
gibi görünen iki doğal kaynağımız var biri hidrolik bir de linyit, petrol doğalgaz yok. Kaliteli kömürümüz
yok. Onun için yerli kaynak ve ülke çeşitlendirmesini mutlaka yapmamız lazım.” “2010-11 yılları
civarında petrolün varil fiyatı 100 - 110 dolar civarındaydı. Şimdi yakın bir gelecekte bunun belki 400
dolara kadar çıkacağı iddia ediliyor. On yılda doğalgaz fiyatlarında da yüzde 400 civarında bir artış
oldu. Bu fiyatların artışı doğalgazda da yeni enerji kaynakları arayışına sevk edecek. Burada da iki
alan güneş ve hidroelektrik gündeme geliyor. Bunun dışında güneş enerjisi üzerinde ısrarla durulması
gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre petrol tükenmez bir enerji kaynağı değil. Dünyadaki ham petrol
rezervlerinin kapasitesinin 35-40 senelik ömrü olduğu iddia ediliyor. Onun için güneş enerjisine
dönülmesi lazım.” Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise oturum
başlığında yer alan komşuluk kavramıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Komşuların elektriğine de
suyuna da doğalgazına da petrollerine de hatta madenlerine de ortak olduklarını ifade eden Güler,
“Komşularımızla ilişkilerimizi önemsiyoruz. Enerji söz konusu olduğunda her ülke kendi çıkarlarına
göre hareket ediyor, her ne kadar biz onlara kardeşimiz gibi baksak da onlar daha çok çıkarlarını göz
önüne alıyor. Dolayısıyla enerjide siyaset ve çıkarlar dış politika açısından çok önemli. Bakanlığım
döneminde Türkiye’yi enerjide aktif bir aktör haline getirmekti. Đkincisi amacımız ise enerjiyi gündelik
hayatımızda kolay algılanır bir hale getirmekti. Üçüncüsü ise yerli kaynaklar ve yenilenebilir enerjiye
ağırlık vermek ve bu piyasayı oluşturabilmekti” dedi. Türkiye’ye gazı pahalı vermek istiyorlar
Hilmi Güler yabancıların, Türkiye’ye gazı pahalı kullandırmak istediklerini söyleyerek Türkiye’nin
sanayide rekabet etmesini istemediklerini belirtti. Güler, “Sadece bir transit ülke olarak görüyorlar.
Burada nakliyat fiyatının görülmesi lazım. Eğer bu düşülmezse sanayimiz Avrupa ile rekabet edemez.
Bunu mutlaka dikkate almak lazım. Yani Türkiye’de eğer rekabetçi bir ortam olursa bizim mutlaka
Gürcistan sınırı olarak Đran veya Azerbaycan’ı düşünüyorsak bu şekilde almamız lazım. Ve tabi ki
kendi gazımızı bulmamız yönündeki çalışmalarımız sürdürmemiz lazım” şeklinde konuştu. Hilmi Güler
şöyle devam etti: Bakanlığım dönemimde DSĐ bana bağlıydı. Belki bundan sonraki savaşlar petrol
dışında su savaşları olacak. Petrol fiyatı düşer çıkar ama suyun fiyatı hiç bir zaman düşmeyecek.
Bunların hepsini bir büyük perspektifte ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla başta Ilısu Barajı olmak
üzere, Bulgaristan’la olan mesele aynı zamanda, Edirne’deki su altında kalmalar bunlar da enerjinin bir
parçası olarak görüyorum. Ayrıca enerji borsasının kurulması lazım, doğalgazın da mutlaka Ankara’da
fiyatının tartışılması lazım, eğer öyle olursa o zaman biz nakliye fiyatını kurtarabiliriz. Avrupa ile bu
meseleyi çözmek lazım. Dolayısıyla doğalgazı öne çekerek, elektriği yenilenebilir enerji üzerinde
çalışmalar yapmamız lazım.”
Haber : Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11328
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Kayseripsor-Gençlerbirliğini Bekliyor
Maç Cuma akşamı saat 18:00 da başlayacak
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Sarı kırmızılı ekibin Spor Toto Kupası 3. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda
Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın biletleri de bugün satışa çıkarıldı.
Tickettürk tarafından satılan biletlerin fiyatları şöyle: "Kale arkası, maraton ve misafir tribünü 1 TL, Batı
Balkon: 2 TL, VĐP 5 TL.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11329
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Erciyesspor Kasımpaşa Deplasmanında
Pazar günü RTE Stadındaki Saat 14.00'de oynanacak Kasımpaşa-Kayseri Erciyesspor naçı Mustafa Đlker Coşkun
yönetecek
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Bank Asya 1. Ligi'nde 32. hafta maçlarında düdük çalacak olan isimler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 32. hafta
maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
28 Nisan Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa-Kayseri Erciyesspor:
14.00 Kartalspor-Gaziantep Büyükşehir
Mustafa Đlker Coşkun
Belediyespor: Mustafa Aydın
14.00 Denizlispor-Akhisar Belediyespor: Suat
Arslanboğa
29 Nisan Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Giresunspor: Aytekin
14.00 Bucaspor-Göztepe: Yunus Yıldırım
14.00 TKĐ Tavşanlı Linyitspor-Elazığspor: Fırat
Durmaz
Aydınus
14.00 Karşıyaka-Boluspor: Serkan Çınar
14.00 Konyaspor-Adanaspor: Mustafa Kamil
17.00 Sakaryaspor-Đstanbul Güngörenspor:
Abitoğlu
Ferdi Uludağ
Öte yandan Teknik Patron Kemalettin Şentürk düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Elazigspor macı sonrasinda Elazigsporlu futbolcu Onder Cengel'in, Erciyessporlu Cemil'in irkci
hareketlerde bulundugu iddiasina Teknik Direktor Kemalettin Senturk, "Irkcilik tartismalarina sporu da
cekmeye calisiyorlar. Elazig'da bize de yoneticiler tarafindan agir kufurler edildi" dedi. Kayseri
Erciyesspor, Kasimpasa ile oynayacagi macin hazirliklarini yaptigi antrenman ile surdurdu. Antrenman
oncesinde aciklama yapan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktoru Kemalettin Senturk, Play-off
sanslarinin halen devam ettigini bildirdi. Senturk, "Hedefimiz belli ve bu hedefe ulasmak icin cok
calisiyoruz. Hedef dogrultusunda yapilmasi gereken ne varsa yapmaya calisiyoruz" diye konustu.
Gectigimiz hafta 0-0 biten Elazig maci sonrasinda, Elazigsporlu Onder Cengel'in, Erciyessporlu
Cemil'in irkci tavirlarda bulundugunu iddia ettiginin hatirlatilmasi uzerine Senturk, "Biz yonetim olarak
cok fazla bu konularda yorum yapmanin dogru olmadigini dusunuyoruz. Birileri birilerine her zaman
kufur ediyor. Hakaret her zaman var ve bize de yapildi. Elazigspor'un yoneticileri tarafindan tunelde
kimsenin gormedigi yerlerde bize de agir kufurler edildi. Bunlar aliskanlik oldugu icin cok fazla uzerinde
durmaya gerek yok" dedi. Ayni seylerin saha icinde de oldugunun altini cizen Senturk, "Cemil'in ve
Onder'in arasinda, Emre ve Zokora'nin arasinda olan seylerde bunlardir. Sanki ozellikle hatirlatilmaya
calisilan seyler var ulkede. Bu tur olaylara sporu da cekmeye calisiyorlar. Yasanmis ve bitmis. Olayi
farkli yerlere cekmemek lazim" ifadesinde bulundu. Tartismalarin macin 0-0 bitmesinden de
kaynaklanabilecegi ihtimalinin bulundugunu ileri suren Senturk, "Elazig kazansa ciddi bir avantaj
saglayacakti ama kazanamadi. Takimin yenemedigi zaman bazi seylerin arkasina siginmak iyi degil
diye dusunuyorum" dedi. Onumuzdeki hafta deplasmanda oynayacaklari Kasimpasa hazirliklarinin da

araliksiz surdugunu bildiren Senturk, "Emrah'in sakatligi suruyor. Uzun bir sakatlik donemi gecirdi ve
oynamaya hazir degil. Serkan Calik takim ile ayri calismalara basladi. Kart cezalisi olarak da Fatih
bulunuyor. Onemli bir eksigimiz de yok" diye konustu. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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1.

Elazığspor

31 17 7

7

42 24 18 58

2.

Konyaspor

31 15 11 5

31 21 10 56

3.

Kasımpaşa

31 15 10 6

46 35 11 55

4.

Ç.Rizespor

31 15 10 6

46 40 6

5.

Akhisar Bld.

31 14 12 5

38 25 13 54

6.

Adanaspor

31 12 11 8

41 28 13 47

7.

Boluspor

31 11 12 8

35 28 7

45

8.

K.Erciyesspor

31 11 10 10 41 35 6

43

9.

Bucaspor

31 12 6

42

10.

Denizlispor

31 10 11 10 46 42 4

41

11.

Kartalspor

31 9

12 10 32 29 3

39

12.

Gaziantep BB

31 9

11 11 35 35 0

38

13.

Karşıyaka

31 10 8

13 30 31 -1

38

14.

Göztepe

31 9

8

14 33 40 -7

35

15.

TKĐ Tavşanlı Linyitspor 31 9

7

15 37 39 -2

34

16.

Giresunspor

31 6

14 11 30 44 -14 32

17.

Sakaryaspor

31 4

8

18.

Güngören Bld.

31 2

10 19 20 49 -29 16

13 40 46 -6

55

19 28 60 -32 20

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11330
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Nicky Anosike Kayseri Kaskispor da
Kaskispor, en son Đsrail Takımında oynayan 26 yaşındaki pivot oyuncusu Nicky Anosike'yi transfer etti.
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Yeni sezona şampiyonluk ve Euro Lig hedefiyle hazırlanan ve kadrosunu bu doğrultuda güçlendiren
Kaskispor Kadın Basketbol Takımı, transferde hız kesmedi. Đspanya'nın Rivos Ecopolis takımından
Avrupa Ligi 8'li finalinde 'En değerli oyuncu' seçilen Asjha Jones'i, ardından Đspanya milli takımında da
oynayan Đtalya'nın Umbertide takımından Nuria Martinez'i renklerine katan Kaskispor, son olarak 26
yaşındaki pivot oyuncusu Nicky Anosike'yi transfer etti. Geçen sezon ligi 3'üncü sırada
tamamladıklarını, Euro Cup'ta ise final oynadıklarını anımsatan Kulüp Başkanı Ender Batukan, "Nicky,
geçen sezon Washington Mystic takımında 7 sayı, 7 ribaunt ortalamasıyla oynamış, Çin'in Beijing
takımında ise 15.3 sayı, 9.1 ribaunt ortalamasıyla takımını şampiyonluğu taşımış bir sporcu. Çin'in en
değerli oyuncusu seçilen Nicky, sezon sonunda gittiği Đsrail'in Ramat Hasharon takımında son 5 maçta
9 sayı, 9.2 ribaunt ve 5 asist ortalamasıyla mücadele etti. Antrenörümüz Ayhan Avcı'nın isteği
doğrultusunda biz de bu transferi gerçekleştirdik" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11331
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Gazeteci Mehmet Uğurlu Đl Müdürü oldu
Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uğurlu, Başbakanlık Bas. Yay. ve Enf. Đl
Müdürlüğü'ne atandı.
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Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uğurlu, Başbakanlık Basın Yayın ve
Enformasyon Đl Müdürlüğü'ne atandı.
Mehmet Uğurlu, yaptığı açıklamada, görevine bugün itibariyle başladığını belirtti.
Kayseri basınının içinden gelen biri olarak sorunları yakından bildiğini ifade eden Uğurlu, basın
kuruluşları ve çalışanlarına destek olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.
1964 yılında Kayseri-nin Felahiye ilçesine bağlı Alabaş köyünde doğan Mehmet Uğurlu, ilk, orta ve lise
öğrenimini Kayseri-de tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Đletişim Fakültesi'ni bitiren Uğurlu,

