KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
26.03.2012–31.03.2012
Kayserispor Kara Gün Geçirdi. 1-0
Temsilcimiz Deplasmanda Karabükspora 38. dakikada yediği golle yenildi.
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Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, ev sahibi
takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile Kayserispor
arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 14. dakikada
misafir takımda Hasan Ali'nin ceza sahası içine gönderdiği top, Kardemir Karabükspor'un defans
Oyuncusu Seric'ten sekti. Kaleci Tomiç, topu rakip Oyunculardan önce kornere çelmeyi başardı.
25. dakikada, ev sahibi takımda Mehmet Yıldız, Birol'un uzun pasıyla ceza sahasında topla buluştu.
Mehmet Yıldız, defansın baskısına rağmen vuruşunu yaparken, top üstten farklı bir şekilde auta çıktı.
38. dakikada ev sahibi takımın Birol'la kullandığı korner atışında, topla arka direkte buluşan Mabıala,
kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0
43. dakikada, Kayserispor'da Pekarik'in sağ kanattan ortasında Furkan sert vurdu, top üst direğe
çarpıp auta çıktı.
54. dakikada, Kardemir Karabükspor'da Cernat rakip defans Oyuncuklarını geçerek kaleci Gökhan ile
karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Gökhan, topu uzaklaştırdı.
56. dakikada, ev sahibi takımın golcü Oyuncusu Mehmet Yıldız orta sahadan gelen uzun topu kontrol
ederek ceza alanına girdi. Kaleci Gökhan, Mehmet Yıldız'ın ayağındaki topa dokunarak uzaklaştırdı.
74. dakikada, ev sahibi takımda Erkan Taşkıran sol kanatta kaptığı topu ceza sahasına ortaladı. Đlhan
Parlak, ön direkte topa kafayla vurdu. Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
81. dakikada, Birol'un pasında topla buluşan ev sahibi takımın Oyuncusu Đlhan Parlak'ın sert şutunda
top, kaleci Gökhan'da kaldı.
89. dakikada, Kağan'ın pasına hareketlenen Đlhan Parlak, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Đlhan meşin
yuvarlağı auta gönderdi.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kardemir Karabükspor aldığı bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Barış Şimşek xx, Đsmail Köse xx, Mehmet Metin xx
Kardemir Karabükspor: Tomic xx, Birol xx, Cernat xx (Dk. 82 Güven x), Seric xxx, Đlhan Parlak xx,
Mabıala xxx, Kağan x, Mehmet Yıldız x (Dk. 65 Ragued x), Shelton x (Dk. 19 Erkan x), Jahic xx, Uğur
xx
Kayserispor: Gökhan x, Hasan Ali xx, Eren x (Dk. 81 Nadir x), Khızanıshvılı x, Troısı x, Rıveros x,
Kujovıc x, Umut x (Dk. 73 Okay x) Bıseswar x (Dk. 71 Sefa x), Furkan xxx, Pekarık xx
Gol: Dk. 38 Mabıala (Kardemir Karabükspor) Sarı kartlar: Dk. 76 Erkan, Dk. 90 Đlhan (Kardemir
Karabükspor), Dk. 90 Kujovıc Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u 1-0 yenen Kardemir
Karabükspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Herkesin düştüğü gözüyle baktığı Kardemir
Karabükspor ligde kaldı" dedi. Korkmaz, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, takımın başına
geldiğinde 25 puan sözü verdiğini ve bu sözünü tuttuğunu söyledi. Zor bir süreçten geçtiklerini ifade

eden Korkmaz, şöyle konuştu: "Herkesin düştüğü gözüyle baktığı Kardemir Karabükspor ligde kaldı.
Daha önce Kayseri Erciyesspor'u son ana kadar iyi getirip ligden düşmüştük. Ama bu defa Karabük'te
ligde kalmayı başardık. Futbolcularım müthiş bir mücadele sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu
eser onların eseridir. Biz bir takım halinde mücadele ettik. Muhasebecisinden ahçısına, doktoruna
kadar herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yönetime bana ve futbolculara güvendiği için teşekkür
ediyorum. Önümüzde Ziraat Türkiye Kupası'nda, Boluspor ile bir maçımız var. Onlarda iyi takım. Zor
bir maç olacak."Takımın defans Oyuncusu Jahic ise maçı kazanarak ligde kaldıklarını, bu nedenle de
mutlu olduklarını belirterek, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak istediklerini söyledi. Ragued de,
rekabeti seven bir takım olduklarını, bu sayede ligde kaldıklarını kaydetti.