gazeteciliğe Ankara'da Zaman Gazetesi'nde başladı.
Milli Gazete ve Türkiye Gazetesi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Uğurlu, 15 yıldır Kayseri
Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11332
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Türk Yıldızları Kayseri de Uçacak
Türk Yıldızları Gösteri Uçaklarının 6 Mayıs Pazar Günü Kayseri de uçuş yapacağı açıklandı.
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Türk Hava Kuvvetleri (thk) Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri yapacak. Gösteriyi herkes
izleyebilecek.Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, ERÜ 18. Bahar Şenlikleri
kapsamında 6 Mayıs 2012 Pazar Günü saat 14.00'da Erciyes Üniversitesi bahar şenlikleri kutlamaları
çerçevesinde Üniversite yerleşkesinde tanıtım amaçlı Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağını duyurdu.
Düzenlenecek gösterinin ücretsiz olduğu ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Üniversite kampus gösteri
alanına ücretsiz transfer sağlanacağı bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11333
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Kayseri Mobilya Fuarı Devam Ediyor
Fuarda açılışın ardından birde nikah kıyıldı.
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Vali Mevlüt Bilici Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen Kayseri 2. Mobilya Fuarı açılış töreni ne
katıldı. TÜYAP, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Marangozlar,
Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası, KOSGEB ile Türk Đşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteğiyle
düzenlediği Kayseri 2. Mobilya Fuarı açılış törenine Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı, Nuh Naci Yazgan

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, KAYSO Meclis
Başkanı Nurettin Okandan, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, çok sayıda davetli,
mobilya firmalarının ve TÜYAP fuarının yöneticileri katıldı. Düzenlenen fuara 200'ün üzerinde firmanın
katıldığı, 50 şehir ve 30 ülkeden ziyaretçiler katılacağı, Türk mobilya sektörünü, dünyanın dört bir
yanından gelen alıcılarla Kayseri'de bir araya getirmek, yerli mobilya üreticilerinin artan rekabet
gücüne katkı sağlayarak, mobilya ihracatına gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını
belirtiler.29 Nisan a kadar açık kalacak Kayseri Mobilya Fuarının açılışı sonrası bir de sürpriz yaşandı.
Protokol mensupları fuarı gezerken, mobilya reyonlarından birinde TÜYAP Fuarcılık tarafından
hazırlanmış, Organize Sanayi Bölgesinde işçi 32 yaşındaki Gökhan Yıldız ile Tülin Turan'ın nikahı
kıyıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kıydığı nikah sonrası, evlilik cüzdanını Vali
Mevlüt Bilici Tülin Yıldız'a verdi. Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan, mobilya
sektörünün geçen yıl 323 milyon Dolar ihracat yaptığını, mal ihraç ettiği 112 ülke sayısının 150'ye
çıkmasının zor olmayacağını söyledi.Mobilya sektörünün cari açık vermeyen ender sektörlerden birisi
olduğunu hatırlatan Nurettin Okandan, Kayseri'de ikincisi açılan mobilya fuarının da uluslararası boyut
kazanması gerektiğini ifade etti. Okandan, yaptığı açıklamada, bu konuda gerek mobilya üreticisi
firmaların gerekse odaların ve sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarının ciddi çalışmaları olduğunu dile
getirdi. Meclis Başkanı Okandan, Türkiye'nin geçen yıl mobilya ihracatı rakamının 1.7 milyar Dolar
olduğunu da anımsatarak, şu bilgileri verdi: "Mobilya sektörümüz Kayseri'de en çok katma değer, en
çok ihracat yapan ve en çok istihdama katkı sağlayan sektördür. Geçen yıl itibarıyla 323 milyon
dolarlık mobilya sektörü ihracat yaptı. Türkiye'nin ihracatı 1.7 milyar dolardır. Biz her geçen ihracatçı
sayısının artırılmasına çalışıyoruz. Lojistik destek sağlandığı durumunda 112 olan ihracat ülke
sayısının da 150'ye çıkması mümkündür. Bunun gayreti içinde olacağız. Bunu gerçekleştirmek sektör
için zor değildir."Türkiye'de mobilya sektörünün aynı zamanda cari açık vermeyen ender sektörlerden
birisi olduğunun unutulmamasını isteyen Okandan, "Bunun yanında sektör en fazla yerli ürün kullanan
sektördür. Kayseri'de gelişimine paralel yan sanayiyi de büyütüp geliştirdi. Keçe, metal, cam gibi
birçok yan sektördeki firmalar büyük oranda büyüme sağladı. Bizim firmalarımızın ölçeklerini
büyütmeleri memnun ediyor. Ama önümüzdeki günlerde tasarım ve markalaşmaya önem vermeleri
gerekir. Bunu yapmak zorundalar." ifadesini kullandı.BRN Yatak firması sahibi Berna Đlter de
firmalarının sektörde ihracat şampiyonu olduğunu ifade ederek, yeni pazarlar bulma adına önemli
çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Đlter, BRN Yatak ürünlerini Türk halkının da kullanması için iç
piyasaya açıldıklarını anlatarak, "Kayseri Mobilya Fuarı her geçen gün daha da büyük ilgi görüyor.
Kayseri'nin mobilyanın başkenti olması adına Kayserili üreticiler olarak tanıtmaya çalışıyoruz.
Uluslararası boyuta taşınması için çabalıyoruz. Bizim de bu fuarda yer almamızın nedeni ürünlerimizi
hem yerel hem de uluslararası boyutta tanıtmak içindir." dedi. Đlter, sektörde en çok ihracat yapan
firmalardan biri olduklarını, 5 kıtada 5 noktada BRN Yatak satışı bulunduğunu belirtti.Yatak sektörünün
Avrupa ağırlıklı çalıştığına işaret eden Berna Đlter, "Değişim rüzgarı ile firma olarak Ortadoğu ve Kuzey
Afrika'dan daha çok talep alıyoruz. Bu bizi farklı kıtalara, ülkelere yönlendirdi. Đhracat yaptığımız ülke
sayısını 50'den 60'a çıkarmamız zor değil. Avrupa'daki krizden dolayı yeni pazarlar bulmak
zorundayız. Sektör olarak başarmamız da mümkün." değerlendirmesini yaptı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11334
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Galatasaray Fenerbahçe'yi neden yenemiyor?
Yenimesaj Gazetesi yazarı Bayram Coşkun'dan dikkat çekici bir spor- analiz yazısı
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Yenimesaj Gazetesi yazarı Bayram Coşkun'un yazısını okumak için tıklayınız!
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11336
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Kayserispor Evinde intihar etti. 0-3
Gençlerbirliği karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
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Stat: Kadir Has
Hakemler: Mürvet Sezer, Hakan Atilla Gökbilgin, Hakan Eygü
Kayserispor: Doğan 5, Hasan Ali 5, Đlhan 5, Eren 6, Abdullah 6, Diop 5, Riveros 6, Sefa 5, Ömer
Şişmanoğlu 5, Ahmet 6, Okay 6
Gençlerbirliği: Özkan 6, Murat 6, Yılmaz 5, Özgür 6, Oktay 6 (DK. 78 Erkut 5), Mununga 7 (Dk. 83
Soner ?), Yasin 6, Kulusic 5, Emre 5 (Dk. 87 Đrfan ?), Cem Can 6, Ermin Zic 7
Goller: Dk. 3 – Dk. 90+2 Ermin Zic, Dk. 52 Mununga (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Dk. 21 Hasan Ali, Dk. 52 Đlhan, Dk. 70 Sefa (Kayserispor), Dk. 44 Yasin, Dk. 88 Kulusıc
(Gençlerbirliği)
Spor Toto Kupası (B) Grubunda, Kayserispor kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Gençlerbirliği karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Kayserispor, Spor Toto Kupası'nda oynadığı üç maçtan ikisini kaybetti. Gençlerbirliği karşısında alınan
3-0 mağlubiyet sonrasın da Kayserisporlu Oyuncular sahadan üzgün ayrıldı. Maç sonrasında açıklama
yapan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, böyle bir maçtan sonra konuşmanın kolay
olmadığını ifade etti. Konsantrenin önemli olduğunu vurgulayan Şota Arveladze, "Bir hedef yok ama
oynamak zorundayız. Bunu futbolcuların anlaması gerekiyor. Ancak, ne ben anlatabildim ne de onlar
anlayabildi. Profesyonel olduklarını unutuyorlar." dedi. Kayserisporlu Oyuncular Doğan ve Abdullah,
kaybettikleri içinde üzgün olduklarını ifade etti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Skordan
ziyade oynadığımız Oyun ve arkadaşlarımızın gösterdiği performans bizi daha çok ilgilendiriyor" dedi.
Çapa, Kayserispor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, lig bitmiş olsa da bundan sonra
ki süreçte işlerini yapmak zorunda olduklarını belirtti. Bu süreçte "gelecek için ne kadar faydalı
olabiliriz" diye oynayacaklarını ifade eden Çapa, şöyle devam etti: "Sonuç önemli değil ama
Kayserispor ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. Her ne kadar sonuca yansımasa da bu
gelecek sezona yansıyacaktır. Oynamayan ve genç arkadaşlara takımda yer veriyorum. Gelecek hafta
da yeni yüzleri Türk futboluna kazandırmayı düşünüyoruz. Bizim görevimiz maç kazanmak olmamalı.
Yeni yüzler ve heyecan da katmalıyız. Bu doğrultuda iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Bugün beni
sonuç değil Ahmet ve Yunus Emre'nin iyi futbol oynaması mutlu etti. Skordan ziyade oynadığımız
Oyun ve arkadaşlarımızın gösterdiği performans bizi daha çok ilgilendiriyor." Gençlerbirliği'nin genç
yetenekleri maçla ilgili değerlendirmede, galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11337
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Gürpınar Taş Ocağında Agrega Üretimi
1 Milyon ton doğal taş agrega, taş ocaklardan elde edilen kırılmış veya kırılmamış şekliylemi olacak.
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Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkalığı tarafından Gürpınar Taş Ocağı'nda bir milyon ton agrega
üretilmesi işi kapsamında ihale gerçekleştirildi. Đhale Salonu'nda 9 firmanın katılımıyla yapılan i,haleye
Aydın Đnşaat AŞ. 6 milyon 850 bin TL, Nalbantoğlu Đnşaat Ltd. Şti. 6 milyon 566 bin 642 TL, Ekşi
Đnşaat Ltd. Şti. 5 milyon 839 bin 390 TL, Yüceller Đnşaat Ltd. Şti. 5 milyon 143 bin 291 TL, Seba Đnşaat
Ltd. Şti. 6 milyon 913 bin 962 TL, Detay Đnşaat Ltd. Şti. 5 milyon 834 bin 595 TL, Efeoğlu Đnşaat Ltd.
Şti. 4 milyon 993 bin 301 TL, SÜ-HA Turizm Đnşaat Ltd. Şti. 5 milyon 973 bin 461 TL, Turan Đnşaat Ltd.
Şti. ise 6 milyon 438 bin 877 TL teklif verdi. Yaklaşık maliyeti, 8 milyon 582 bin 912 TL olan ihaleyi
kazanan firma ihale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından belirlenecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11338
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Çevre Bakanı Büyükşehir de
Özhaseki:Belediyelerin Đçişleri Bakanlığı'ndan ayrılarak Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasını ümit ediyorum.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en başarılı
belediyelerinden birisi olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar Kayseri'nin gelişimine dikkat çekerek "Tüm Türkiye biliyor Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye'de
en başarılı belediyelerden birisi. Bunun göstergeleri de ortada. Şuanda Kayseri, Türkiye'de gecekondusu
olmayan, altyapı problemleri hemen hemen hiç olmayan, teknik altyapısını tamamlamış bir şehrimiz" dedi.Kayseri
sanayisinin bu kadar gelişmiş olmasının sanayiciye sağlanan bu ortamda şaşırtıcı olmadığını kaydeden Bakan
Bayraktar, "Bu kadar büyük sanayinin Kayseri'de gelişmesi boşuna değil. Eğer siz bu yatırım ortamını
oluşturamazsanız sanayici ve yatırımcı gelmez. Bu bakımdan Kayseri Büyükşehir Belediyemize ve merkezde
bulunan 5 ilçe belediyesine yürekten teşekkür ediyorum. Çevre illerin nüfusu azalırken Kayseri'nin nüfusu devamlı
artıyor ve sanayi devamlı gelişiyor" diye konuştu.
Dünyanın geldiği yapı itibariyle artık devletlerden öte şehirlerin birbirleriyle yarışır hale geldiğini anlatan Bakan
Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu gelişen dünyaya ayak uydurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

adında yeni bir yapı oluşturduk. Buradaki amacımız şehirlerimizin sorunlarıyla daha çok ilgilenmek, şehirlerin
marka değerini daha çok arttırmak, şehirlerimizi dünyaya tanıtmaktır. Bu bakımdan Kayseri de önemli
şehirlerimizden biridir. Kayseri, Anadolu'nun ortasında kadim bir şehirdir. Biz de bakanlık olarak belediyelerimize
sonuna kadar yardımcıyız. O bakımdan çevreyle, atık suyla, katı atık, altyapıyla ilgili belediyelerin erişemediği
noktada bizler yardımcıyız. Bu bakımdan vatandaşların, yatırımcıların, sanayicilerin işlerini kolaylaştırmak için bir
dizi tedbirler alıyoruz. Bir takım kolaylaştırmalar getiriyoruz. Bunlar belediyelerimizin işini de kolaylaştıracak.
Böylece vatandaşların önündeki bürokratik engellerde kalkmış olacak." Bakan Bayraktar'ı Kayseri'de görmekten
duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın kurulmuş olmasının Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu kaydederek "Ülkemizin yaşadığı belli
başlı sorunlardan biri de şehirciliktir. Ülkemizde hiçbir Cumhuriyet hükümeti döneminde ayrı bir başlık altında
böyle bir bakanlık oluşturulmadı. Ancak bu hükümetimiz döneminde özellikle şehirciliğin dikkate alınarak bir
bakanlık oluşturulması ve sizin gibi işi iyi bilen, tecrübeli insanların bu işin başına getirilmesi bizi ayrıca mutlu etti"
dedi.Đlerleyen dönemlerde belediyelerin Đçişleri Bakanlığı'ndan ayrılarak Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasını ümit
ettiğini ifade eden Başkan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belediyelerin, Đçişleri Bakanlığı'nın mahalli
idareler gibi bir birimin altında değil de Şehircilik Bakanlığı şemsiyesi altında toplanmasını sorunlarının konuşulup,
tartışılıp ileriye doğru, doğru adımların atılacağı bir yapının oluşturulması olarak görüyorum ben. Đnşallah sizin
döneminizdeki bakanlık buna da vesile olur. Çünkü şehirlerde yaşayan insanlar eğer iyi hizmet alırlarsa mutlu
oluyorlar. Sabah karşılaştıkları belediye sorunlarından da mutsuz olabiliyorlar. Ülkemizde şehirlerde yaşanan
ataklar da zaten bunun bir göstergesi. Kayseri bu konuda sorunu olan, sıkıntısı olan bir şehir değil. Altından
kalkamayacağı bir yükü yok. Altayapı ve üstyapı ile ilgili uzun boylu bir sorunu yok. Şimdi elimizde şehri geleceğe
taşıyacak büyük projeler var. Onların gelişim aşamasındayız. Sizlerin de desteğini her zaman arkamızda
görüyoruz." Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki, günün anısına Bakan Bayraktar'a Osmanlı motifleriyle
süslenmiş el işlemesi cam bir ibrik armağan etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11339
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Öğretmenevi Korosu Bünyan da
Belediye Bünyan ilçeisinde sosyal etkinliklere hızla devam ediyor.
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BÜNYAN PROGRAMINDA BÜNYAN KAYMAKAMI HAKAN KILINÇKAYA ve Belediye Başkanı Mehmet
ÖZMEN'in DAVETLĐSĐ OLARAK GELEN ÖĞRETMENLER EVĐ ÖĞRETMENLER KOROSU BÜNYAN
GEZĐSĐNDEN SONRA BÜNYAN BELEDĐYESĐ SOSYAL TESĐSLERĐNDE YEMEK YEDĐ
AKŞAM SAAT 20:00 DE BAŞLAYAN PROGRAMDA YÖRESEL TÜRK HALK MÜZĐKLERĐNĐ YORUMLAYAN
KORO PROGRAM SONUNDA BÜNYAN KAYMAKAMI HAKAN KILINÇKAYA VE BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANI
MEHMET ÖZMEN'ĐNDE EŞLĐK ETTĐĞĐ BÜNYAN YÖRESĐNE AĐT HALK OZANIMIZ ADNAN TÜRKÖZÜN "CEVĐZ
OYNAMAYA GELDĐM ODANA " TÜRKÜSÜNÜ SESLENDĐRDĐ.GECEYE MADDĐ VE MANEVĐ KATKILARDA
BULUNAN BÜNYAN'lı ĐŞ ADAMI HAKAN YUSUF ALTAY ĐSTANBUL'daki BÜNYAN'lılar DERNEĞĐ ÜYELERĐ ĐLE
BĐRLĐKTE BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANI MEHMET ÖZMEN'Đ ZĐYARETLERĐNDEN SONRA YER YER
ÖĞRETMENLER KOROSU ĐLE BĐRLĐKTE BÜNYAN GEZĐSĐNE KATILDI.GECENĐN ĐLERLEYEN
DAKĐKALARINDA RENK KATAN KAYSERĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN EVĐ FORKLAR EKĐBĐ DE
FOLKLOR GÖSTERĐLERĐNDE BULUNURKEN, BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANI MEHMET ÖZMEN FORKLOR
EKĐBĐ HOCASI ĐLE HARMAN DALI OYNADI.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11340
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Bakan Erdoğan Bayraktar Kayseri de
Bakan Bayraktar:BĐNALARDA ISI YALITIMI 12 MĐLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'de 200 bin müteahhit olduğunu dile getirerek,
"Bu Türkiye'ye fayda sağlamasından daha çok zarar veriyor. Hiçbir şey bilmeyen gelip müteahhitlik
yapıyor. O nedenle müteahhitlerinde bir odası olması gerekir." dedi. Bakan Arif Bayraktar, Kayseri'de
büyükşehir belediyesi ile birlikte Kayseri Đmar Đnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYĐMDER)
tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşümde, kentin ve müteahhitlik sektörünün yeri ve geleceği"
konulu panele katıldı. Panelin açılış konuşmasını KAYĐMDER Başkanı Ali Aydın yaptı ve
müteahhitlerin yaşadıkları sorunları dile getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, şehirlerin yaşadıkları sorunları ve kendilerini yenilemeyen şehirlerin ne duruma geldiğine
dikkat çekerek, şehir yöneticilerinin neler yapması gerektiğini anlattı. Panelde konuşan Bakan Erdoğan
Bayraktar, Türkiye ve dünya genelinde inşaat sektörü ile ilgili örnekler vererek, yaptıklarını
çalışmalarını anlattı. Müteahhitlerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'de 200 bin
müteahhittin olduğunu ifade ederek, "Türkiye bunu taşıyamaz. Faydasından çok zararı var. Hiçbir şey
beceremeyen gelip müteahhitlik yapıyor. Müteahhit ya alaydan yetişir, ya da mektepten gelip
yetişmelidir. Bunun bir formasyonu olmalıdır. Kariyeri olmalıdır. Bunun için biz müteahhitlere belge
veriyoruz ama yasaya dayalı değil. Ustalara da belgeler veriyoruz. Ticaret odası dernekler müdürlük
veriyor. Ama en önemlisi müteahhitlerinde bir odası olması gerekiyor." dedi. Bayraktar, dünya
nüfusunun yaklaşık 7 milyar olduğunu ve nüfusun hemen hemen yarısının şehirlerde yaşadığını dile
getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya nüfusunda şehirde yaşayan insan sayısı 30 yıl
öncesinde yüzde 20 seviyelerindeydi. Bizim Kurtuluş Savaşı sonrası nüfusumuz 13 milyon idi. Şehir
nüfusu yüzde 18 idi. Bugün ama yüzde 77 seviyesinde. Bu oran kaçınılmaz oldu artık. Şehir
medeniyet, gelişmişlik demektir. Şehir hayatı köylerden göreceli olarak daha iyidir. Biz modern şehirleri
ararız. Almanya, Amerika'daki şehirlerde insanların gürültüden kurtulması için şehir dışına gidiyorlar.
Bu medeni ülkelerde var ve Kayseri'de de bu örneği bulursunuz. Artık dünyada, bütün ülkelerde şehir
nüfusları artıyor. Afrika ülkelerinde bile şehirde yaşayan nüfus yüzde 50 oldu ve daha da artacaktır."
Türkiye'de artan konut sayısına da dikkat çeken Bayraktar, "Biz inşaatçılar olarak biliyoruz ki; bir
ülkenin gerçek varlığı binalarıdır. Bina stokudur. Ayağı zemine basan binalardır. Türkiye'deki konut
sayısı 20 milyonun üzerinde. Son 9 yılda yapılan konut sayısı ise 5 milyonu buldu. Bugün kasaba ve
şehirlerdeki konutların 500 binini devlet yaptı. 4.5 milyonda özel sektör yaptı. Bu konutlar hep sağlam.
Denetimliydi ve sağlam yapılardır. Özel sektörde deprem yönetmeliğine göre yapıları yapıyor.
Marmara depremi sonrasında yaşadığımız travma bizi değiştirdi ve kaliteli binalar inşa etmeye
başladık. Yapı denetimi geldi. Yapı denetimi bugün itibarıyla tüm Türkiye'de var." dedi.
TEKNĐK MÜŞAVĐRLĐK YURTDIŞINDA ELĐMĐZĐ GÜÇLENDĐRECEK
Bakan Erdoğan Bayraktar, teknik müşavirlik sistemi getirdiklerini ve bu sistemle inşaat sektörünün
yurtdışındaki elini güçlendireceklerini ve ülkeye daha çok gelir sağlayacağını ifade etti. Bayraktar, şu
bilgileri verdi: "Teknik müşavirlik sistemini getiriyoruz. Bu sistem gelişiyor. Eğitimle birlikte bu sistem
daha da iyi olacak. Bu geliştiğinde ne olacak. Çin'den sonra müteahhitlikte sektöründe dünyada
ikinciyiz. Sayısal olarak ikinciyiz. Parasal anlamda değil. Nedeni şu. Projeyi oraya gidip Almanlar
yapıyor. Đngilizler yapıyor. Şartnameyi onlar yapıyor. Müşavirleri onların adamları yaptığı için hak
edişleri onlar ödüyor. Eğer biz teknik müşavirlik sistemini geliştirir ve oraya giderek Oyun kurucu olur,
proje hazırlarsak, bizim malzemeleri yazacağız mahal listelerine. Biz inşaat malzemelerinde Avrupa'da
iki ile üç arasındayız. Her türlü malzeme üretiminde çok iyiyiz. Ne olacak o zaman. Bizim