-Kayserispor cephesiKayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze de Karabük'e kazanmaya geldiklerini, ancak olmadığını
ifade ederek, bu maçta iki farklı devre yaşadıklarını söyledi. Đlk 60-70 dakika Oyuna hakim olduklarını
vurgulayan Arveladze, "Zor bir maçtı. Son 25 dakika Oyunumuzu bozduk. Đlk devre 3 net
pozisyonumuz vardı. Đkinci yarı ise Karabük daha net pozisyonlar yakaladı. Kardemir Karabükspor'u
tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibimiz Fenerbahçe. Maç tarafsız sahada oynanacak. Biz
Fenerbahçe'ye karşı iyi oynuyoruz" dedi. Kaleci Gökhan ise yedikleri golden sonra biraz
bocaladıklarını aktararak, ikinci yarı takımın kupa yorgunluğu da eklenince istedikleri bir sonuç
alamadıklarını ifade etti. Sefa da iyi oynadıklarını, kötü bir golle mağlup olduklarını belirtti
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11209
Erişim Tarihi: 26.03.2012

3 Metrelik Jaws Gördünüz mü ?
Kayseri de bir balıkçıda sergilenen köpek balığı görenleri hayrete düşürdü.
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Kayserili iki balıkçının Mersin'de yakaladığı köpek balığı vatandaşların ilgisini çekti. Bir balıkçıda
çalışan Sebahattin Oruç ve Özkan Tunç'un yakaladığı 3 metre uzunluğunda ve 270 kilo ağırlığındaki
köpek balığı, balık tezgahında sergilendi. Yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Sebahattin
Oruç, AA muhabirine, belirli aralıklarla Akdeniz ve Karadeniz'de balık avlamaya gittiklerini söyledi.
Köpek balığını Mersin kıyısında yakaladıklarını ifade eden Oruç, "Gece balık avlamak için Mersin
sahiline açılmıştık. Denize 3 tane ağ attık, ama balık 3 ağı da kopardı, 4. ağda zor yakaladık. Bu
şimdiye kadar yakaladığımız en büyük balık" dedi. Balığı yakalamak için 3 saat uğraştıklarını anlatan
Oruç, meraklıları için balığı sergilediklerini söyledi. Balığın boyunun 3 metre, ağırlığının ise 270
kilogram olduğunu belirten Oruç, "Kayserililer bu kadar büyük balığı belki de ilk defa görüyor. Balığın
kanat uzunluğu da 2,5 metre. Şimdi biraz küçük görünüyor, çünkü kuyruğunun bir kısmını kestik.
Balığı parçalayarak kilosunu 35 liradan satışa çıkaracağız" diye konuştu. Diğer balıkçı Özkan Tunç da
uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları balığı vinçle denizden çıkardıklarını kaydetti. Balıkçının önünden
geçen vatandaşlar da Kayseri'de ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüklerini söylediler. Öte yandan,
vatandaşların köpek balığına ilgisi, balıkçılar için ayrı bir gelir kapısı oluşturdu. Balıkla hatıra fotoğrafı
çektirmek isteyenler, balıkçılara 1 lira ödeyerek fotoğraf çektirdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11210
Erişim Tarihi: 26.03.2012

GESĐAD 2012 Ödülleri Kayseri de verildi.
Onur ödülü Kısacık'a, Yılın Yatırımcı Ödülü Özhaseki'ye, Yılın Sanayicisi Ödülü Hacı Boydak'a verildi.
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Kayseri Hilton'da düzenlenen ödül töreninde LC Waikiki-Taha Group Genel Koordinatörü Đsmail Hakkı
Kısacık "Markalaşma" konusunda konferans verdi.
Kısacık, kendileri bir marka olan Kayserili işadamlarına hitap etmekte tereddüt ettiğini ifade ederek,
"Ancak kendimde biraz cesaret toplayarak karşınızda buluyorum. Markalaşmak diğerlerinden farklı
olmayı, benzerlerinin içerisinde ayırt edilmeyi sağlayan bir olgudur" dedi.
Markayı asıl değerli kılanın, bu markaya sanayicilerin yaptığı katkılar olduğunu belirten Kısacık, şöyle
devam etti:
"Bir başka değişle markayı belirleyen yerine getirilen vaatlerdir. Đsimler çok önemli değildir. Önemli
olan onun arkasındaki güç, ona yüklenen önem ve o markanın sağladığı güvendir. Marka ve
markalaşma dediğimizde aklımıza hemen bir ürün veya hizmet geliyor. Marka olmuş bir çok ürün,
sağlık, turizm ve eğitim gibi hizmet sektöründe bir çok tesis sayabiliriz. Fakat ne yazık ki üretim
konusunda marka olmuş tesisler hiç aklımıza gelmez. Ben özelikle grubumun üretim firmalarından
sorumlu yöneticisi olarak bunu ifade etmek istiyorum. Kendi alanında başarılı olan müşterileri
tarafından diğer üreticilere tercih edilen bir üretim tesisi de bana göre bir markadır."