malzemelerimiz satılacak ve cari açık azalacak."
BĐNALARDA ISI YALITIMI 12 MĐLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK
Erdoğan Bayraktar, binaların ısı yalıtımı konusunun üzerinde titizlikle üzerinde durduklarını belirterek,
şöyle konuştu: "Yapı stokumuz enerjiyi savuruyor. Bizim ithalata verdiğimiz paranın 55 milyar doları
enerji içinmiş. Enerjisinin yüzde 40'ı binalarda kullanıyoruz. Eğer biz enerjiyi savurmayan binalar,
yalıtımlı binalar inşa edersek yüzde 40 tasarruf sağlayacağız. Bu 12 milyar dolara isabet ediyor. Yeni
binalarda yalıtıma önem veriyoruz. Yönetmeliklerde enerji sertifikası istiyoruz. Getirmeyen iskan
müsaadesi alamıyor ve taşınamıyor. Eski binalara 2017 yılına kadarda binaların mantolanıp yalıtımın
yapılmasını istiyoruz. Bununla ilgili belgelerini alacaklar."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11341
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Taner Yıldız da Kayseri'deydi
Enerji Bakanı Yıldız Kayseri Mobilya Fuarını gezdi.
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: Ekonomi
:0
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: 27 Nisan 2012 21:33

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda
basına büyük görev düştüğünü belirterek, "Bu konuda basın taraf olmalı ve şike yapmalı" dedi.
Kayseri'de düzenlenen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Grup
Başkanı Vekili Mustafa Elitaş, Vali Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ak
Parti Milletvekilleri Đsmail Tamer, Yaşar Karayel ve davetliler katıldı. "Kayseri son 20 yılda siyaseti,
turizmi, sportif faaliyetleri ile hemen hemen her sektörde kendini göstermiştir. Güç yalnızca para ve
siyaset demek değildir. Kültür faaliyetleri de ayrıca bir güçtür" diyen Bakan Yıldız, "Hangi şehir olursa
olsun iktisattaki kural işliyor. Siyasi istikrar aslında bütün sektörlerin büyüklüğünden büyüktür. Bu her
zaman görülebilen bir konudur. 2002 yılında dünyadaki kriz global rakamlarla açıklanamıyordu. Siyasi
istikrarın kesintiye uğradığı zamanlar bütün sektörleri etkileyen zamanlardır. Siyasi kriz sadece
siyasileri değil bütün toplumu etkiliyor. Bu manada Kayseri sorunsuz bir şehirdir" dedi.
Bakan Yıldız, şu şekilde konuştu: "Türkiye'nin yerel kaynaklarına ağırlıklı olarak eğildiği bu dönemde
basına da büyük görevler düşüyor. Yerli Kaynaklar aleyhine tencere tava alarak ortaya çıkanlar var.
Basın bu konularda taraf olmalı. Tehdit zaten yanlı bir tehdittir. Bu da ithalat ile alakalı bir konudur.
Đthalat ile alakalı tek doğrular konuşuluyor ama çözümü konusunda kimse konuşmuyor.
Nükleer santral konusunda Enerji kaynaklarına mı yoksa kalkınmaya mı itiraz olduğu konusunda
tereddüt yaşıyorum. Paris'te yaklaşık 90 kilometre çapta 5 tane santral var. Onların yeşili zedelenmez
ama bizim yeşilimiz biter. Türkiye'nin nükleer santral kuracağı zaman turistleri etkilenir, suyu kirlenir.
Türkiye mademki büyüyecek Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha büyüktür
büyüme hızı. Türkiye'nin yeşili, doğası ülkenin zenginlikleri ama enerji kaynakları da bu ülkenin
zenginlikleridir. Basın şike yapmak durumundadır. Yerli ve yenilenebilir Kaynaklar konusunda bunu
yapmalıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin enerji tasarrufu konusunda
Batılı ülkeler ile Japonya'dan daha şanslı olduğunu söyledi. Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ tarafından
ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Enerji Verimliliği Konulu Resim, Şiir, Kompozisyon
Yarışması" ödül törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili
Đsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, KCETAŞ
Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, Milliyet Gazetesi Yazarı Fikret Bila ile çok sayıda öğretmen ve

öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninden
sonra Yıldız, öğrencilerin hazırlamış olduğu eserleri gezdi ve öğrencilerle fotoğraf çekildi. Öte yandan
yarışmada, resim dalında birinciliği Besime Özderici ĐÖO'dan Buse Tazecioğlu, ikinciliği MehmetCemile Oğulcukluoğlu ĐÖO'dan Merve Çukurlu, üçüncülüğü Ş.Aziz Özkan ĐÖO'dan Kübra Đrem
Beşparmak kazanırken, şiir dalında birinciliği Özel Sağnak ĐÖO'dan Alper Adem Taşoluk, ikinciliği Ş.
Binbaşı Mahmur Şahin ĐÖO'dan Gözde Nur Altıntaş, üçüncülüğü Mehmet Sepici 60. Cumhuriyet
ĐÖO'dan Esma-ül Hüzna Bozdoğan, kompozisyon dalında ise birinciliği Kilim Sosyal Bilimler
Lisesi'nden Fatma Nur Boylu, ikinciliği Hakkı Altop Lisesi'nden Çiğdem Gerçek, üçüncülüğü Hakkı
Altop Lisesi'nden Aynur Maraşlı elde etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11342
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Osman Çilsal DP Gen. Bşk. Adayı
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Çilsal, DP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Osman Çilsal, DP Genel Başkanlığı için adaylığını
açıkladı. Demokrat Parti (DP) Kayseri il binasında başkan adaylığına dair açıklama yapan DP Genel
Başkan Yardımcısı Osman Çilsal, "Biz, din, diyanet adına, vatan millet bayrak adına sizlere layık
olmak için millet adına göreve talip olduk" dedi. Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle kongrelere
gitmeyi, il başkanlarından oy istemeyi hatta Kayseri'deki arkadaşlarını aramaya utandığını anlatan
Çilsal, şöyle konuştu: "Çünkü, ortada bir Genel Başkan varken sizlerin ve partimizin bizlere verdiği
siyasi terbiye böyle bireyin deklarasyonun da bir hassasiyet gerektiriyordu. Özür diliyorum. Yani bunun
sebebi oradaki durumu sıkıntı yapmamak adınaydı. Ancak ne zaman ki birkaç gün önce il başkanları
toplantısında Sayın Zeybek genel başkan adayı olmayacağını, başkanlığı bıraktığını açıkladığı andan
itibaren kamuoyunda da sürekli konuşulan benim başkan adaylığı işim ciddiyete ve resmiyete bindi.
Kendi öz toprağımda bugün sizlerin huzurunda talip olduğumu açıklayacağım ilk yer burası, bu çatı
olmalıydı. Allah'ın izniyle sizlerinde desteğiyle kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum."
Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Çilsal, sözlerini şöyle tamamladı: "Allah kısmet ederse
Kayseri'den ikinci bir Genel Başkan rahmetli Turhan Feyzioğlu ve iftiharımız Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'den sonra siyaset arenasında yerini alacak bu kardeşinize desteği herkesten bekliyorum."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11343
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Erciyespor:Teşvik Primi Almadık
Şadi Büyükkeçesi Kasımpaşa'dan Teşvik Primi Almadıklarını açıkladı.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, Kasımpaşa Kulübü'nün
teşvik primi iddialarına cevap verdi. Büyükkeçeci,Kasımpaşa yöneticisinin açıklamalarını çok
garipsediğini bildirdi. Kulüp olarak hiçbir maç için özel prim vermediklerini ifade eden Şadi
Büyükkeçeci, şunları söyledi: "Hiçbir maç için özel prim koymadık. 3 hafta önce futbolcularımıza playoff'a kalmaları durumunda 25 bin lira prim vadettik. Bunu da basın önünde kamuoyuna deklare ettik.
Kasımpaşa maçı için özel bir prim belirlemedik. 3 hafta önce geriye kalan 6 maçı kazanıp play-off'a
kalmamız durumunda futbolcularımıza 25'er bin lira vereceğimizi söyledik. Öyle bir şey yok ama kaldı
ki hedefimiz sürerken Oyuncularımıza prim sözü versek bile bu kimseyi ilgilendirmez. Başka takımın
Oyuncularına prim sözü verilse bu teşvik primidir. Bir kulübün kendi futbolcularına prim vermesi
kimseyi ilgilendirmez. Böyle bir açıklamayı çok garipsedim." Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube
Sorumlusu Mehmet Süha Sidal, yarın oynayacakları maç öncesi Kayseri Erciyesspor'da futbolculara
10-15 bin lira civarı prim verileceğini öğrendiklerini, bunun teşvik primi anlamına geleceğini ileri
sürmüştü.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11345
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Seyrani de kaza 1 Ölü 2 Yaralı
Kocasinan Đlçesindeki kazada 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 92
: 28 Nisan 2012 22:21

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Đlçesi Seyrani Mahallesindeki Kardeş
Şehirler Bulvarında G.E.'nin kullandığı 38 PR 647 plakalı otomobil,
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına
düştü. Sürücü G.E.'nin 1 yaşındaki oğlu A.E.E.'nin hayatını kaybettiği
kazada, sürücünün kızı M.E. ile eşi E.E. yaralandı. Kazada yaralananlar,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11346
Erişim Tarihi: 30.04.2012

10 Bin tl'sini Son Anda Kurtardı.
Sahte savcıya bir kişi 10 bin tl kaptırmaktan son anda kurtuldu.
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Kayseri'de 10 bin lirasını cep telefonu dolandırıcısına gönderen Mihrali Bozyiğit, olayı polise bildirince
parasını 1 lira eksiğiyle geri aldı. Felahiye Đlçesi Yenimahalle'de oturan 54 yaşındaki Mihrali Bozyiğit'i
cep telefonundan arayın bir kişi, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp, terer örgütüne kendisine
ait hesaptan para aktarıldığı, bu işin çözümü için mahkeme harcı olarak verdiği hesap numarasına 10
bin lira yatırmasını istedi. Telaşa kapılıp PTT Felahiye Şubesi'ne giden Mihrali Bozyiğit, verilen hesap
numarasına istenen 10 bin lirayı yatırdı. Çevresindeki arkadaşlarının uyarısıyla dolandırıldığını
anlayan Mihrali Bozyiğit, olayı polise bildirdi. Felahiye Emniyet Amirliği'nin yaptığı çalışma sonucu
hesaba yatırılan 10 bin liranın 9 bin 999 lirasını geri alınarak Mihrali Bozyiğit'e iade edildi. Yetkililer
dolandırıcının hesabına tamamı geri çekilemediğ için sadece 1 lira gönderildiğini, olayla ilgili
soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Editör:ÖNERÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11347
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Somuncu Babayı Unutmayacağız
Malatya Darende ye gidin ve orayı gezin, inanın bayılacaksınız.
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Genel Merkezi Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Hulusi Efendi Vakfı tarafından 4 ilde yapılması
planlanan "Somuncu Baba ve Hulusi Efendi" panelinin ilki Kayseri'de gerçekleştirildi. Kadir Has
Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Hulusi Efendi Vakfı
Eğitim ve Đlmi Araştırmalar Müdürü Resul Kesenceli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Kadir Özköse, Cumhuriyet Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Abdullah Kahraman ve davetliler katıldı. Panelde konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,
gençlere, yaşamlarıyla örnek olan manevi şahsiyetlerin hayatlarının anlatılmasının onlara bırakılacak
en büyük miras olacağını söyledi. Đnsanların imarıyla ilgili maneviyata ihtiyacı olduğunu belirten
Yıldırım, "Şehrimiz ve bu topraklardaki gönül erlerini, Horasan'dan gelen güzel insanların ışıklarını
yaymaya gayret ediyoruz. Kayseri'de Seyyid Burhanettin Hazretlerinden Somuncu Baba'ya kadar
birçok Allah dostunun izlerini görmek mümkün" dedi. Hulusi Efendi Vakfı Eğitim ve Đlmi Araştırmalar
Müdürü Resul Kesenceli de, büyük zatları anlamak için onlar gibi yaşamak ve onların tavsiyelerine
uymak gerektiğini bildirdi. Somuncu Baba'nın Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiş bir çok gönül eri
yetiştirdiğini ifade eden Kesenceli, Malatya-Kayseri sınırında bulunan ve Somuncu Baba'nın doğum
yeri olan Akçakaya'nın bu iki şehir için önemli bir yer olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından diğer
panelistler de sunumlarını katılımcılarla paylaştı. Panelinin sonunda katılımcılara "Somuncu Baba
Sebil Ekmeği" dağıtıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11348
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Trafoda Facia 2 işçi Öldü.
Kayseri ve Civarı TAŞ. Đşçileri trafo binasını boyarken akıma kapılarak can verdi.
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Kayseri'de bir elektrik trafo binasının dış cephesini boyayan iki işçi, boya fırçasının sapının elektrik
kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Đskelede bulunan iki işçi, elektrik akımının şiddetiyle
aşağı düştü. Đşçilerden biri olay yerinde, diğeri ise hastanede hayatını kaybetti. Sabah erken saatlerde
evden çıkan boya ustası Adil Orhan (48) ile Yusuf Küçüktaş (36), eski çevre yolu üzerinde bulunan
Đnönü Parkı 2. kısım okul yakınındaki elektrik trafo binasına geldi. Binanın dış cephesini boyamaya
başlayan işçiler öğle yemeği için ara verdi. Daha sonra binanın arka cephesine geçerek iskele kuran
işçiler, çalışmalarına yeniden başladı. Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskele üzerinde çalışan
işçiler, boya yaptıkları sırasında fırçanın sapının kablo ile temas etmesi sonucu elektrik akımına
kapıldı. Akımın şiddeti ile iki işçi yere doğru savruldu. Đşçilerden Yusuf Küçüktaş, olay yerinde hayatını
kaybetti. Diğer işçi ise sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.
Ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, çevre güvenliği
önlemini alarak inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, görevlilerin elektrik akımı ve kaçağı olup
olmadığını kontrol etmesinin ardından yerde yatan işçinin yanına gittiler. Đnceleme sonrasında işçinin
cenazesi ambulansla kaldırıldı. Đşçilerin cenazeleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile
Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada otopsi yapılacağı öğrenildi. Polis,
olay anında parkta piknik yapan vatandaşların ifadesine başvurdu. Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın,
olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EDĐTÖR.ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11350
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Kocasinan Kızık'ta cinayet
Arazi anlaşmazlığı yüzünden iki komşudan biri öldü diğeri cezaevinde.
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Kocasinan ilçesinde tarla sınırı tartışmasında bir kişi tabancayla öldürüldü. Kızık Mahallesi'nde, M.Ş
(59) ile komşusu Sami Muslu (44) arasında, tarla sınırı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi üzerine M.Ş, üzerinde taşıdığı tabancayla Sami Muslu'yu vurarak öldürdü. Muslu'nun
cesedi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. M.Ş'nin
gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11351
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Erciyes Süper Lig Yolunu Kapattı. 1-0
Temsilcimiz Deplasmanda Kasımpaşaspor'a 1-0 mağlup oldu ve playofa kalma şansını yitirdi.Kısmet seneye.
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TFF 1. Lig'de oynanan maçta Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor'u sahasında 1-0 yendi.
Bank Asya 1. Lig 32. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek
Süper Lig'e yükselme yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Süper Lig'e direkt olarak yükselmek için ilk 2'ye girmek isteyen Kasımpaşa, sahasında ağırladığı
Erciyesspor'u Hüseyin Yoğurtçu'nun 26. dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonucun ardından puanını 58 yapan Kasımpaşa, Konyaspor'un sahasında Adanaspor'a yenilip 56
puanda kalmasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi.
Ayrıca lider Elazığspor da Tavşanlı Linyit'e yenilerek 58 puanda kaldı ancak averaj farkıyla
Kasımpaşa'nın üzerinde yer aldı.
Öte yandan Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Erciyesspor ligin bitimine 2 hafta kala Süper
Lig'e yükselmek için play-off'lara katılma şansını matematiksel olarak kaybetti.
Kasımpaşa gelecek hafta sahasında Tavşanlı Linyitspor'u ağırlarken Erciyesspor ise evinde
Sakaryaspor'u konuk edecek.
-Kasımpaşa: 1 - Kayseri Erciyesspor: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Đlker Coşkun, Ömer Faruk Yeşil, Mehmet Kağan Bingül
Kasımpaşa: Fırat, Abdulhamit, Hüseyin Yoğurtçu, Luiz Henrique, Barış, Ali Bilgin (Dk. 86 Azar -),
Murat Akın, Sarmov, Hüseyin Kala, Atilla Yıldırım (Dk. 71 Gökhan Güleç ), Dimitrov (Dk. 59 Özgür )
Kayseri
Erciyesspor: Ali Türkan, Volkan, Cemil, Emre Öztürk, Sylla (Dk. 46 Metin ), Wasswa, Mehmet Ayaz,
Serkan (Dk. 78 Ramazan ), Hanni (Dk. 88 Cenk -), Gökhan Kaba, Zafer Aydoğdu
Gol: Dk. 24 Hüseyin Yoğurtçu (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Hanni, Dk. 74 Cemil (Kayseri Erciyesspor), Dk. 68 Hüseyin Yoğurtçu, Dk. 70 Luis
Henrique, Dk. 81 Murat Akın (Kasımpaşa)
TEŞVĐK ĐDDĐALARI VARDI
Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Süha Sidal, rakipleri
Kayseri Erciyesspor'un teşvik primi aldığı iddiasını ortaya atmıştı.
Süha Sidal yaptığı açıklamada, "'Đlk 6'ya girmeleri için özel prim vermelerini anlarım, ama Kasımpaşa
maçı için özel prim verilmesini ben başka manada anlıyorum ve yetkilileri göreve çağırıyorum. Sadece
bizim maç için 10-15 bin lira prim neden verilir- Şu anda ligde teşvik primleri kol geziyor. Bu paranın
başka kulüpler tarafından karşılandığına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Bu iddialara yanıt veren Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci ise , "Hiçbir
maç için özel prim koymadık. 3 hafta önce futbolcularımıza play-off'a kalmaları durumunda 25 bin lira
prim vadettik. Bunu da basın önünde kamuoyuna deklare ettik. Kasımpaşa maçı için özel bir prim
belirlemedik. 3 hafta önce geriye kalan 6 maçı kazanıp play-off'a kalmamız durumunda
futbolcularımıza 25'er bin lira vereceğimizi söyledik. Öyle bir şey yok ama kaldı ki hedefimiz sürerken
oyuncularımıza prim sözü versek bile bu kimseyi ilgilendirmez" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
GÜNÜN DĐĞER SONUÇLARI
Bucaspor 1-2 Göztepe
Denizlispor 2-3 Akhisar Bld.Genç.
Karşıyaka 1-3 Boluspor
Konyaspor 0-2 Adanaspor
Çaykur Rizespor 1-1 Giresunspor
Tavşanlı Linyitspor 1-0 Elazığspor
B

Av P

Takımlar

O

G

M

A

Y

1.

Elazığspor

32 17 7

8

42 25 17 58

2.

Kasımpaşa

32 16 10 6

47 35 12 58

3.

Akhisar Bld.

32 15 12 5

41 27 14 57

4.

Konyaspor

32 15 11 6

31 23 8

56

5.

Ç.Rizespor

32 15 11 6

47 41 6

56

6.

Adanaspor

32 13 11 8

43 28 15 50

7.

Boluspor

32 12 12 8

38 29 9

48

8.

K.Erciyesspor

32 11 10 11 41 36 5

43

9.

Kartalspor

32 10 12 10 34 30 4

42

10.

Bucaspor

32 12 6

42

14 41 48 -7

11.

Denizlispor

32 10 11 11 48 45 3

41

12.

Gaziantep BB

32 9

38

13.

Karşıyaka

32 10 8

14 31 34 -3

38

14.

Göztepe

32 10 8

14 35 41 -6

38

15.

TKĐ Tavşanlı Linyitspor 32 10 7

15 38 39 -1

37

16.

Giresunspor

32 6

15 11 31 45 -14 33

17.

Sakaryaspor

31 4

8

18.

Güngören Bld.

31 2

10 19 20 49 -29 16

11 12 36 37 -1

19 28 60 -32 20

EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11352
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Bakanlar Nikahta
AK Partii Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın oğlu dünyaevine girdi.
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın oğlu Süleyman
Öksüzkaya ile Ferda Tekçe'nin nikah şahitliğini yaptı. Flamingo Düğün Salonu'nda, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kıydığı nikahta, Yakut, Bayraktar ve Yıldız'ın yanı
sıra Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail
Tamer ile Kayseri Valisi Mevlüt Bilici de çiftin şahitleri oldu. Bakan Bayraktar, nikahın ardından yaptığı
konuşmada, evlilikte sevgi ve saygının önemine dikkati çekti. Genç çiftlere birbirlerine ve
ebeveynlerine saygılarını elden bırakmamalarını öğütleyen Bayraktar, "Geleneklerimize, dinimize,
örfümüze uygun aile olmak zorundayız. Bu yavrularımız da inşallah örnek Türk ailesi olacaklar,
vatanımıza, milletimize güzel evlatlar yetiştirecekler" dedi. Bakan Yıldız da bu yılın AB tarafından "Aktif
Yaşlanma Yılı" ilan edildiğini belirtti. Bu konudaki endişelerin had safhaya vardığını ifade eden Yıldız,
"Çocukların, gençlerin çoğalması devlet politikası haline geldi. O yüzden bu cüzdanı verirken Ferda
kızımıza ve Süleyman oğlumuza başbakanımızın nasihatını bilimsel yolla anlatacağım. Bu yıllarda 3,
belki gelecek yıllarda ülkemiz için 3'ten daha fazla çocuğu tavsiye etmek zorunda kalabileceğiz.

Allah'tan hayırlı evlatlar niyaz ediyorum" diye konuştu. Yıldız, konuşmasının ardından, evlilik cüzdanını
geline verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11353
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Alan Kardeşlerden Yıldıza Plaket
Mustafa ve Mehmet Alan , Enerji Bakanı Yıldız'a plaket verdi.
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerjide dışa bağımlılığının azaltılması programı
çerçevesinde, yerli ve ucuz enerji kaynağı olan kömürden elektrik üretiminin artırılması için düğmeye
basıldığını, ilk olarak Adana Tufanbeyli'de 320 milyon ton yerli kömürün değerlendirileceğini söyledi.
Kayseri'de, Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nın Elmacıoğlu Đskender'de düzenlediği 'Ahilik Yemeği'ne
katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tufanbeyi santraliyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Yıldız şöyle konuştu:
"Yerli kaynakların üretimdeki payını artırmak adına, Başbakanımızın talimatıyla yerli kömürün üretim
merkezlerinde kullanılmasına dönük işlemlere başlıyoruz. Adana Tufanbeyli'de yaklaşık 320 milyon
ton yerli linyit kömürün değerlendirilmesi, özel sektörün minimum 600 MW santral kurulumuyla ilgili
ihaleye çıkıyoruz. Burada tek şartımız şu; yatırım yapacak olanlar gelecekler, müracaatını
yapacaklar'."
'YATIRIMCI, ÜRETTĐĞĐ ELEKTRĐKTEN PAY ÖDEYECEK'
Yatırımcıların izlemesi gereken yolu da anlatan Bakan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kömürün varlık devrini yapmıyoruz. Onlara kullanım hakkını veriyoruz. Bu şu demek; Yatırımcılar,
üretim yapmış olmaları halinde bize üretecekleri elektrikten pay ödeyecekler. Ama üretim
yapmayacaklarsa sahanın ruhsatları iptal edilecek. Ciddi yatırımcının, önünü açmak için rödovans payı
ödemeleri gerekmiyor, önceden sermaye transferinde bulunmaları gerekmiyor. Yalnızca
müracaatlarını yapacaklar, elektrik üretecekleri zaman da, ürettikleri elektrikten katkı payı ödeyecekler.
Đhale de bu bedel üzerinden olacak. Yatırımcımızın işini kolaylaştırmak ve Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla koordinasyonu sağlamak adına minimum 5- 6 kişiden oluşan ekip
oluşturulacak. Yatırımcılarımız herhangi bir sıkıntıda oraya başvuracak. Onlar, yatırımcının önünü
açacak, sorunu çözecek. Direk yatırımcının yanında, onların her türlü sorununu çözecek tarzda ekip
kuruyoruz. Ülkemize hayırlı Uğurlu olsun. Bundan sonra devamı gelecek."
Yemekte, Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan ve ağabeyi Kayseri Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Bakan Taner Yıldız'a plaket verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11354
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Yahyalı da zincirleme kaza
Bir kamyon park halindeki Araçlara zarar verdi.
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Yahyalı ilçesinde kamyon, park halindeki 3 araca çarparak hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 38 D 4026 plakalı kamyon, Yenice Mahallesi Şehit Osman
Kirit Caddesi'nde park halindeki 2 otomobil ve 1 kamyona çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Çevrede arama yapan polis ekipleri, olay yeri yakınında kamyonu terk edilmiş olarak buldu. Kamyonun
çarptığı araçların sahipleri, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.
Kamyon sahibi Duran Gözbaşı, M.B'yi şoför olarak çalıştırdığını, araçlardaki hasarı karşılayacağını
belirtti.
M.B'nin yakalanmasına çalışıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11355
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Bekir Yıldız Beyazşehir de
Bir ilköğretim okulu arsasının 60 ile 200 kadar hissedarı var. Bölgemiz çok geniş, 86 mahallemiz,400 bin
nüfusumuz var
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, emeklilerle birlikte kahvaltı etti. Yıldız, Beyazşehir
Mahallesi'nde bulunan Florya Parkı-ndaki kahvaltıda, insanların bir araya gelmesi, sohbet etmesi ve
boş vakitlerini dilediğince değerlendirmesi için park içerisinde mütevazi bir tesis yaptıklarını
anımsatarak, "Bugün bu tesiste kahvaltıda bir araya geldik. Bu tesisi, çocuklar, gençler, yaşlı ve
emeklilerin kullanmasını diliyorum. Bu bizi çok memnun eder" dedi. Beyazşehir Mahallesi-nin planlı bir
yapısının olmasının büyük avantaj olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti: "Burası plansız ve kaçak
yapıların bulunduğu bir mahalle olsaydı çok zorlanırdık. 45 yıl önce kurulmuş Yavuzlar ve Gazi Osman
Paşa-da bugün avuç içi kadar park yeri bulmakta çok zorlanıyoruz. Bir ilköğretim okulu arsasının 60 ile

200 kadar hissedarı var. Bölgemiz çok geniş, 86 mahallemiz, 400 bin civarında nüfusumuz var.
Yamula Barajı ile şehir merkezi arasında koşturuyoruz. Her mahalleden haftada 2-3 kez kendi
arabamla geçer, eksik ve noksanlarını görür, talimat verip giderilmesine çalışıyorum. Sizleri rahat
ettirmek, ayağınızı taştan esirgemek, huzur içinde yaşamanızı sağlamak için çalışıyoruz.
Bu tesislerin sayısını artırmaya, daha güzel ve nitelikli olanlarını önümüzdeki günlerde hizmete
sunmaya gayret edeceğiz. Elimizden geldiği, gücümüz yettiği, Mali yapımızın da elverdiği ölçüde bütün
mahallelerimize hizmet veriyoruz. Gün gönlünüze göre olsun, dualarınızdan bizi eksik etmeyin,
evlerinizde huzur ve sağlık diliyorum." Vatandaşlar da hizmetten çok memnun olduklarını, Başkan
Bekir Yıldız ile sohbet etmekten keyif aldıklarını ifade ettiler.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11356
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Model Uçak Pistinde Uçurtma Şenliği
Talas Akçakaya Mahallesindeki Model Uçak Tesisi'nde belediye tarafından uçurtma şenliği düzenledi.
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Talas Belediyesi ile Talas Lisesi, Akçakaya Model Uçak Tesisi'nde Ali Dağı manzarasına karşı
uçurtma şenliği düzenledi. Etkinliğe Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đlçe Milli Eğitim Müdürü
Đhsan Köker, öğrenciler ve veliler katıldı. Başkan Yıldırım, yaptığı konuşmada, etkinliği gelecek yıl
daha kapsamlı düzenleyip, geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Ders yılı sonu yaklaştı. Son
sınavlar öncesi öğrencilerin oksijen ve moral depolayıp, stres atmaları için bu eğlenceyi düzenledik"
dedi.Etkinlikte uçurtma uçuruldu, halat çekme, yumurta kırma yarışı yapıldı, dereceye girenlere
Başkan Yıldırım tarafından madalya verildi.
EDĐTÖR.ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11357
Erişim Tarihi: 30.04.2012

Alman Bakan yine geldi
Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı ve işadamları ilimizde
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Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Jörg Bode ve
işadamlarından oluşan bir heyet Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkanlık Makamı'nda
gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ ev sahipliği yaptı.
Ziyarette Aşağı Saksonya Eyaleti'nden Kayseri'ye ilk defa bir ekonomi heyetinin geldiğini ifade eden
Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Bakan Jörg Bode, yapılan görüşmeler neticesinde başarılı
sonuçlar almayı umduklarını ifade etti. 6 yıl önce de Kayseri'ye bir ziyarette bulunduğunu hatırlatan
Bakan Bode, o tarihten bu güne Kayseri'nin oldukça geliştiğini vurguladı. Türkiye'deki şehirler arasında
Kayseri'nin, en çok gelişen kentlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Bode, Altuntuğ'a Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nin başarınsın arkasındaki sırrı sordu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Serdar Altuntuğ ise Bakan Bode ve beraberindekileri Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Altuntuğ, "Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin Türkiye'deki belki de dünyadaki belediyelerden farkı şu;, biz belediye olarak sadece
kanunun belediyelere verdiği yetkiyi kullanalım gibi bir düşüncenin içinde olmuyoruz. Bütün kurumlarla
uyum içerisinde çalışıyor ve Kayseri için yapılacak bütün olumlu projelerin içerisinde yer alıyoruz" dedi.
Türkiye'de genellikle merkezi hükümet tarafından yapılan önemli projelerin Kayseri'de Büyükşehir
Belediyesi'nce yapıldığını anlatan Altuntuğ, "Böyle olunca da diğer şehirlerin önüne geçiyorsunuz" diye
konuştu. Kayseri'nin üniversiteler şehri olma yolunda ilerlediğini ve bunda da Büyükşehir Belediyesi'nin
katkıları olduğunu belirten Altuntuğ, Kayseri'deki hayırseverlik faaliyetlerinden de bahsetti. Geçtiğimiz
yıllarda şehrin altyapı hizmetlerini tamamladıklarını anlatan Altuntuğ, konuşmasını şöyle devam etti:
"Son yıllarda turizm, sağlık, kültür, sanayi gibi şehri ve ülkeyi ilgilendiren konulara yönelmeye başladık.
Kayseri, 6 bin yıllık tarihi olan, bir çok medeniyete ev sahipliği etmiş bir şehir. Biz de Büyükşehir
Belediyesi olarak bu tarihi dokuyu yeniden canlandırıyoruz. Erciyes Projesi, Kapadokya ve Kayseri'nin
tarihi ile birleştiğinde ciddi bir turizm potansiyeli oluşturuyor. Kayseri'de son yıllarda yabancı yatırımlar
da artmaya başladı. Bunda da bizim davranış biçimimiz ve düşünce tarzımızın önemi büyük. Dünyaya
hizmet edecekseniz dünyadaki görüşleri de göz önünde bulundurmak zorundasınız. Biz, bunu
yapıyoruz ve böyle olunca da projeler hep doğru ilerliyor. Erciyes Projesi'nde ve Arıtma Tesisi'nde
yabancı firmalarla çalıştık. Önümüzdeki yıllarda da yabancı yatırımcıları burada ağırlamak hem sanayi
anlamında hem de diğer yatırımlar anlamında bizim için önemli olacak." Kayseri'nin yatırıma önem
vermesi, bütün kurumların uyum içerisinde çalışması, merkezi hükümetin uyumu ve Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün Kayserili olmasının şehrin gelişmesine katkı sağladığına vurgu yapan Altuntuğ, son
olarak Kayseri'deki toplu taşıma faaliyetleri hakkında konuklarına bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda
Altuntuğ, Bakan Bode'ye günün anısına Osmanlı motifleriyle süslenmiş vazo ve Kayseri tanıtım kitabı
armağan etti.
ALMAN BAKAN'A ERCĐYES SUNUMU
Ziyaretin ardından Bakan Bode ve beraberindekilere Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Murat Cahit Cıngı tarafından Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi sunumu yapılarak proje
hakkında detaylı bilgiler verildi, Erciyes Projesi'nin Almanca hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.
Sanayi Odası’nın (KAYSO) davetlisi olarak ilimize gelen Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi,
Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Jörg Bode ve iş adamlarından oluşan heyet Vali Mevlüt Biliciyi
makamında ziyaret ettiler.Kayseri'ye gelen ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezerek
ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili girişimlerde bulunması beklenen Aşağı Saksonya Eyaleti'nden
Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Jörg Bode ve iş adamlarından oluşan heyet, bu arada Vali
Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret ederek kentle ilgili bilgi aldı. Konuklarına Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi
olduğunu ve Asurlular döneminden beri ticaret kenti olarak bilindiğini anlatan Vali Bilici, "Kapadokya
bölgesi ve peribacalarını mutlaka görmenizi öneririm. Zamanınız varsa Erciyes Dağı'nı da
görmelisiniz" dedi. Balon turu öneren ve "Kapadokya'yı mutlaka tepeden görmelisiniz" diyen Vali Bilici,
konuklarının zaman darlığından yakınması üzerine, Erciyes, Kapuzbaşı, Sultansazlığı Kuş Cenneti gibi
yerleri fotoğraflarla anlattı, bilgi verdi. Konuk iş adamları adına konuşan Alman Bakan Jörg Bode de,
Kayseri'den çok etkilendiklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezeceklerini ve
karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendireceklerini belirten Alman Bakan, "Milletvekiliyken 6 yıl önce de
Türkiye'ye gelmiştim. O zaman da hayran kalmıştım. Bu kez ekonomik ve ticari işbirliğiyle daha sık
geleceğimizi umuyorum" diye konuştu. Vali Mevlüt Bilici, konuk bakana el dokuması kök boya kilim
hediye ederken, sanayici ve iş adamlarına da kenti tanıtıcı fotoğraf ve broşür hediye etti. Bakan Jörg
Bode de Vali Bilici'ye kalem seti hediye etti. Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi Çalışma ve
Ulaştırma Bakanı Jörg Bode ve beraberindeki ticaret heyeti, Kayserigaz'ı ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Bode, Kayseri'de kendilerine gösterilen konukseverlikten memnun olduklarını belirterek,
"Kayserigaz'ın abone sayısının yüksekliği bizi şaşırttı. Aşağı Saksonya bölgesinin kuzey
batısındakinden daha fazla abone, Kayserigaz'da bulunuyor" dedi. Kayserigaz Genel Müdür
Yardımcısı Atilla Karagöz de şirketin tarihçesi, kurumsal yönetim ilkeleri, abone ve kullanıcı sayısı le

yatırım konularında bilgi verdi. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve EWE Enerji A.Ş.
CEO'su Dr. Frank Quante, Bakan Jörg Bode'ye, geleneksel Türk motifleri ile süslenmiş vazo hediye
etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11358
Erişim Tarihi: 02.05.2012
Yamula Barajındaki Tekneler Ruhsatlandı
167 gezi ve balıkçı teknesinden 32'sine ruhsat verildi
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Kayseri'nin Denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda faaliyet gösteren teknelere Kocasinan
Belediyesi tarafından 'Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi' verilmeye başlandı. Kuşçu Marina Restoran'da
düzenlenen ruhsat verme töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kızılırmak
üzerindeki Yamula Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren 167 gezi ve balıkçı teknesinden 32'sine ruhsat
verildi. Ruhsat alan tekneler baraj sularında Türk bayrağı açarak selamlama turu yaptı. Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Marina tesislerinde düzenlenen lisans ve ruhsat dağıtım töreninde
yaptığı konuşmada, gezi ve balıkçılık amacıyla Yamula Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren teknelerin
bundan böyle dönem dönem ruhsatlandırılacağını, ruhsat verme işini ise kendilerinin yapacağını
söyledi. Yıldız, şöyle devam etti: "10-15 yıl önce, Kayseri'ye deniz geleceğini, ilçemize bağlı 22 köyde
167 kişinin kooperatif kurup, balıkçılık yapacaklarını söylesek, herkes gülerdi. Ama, şimdi bakın 82
milyon metrekarelik yüzölçümüne sahip barajda yayın, levrek, Gümüş, sazan ve alabalık tutuluyor. O
nedenle şu anda 62 gemi ve tekneden ilk planda Ulaştırma Bakanlığı verilerine uygun 32'sine ruhsat
ve lisans verdik. Baraj gölünde tehlikeli ve üzücü olaylar meydana gelmemesi için gereken önlemleri
alıp, eğitim çalışmaları yapıyoruz. Yöredeki köylüler, tarım ve hayvancılıktan sonra şimdi de balıkçılıkla
tanışarak önemli gelir kapısına kavuştu. Yamula Barajı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Çavuş da,
balıkçılığın yöre halkı için ekmek kapısını olduğunu, ruhsat almalarına yardımcı olan Ulaştırma
Bakanlığı ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini söyledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11359
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Đranlı'lar Talas'ta
Đran'dan gelen turistler, bisikletle Talas'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.
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Kayseri'de yaşayan Đranlı sığınmacılar ile Đran'dan gelen turistler, bisikletle Talas'ın tarihi ve kültürel
mekanlarını gezdi. Şehir merkezinden bisiklet turuna başlayan Đranlılar, sarnıçlı yeraltı şehri, Ali Dağı
mesire alanı, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Yaman Dede Camii ve Amerikan Koleji'ni ziyaret etti.
Bisiklet üzerinde 3 saat süreyle Talas'ı gezen Đranlılar'ın kafile başkanı Ahmet Demne, Đran'dan turist
olarak gelen grup ile Kayseri'de yaşayan Đranlıları böyle bir etkinlikte bir araya getirdiklerini belirtti.
Bisikletli gezi programına 14-40 yaş arasında 50 civarında Đranlının katıldığını ifade eden Demne,
ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarına hayran kaldıklarını söyledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11360
Erişim Tarihi: 02.05.2012

C Kotasını A Diye Sattılar
Çiftçi olmamasına karşın Kayseri Şeker Fabrikasından A kotası pancar alan kişiler belirlendi.
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Kayseri Şeker Fabrikası, kota adaletsizliği ile ilgili çiftçinin şikayetlerini dikkate aldı. Çiftçi olmamasına
karşın şeker fabrikasından A kotası pancar alan kişiler belirlendi. Fabrika yönetim kurulu, bu kişilerin
tespiti için yaptığı çalışmalarda büyük başarı elde etti. Bu yıl üretimi çok ciddi takip eden fabrika, A
kotası hakkı olmayanların tamamını tespit etmiş olacak. Hakkı olmadığı halde A kotası alanların ise,
çiftçiyi iyi takip ederek fazla pancar üretimini C kotası fiyatından alarak, fabrikaya A kotası fiyatından
sattıkları ortaya çıktı. Kayseri şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 1,5 yıl önce
fabrika yönetimine kayyum olarak atandıklarını belirterek, göreve geldikleri günden beri kota
adaletsizliği ile ilgili şikayetler aldıklarını ifade etti. Akay, kota adaletsizliğinin önüne geçme adına
başlattıkları çalışmalarda da önemli bir mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Pancar çiftçisi olmamasına
karşın fabrikadan A kotası alanların tespitini yaptıklarını aktardı. Bu yıl 2 milyon 100 bin ton pancar
üretimi hedeflendiğini anlatan Hüseyin Akay, şu bilgileri verdi: "Geçen yıl 2 milyon 45 bin ton pancar
aldık. Üretim yaptık. Biz göreve geldikten sonra çiftçimiz bizden en çok istekleri, şikayetleri kota ile ilgili
sıkıntılarıydı. Kota adaletsizliği yönündeki söylemleriydi. Kotaların az olduğu, istenilen kotanın

verilmediği ve artırılması talepleri üst seviyede yer aldı. Bu yıl kota ile ilgili sıkıntı olmadı. Adaletli
dağıtım oldu. Geçmişte farklı uygulamalar olmuş. Pancar çiftçisi olmadan da kota alan oldu. Biz bunu
bir ölçüde kaldırdık. Ekim yapan, pancar ekimini yapan çiftçiye kota verdik." Geçmişteki kota
uygulamaları ile ilgili de bilgiler aktaran Akay, kendisi çiftçi olmamasına karşın fabrikadan A kotası
alanlar olduğunu ve çiftçiden pancarları daha ucuza aldıklarını hatırlattı. "Bu kişiler kendisi üretmiş gibi
fabrikaya pancar satıyordu" diyen Akay, "Çiftçinin üzerinden haksız bir kota, üretmeden kazanç var.
Bunun büyük ölçüde kaldırmaya çalıştık. Ki başarılı olduk. Ama bunu tam kaldıramadık. Bunun
tedbirini aldık. Eldeki kotalar birden bire ortadan kaldıramıyoruz. Teslim edilen pancara göre bu kota
işlerini koruyor. Çiftçinin ürettiği pancarı başkasına kaptırmaması için tedbirler aldık." diye konuştu.
A kotası ve C kotası uygulamalarından bahseden Akay, şöyle konuştu: "Çiftçi olmayan bu kişiler,
kendisine ait A kotası var ve üretim yapmıyor. Bir şekilde bu kota hakkını almış. Ekim yapan çiftçiyi de
biliyor. Fazla ekim yapanı takip ediyor. Fazla ekim yapan çiftçiye "pancarını alırım" diyor. 70 lira fiyat
veriyor. Çiftçi nasıl olsa kota fazlası pancarı fabrikaya aynı fiyata satacağını ve peşin paraya bu
kişilere vermeyi tercih ediyor. Bu insanlarda 70 liraya aldığı pancarı 125 liradan fabrikaya satıyor. Biz
bunun önüne geçerek üretim konusuna ağırlık verdik ve takip ediyoruz. Büyük ölçüde ortadan kalktı.
Çiftçinin şikayetlerinin azalması ve tedbirlerimizle bunun azaldığını gözlemliyoruz. Bu yıl sonrasında
bu kotadaki adaletsizlik tam olarak bitecek." Hüseyin Akay, bu yıl 395 bin dekar alanda pancar ekimi
yapıldığını sözlerine ekledi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11361
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Vekiller Đmam Hatip Lisesi'de !
28 Şubat döneminde hakları gasp edilen Đmam Hatip öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine katkı .
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer, Kayseri Anadolu Đmam Hatip Lisesi'ni
ziyaret etti. Karayel ve Tamer, Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan ile birlikte Okul Müdürü Mikail
Karaköse'yi ziyaret ederek, okuldaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Karayel, burada yaptığı
açıklamada, 28 Şubat döneminde imam hatiplerin önünün kesildiğini, ancak yapılan yasal
düzenlemeyle katsayı sorununun çözüldüğünü belirtti. Đmam hatip okullarını çok önemsediklerini,
dindar nesil yetiştirilmesinde bu okulların önemli rol oynayacağını ifade eden Karayel, şunları kaydetti:
"Dindar nesil, vatanını, milletini ve bayrağını seven nesil demektir. Buralarda yetişen gençlerimiz,
vatanına, milletine, bayrağına faydalı işler yapacaktır. Bu okullarımıza her türlü katkıyı vermeye
hazırız. Gençlerine dilini ve dinini öğretmek, devletin asli görevlerindendir. Bu okullar bunun için çok
önemli. 28 Şubat dönemindeki postallı eğitimden özgür eğitime geçtik. Artık imam hatip mezunları
horlanan, itilen, kakılan değil, şahsiyetli, güvenilik insanlar olarak görülecek." Milletvekili Tamer de, 28
Şubat döneminde hakları gasp edilen imam hatip öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine katkı
sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ziyaret sonrası öğrencilerle bir araya gelen Karayel
ve Tamer, öğrencilerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Gülhan
Beyza Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı ve imam hatip okulu öğrencilerinin
teşekkürlerini belirttiği mektubu okudu. Özcan, daha sonra mektubu Başbakan Erdoğan'a iletmesi için
Karayel'e verdi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11362
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Oda Başkanları Çanakkale'de
KESOB'a bağlı oda başkanları ile Đç Anadolu Bölge Birliği'ne bağlı kooperatif başkanları Çanakkale de.
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ile Đç Anadolu Bölge Birliği'ne bağlı
kooperatif başkanları Çanakkale'yi ziyaret etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa
Alan, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verildiği Çanakkale'nin tanıtılması,Çanakkale
Savaşlarının Türk ve dünya tarihindeki önemine ilişkin bilincin yaygınlaştırılması için Çanakkale gezisi
düzenlediklerini bildirdi. Oda ve kooperatif başkanlarının katılımıyla 27-28-29 Nisan tarihlerinde
Çanakkale gezisi gerçekleştirdiklerini ifade eden Alan, şunları kaydetti: "27 Nisan'da birliğimizin
önünden yola çıkarak, cumartesi sabah saatlerinde Çanakkale'ye ulaştık. Profesyonel rehberler
öncülüğünde, kurtuluşumuzun simgesi ve kilit noktası olan Çanakkale ve Gelibolu yarım adası,
cepheler, şehitlikler, abideler ve anıtlar gezildi. Ecdadımızın hangi şartlarda ve olumsuzluklarda bu
vatanı düşman işgalinden kurtardığının yerinde anlaşılması ve manevi havayı ruhunda hissetmek
uğruna çok güzel, verimli bir gezi oldu. Çanakkale'de bizleri karşılayan ve yardımcı olan kardeş
birliğimiz Çanakkale ESOB Başkanı Sayın Mustafa Vurucu'ya teşekkür ediyorum." EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11363
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Kiralık Nunez' le 3 Yıl daha
Kayserispor, kiralık Riveros Nunez'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.
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Kayserispor, sezon başında kiraladığı Cristian Miguel Riveros Nunez'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Kulübün internet
sitesinden yapılan duyuruda, sezon başında Sunderland FC'den kiralanan, Paraguay Milli Takımı'nın da
Oyuncusu olan Nunez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Duyuruda, "Kulübümüz, başarılı Oyuncusu
Cristian Miguel Riveros Nunez ve Sunderland Kulübü ile anlaşarak, Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştır"
denildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11364
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Kayserili Đşadamları Umman da
Umman'a bol bol Kayseri pastırması ve sucuğu götürülürerek hediye edildi.
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Tüm Sanayici ve Đşadamları Derneği (TÜMSĐAD) Kayseri Şubesi tarafından Umman 'a 4 günlük iş
gezisi düzenledi. Gezide ziyaret edilen iş çevrelerinin temsilcilerine hediye olarak Kayseri pastırması
ve sucuğu götürülürken, TÜMSĐAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, verimli bir ortamda
gerçekleşen ziyaretlerde iş görüşmeleri yapıldığını söyledi. Dernek binasında basın toplantısı
düzenleyen TÜMSĐAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, gerçekleştirdikleri gezinin Umman'ın
nüfus yoğunluğu diğer bölgelere göre 24 kat daha fazla olan Başkent Muscat şehrinden başladığını
söyledi. Gezinin devamında Muttrah, Bowshar ve A'seeb şehirlerinin de ziyaret edildiğini ifade eden
Uğurlu, şöyle konuştu: "Yaptığımız ziyaretlerde, Umman'da yerleşik olarak çalışan Türk işadamlarının
sektörlerini masaya yatırdık. Değşik sektörlerde yaşanan zorluklar konusunda fikir alışverişinde
bulunduk. Sıcak bir ortamda geçen görüşmelerde ziyaret ettiğimiz temsilcilere, hem TÜMSĐAD logolu
çini tabak, hem de Kayseri'nin yöresel lezzetleri olan pastırma ve sucuk hediye ettik. Yapılan ikili
görüşmeler sonrası özellikle inşaat ve demir-çelik sektöründe prensip anlaşmaları da sağladık.
Umman'daki firmalara Kayseri sanayisi ve ticaret potansiyeli hakkında bilgiler verdik."
'BĐZ KENDĐ YAĞIMIZDA KAVRULURUZ'
Basın toplantısında gazetecilerin yeni teşvik yasası ile ilgili sorularını da yanıtlayan Uğurlu, "Bölgesel
manada teşviki olumlu buluyoruz. Ama Kayseri'de 'Bize kimse köstek olmasın, biz kendi yağımızda
kavruluruz' gibi bir anlayış da var. Bu nedenle devlet yatırımlarından yeterince destek alamadığımız
düşüncesindeyiz" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11365
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Pınarbaşı'da Cinayet Erenköy'de Đntihar
Đlimizde son bir haftada cinayet ve intihar olayları dikkat çekiyor.
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Kayseri'de bir kişi KENDĐSĐNĐ AĞACA ASARAK intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki

Y.A.'nın evin bahçesinde bulunan ağaca kendini asarak intihar ettiği kaydedildi. Kayseri'de emekli 58
yaşındaki Yavuz Yaşar Akkaya, iddiaya göre, kredi kartı borçlarını ödeyemediği için girdiği bunalım
sonucu, kendini ceviz ağacına asarak canına kıydı. Melikgazi Đlçesi Erenköy Mahallesi Eyüp Hoca
Caddesi'nde bağ evinde oturan Yavuz Yaşar Akkaya, bahçedeki ceviz ağacına bağladığı iple intihar
etti. Akkaya'nın üzerinde, "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Borçlarımı ödeyemediğim için intihar
ediyorum" yazılı not bulundu. Akkaya'nın cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemeden sonra otopsi
için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Pınarbaşı ilçesinde
meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Pınarbaşı ilçesinde iki kişi arasında çıkan
bıçaklı kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Güneydoğu Dinlenme Tesisleri
önünde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Đki kişinin ellerindeki bıçaklarla
birbirlerine saldırması sonucu Yiğiter Sarı (21) olay yerinde öldü. Hüseyin Sezgin (18) ise ağır yaralı
olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı kaydedildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11366
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Kayserisporlu Futbolcu Polise Çarptı
Yetkililer, Ömer Şişmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, belirtti
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kayserispor'un forvet oyuncusu 23 yaşındaki Ömer Hasan Şişmanoğlu ve kardeşi 16 yaşındaki Ömer
Hasan Şişmanoğlu trafik kazasında yaralandı. Şişmanoğlu'nun kent merkezinde otomobiliyle, önce
başka bir otomobile, daha sonra da yol kontrolü yapan trafik polisi otosuna çarparak durabildi. Kaza,
merkez Kocasinan Đlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Tuna ile Billur Caddesi'nin kesiştiği kavşakta
meydana geldi. Ömer Hasan Şişmanoğlu yönetimindeki 38 HS 970 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı
hız nedeniyle kontrolden çıkıp Seyfi Tatlıoğlu yönetimindeki 38 NE 295 plakalı otomobile, daha sonra
da kavşakta yol kontrolü yapan Trafik Denetleme Şubesi'ne ait 38 A 5544 plakalı otomobile çarptı.
Đçinde polislerin olmadığı trafik otomobili çarpmanın şiddetiyle refüje çıktı. Kazada hafif yaralanan
Ömer Hasan Şişmanoğlu ile kardeşi Yasin Şişmanoğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher
Nesibe Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ömer Hasan Şişmanoğlu ile kardeşi yapılan tedavinin
ardından taburcu edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11367
Erişim Tarihi: 02.05.2012

Yukarı Borandere de Kaçak Kazı
Geliç Sırtında gece kazı yapan jandarma baskında 3 kişiyi yakaladı.
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suçüstü yakalandı.
Pınarbaşı Đlçesi'ne bağlı Yukarı Borandere Köyü Geliç Sırtı bölgesinde bazı kişilerin gece kazı yaptığı
ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen yere baskın yaptı. Baskında, kazma- kürek kullanarak kazı
yapan G.U., M.Ş. ve C.Ş. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve defineci oldukları belirtilen kişilerin
kullandığı kazma, kürek ve fenerlere el konulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Öte yandan
Kayseri'de bağ ve bahçelerdeki elektrik trafolarının soğutulmasında kullanılan yağları çaldıkları öne
sürülen 2 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin arandığı bildirildi. Kayseri'nin Bünyan, Develi ile Yeşilhisar
Đlçesi'nde çeşitli kişilere ait 7 ayrı elektrik trafosundan toplam 1120 litre yağ çalan O.D. ile S.G.
jandarma ekiplerinin takibi sonucu Bünyan Đlçesi'nde yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında
kullandıkları 38 AT 541 plakalı kamyonette yapılan aramada çalınan yağların bir bölümü ile demir
direklere tırmanmakta kullanılan özel ayaklık, demir kesme makası ve boş bidonlar bulundu.
Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden O.D. ile S.G., tutuklandı. M.G.'nin ise arandığı bildirildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11368
Erişim Tarihi: 02.05.2012