Konferansın ardından, 2011 Ekonomi ödülleri sahiplerine verildi. Onur ödülü Taha Grup adına Đsmail
Hakkı Kısacık'a, Yılın Yatırımcı Ödülü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye,
Yılın Sanayicisi Ödülü Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'a, Yılın Đnovasyon Ödülü
Molu Enerji adına Faruk Molu'ya, Yılın Đşadamı Ödülü Hasçelik adına Halit Özkaya'ya, Yılın Đhracatçısı
Ödülü Çinkom Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan'a, Yılın Markası Ödülü Sahin Sucukları adına
Salih Fazlıoğlu'na, Yılın Đşkadını Ödülü Şafak Çivici'ye, Yılın Girişimcisi Ödülü Mustafa Çetindağ'a
verildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11211
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Aslı Đle Kerem Kayseri Mahallesinde
Anadolu motifleriyle bezeli rolyeflerin yer aldığı heykel, Kayseri Mahallesi'ne dikilecek.
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Kayseri'deki Tavukçu Mahallesi'ne dikilecek Aslı ile Kerem Heykeli için açılan yarışmada Mimarsinan
Fakültesi öğretim üyesi Hüseyin Suna'nın eseri birinci oldu. Anadolu motifleriyle bezeli rolyeflerin de
yer aldığı heykel,kısa sürede tamamlanarak, Kayseri Mahallesi'ne dikilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin
yürüttüğü Kayseri mahallesi Projesi kapsamında Tavukçu Mahallesi'ne dikilecek Aslı ile Kerem heykeli
için 37 eser başvurdu. Mimarsinan Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Rahmi Aksungur başkanlığında,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Prof.Dr. Metin Sözen, Doç.Dr. Nurdan Karasu
Gökçe, Mimar ve Kent konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, mimar Ayşe Önder'den oluşan jüri yaptığı
değerlendirme sonucu, Mimarsinan Üniversitesinden Hüseyin Suna'nın eserini birinci, aynı
Üniversiteden Önder Büyükerman'ın yaptığı heykeli ikinci ve yine aynı üniversiteden Ümit Öztürk'ün
eserini ise üçüncülüğe layık gördü. Dereceye giren ve mansiyona layık görülen Aslı ve Kerem
heykelleri, Kadir Has Spor ve Sergi Salonu Fuayesi'nde sergilendi. Heykel maketlerinin yer aldığı
sergisinin açılış kurdelesini kesen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki şöyle dedi:
"Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yaşayan masal kahramanı Aslı ile Kerem'in heykellerini, halen
restorasyonunu yaptığımız Tavukçu Mahallesi'nde dikeceğiz. Böylece, tutkulu bir aşk yaşayan
kahramanlarımız, ölümsüzleştirilmiş olacak. Yarışmaya hayli ilgi oldu. 37 eser arasından ilk üçe giren
eserleri seçmekte zorlandık."
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11212
Erişim Tarihi: 26.03.2012

FB ,'den Amrabat'a 6 Milyon euro mu ?
Fenerbahçe'nin iddiaya göre Amrabat'a 6 Milyon Avro teklif götüreceği belirtildi.
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, çeşitli basın yayın organlarında yer alan
"Fenerbahçe, Amrabat için düğmeye bastı" haberleri hakkında açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ederken Fenerbahçe'nin Kayserispor'un
Faslı yıldızı Nordin Amrabat için devreye girdiği haberleri Türk spor kamuoyunde yüksek sesle
konuşulmaya başlandı. Amrabat için sezon sonunda Kayserispor'a 6 milyon euroluk resmi teklif
götüreceği 'iddia edilen' Fenerbahçe'nin ayrıca Baroni, Bilica ve Ziegler ile de yollarını ayıracağı
belirtilmişti.Çeşitli spor yayın organlarında yer alan haberlerin ardından Sporx.com olarak Kayserispor
Kulübü Menajeri Süleyman Hurma'nın görüşlerini aldık. Fenerbahçe cephesinden kendilerine herhangi
bir teklif gelmediğini dile getiren Hurma, "Artık, bıktık usandık bunlara cevap vermekten. Bizim
haberimiz yok, gitsinler Fenerbahçe'ye sorsunlar. Önümüzde bir kupa maçı var ve biz kadromuzdaki
tüm oyuncular ile yola devam etmek istiyoruz. Geleceğin kadrosunu kurmak istiyoruz ve bu konuda
önemli adımlar attık. Bizim Amrabat'ın transferi konusunda bir bilgimiz yok. Fenerbahçe açısından da
bu tarz bir düşünce var mıdır, yok mudur. Biz bilemeyiz" dedi.Kayserispor'un gelecek yılların
kadrosunu kurduğunu dile getiren Hurma, Yunan futbolcu Gekas ile ilgili hiçbir şekilde
ilgilenmediklerini ve bazı genç futbolcular için araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Öte yandan Ada
basının spekülatif spor haber siteleri, Đngiltere Premier League takımlarından Fulham'ın da Faslı
futbolcu Nordin Amrabat ile ilgilendiğini ve transfer sürecini sezon sonunda noktalamak istediğini
belirtti. EDĐTÖR: ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11213
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Elektrik Kesintisine son !
Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ, aboneler için şu müjdeyi verdi.
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Bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintilerinin önüne geçmek için de çalışma yürüttüklerini
kaydeden Büyükkeçeci, şu bilgileri verdi: "Abonelerimizin bizden en büyük istekleri yılda bir defa
yaptığımız periyodik bakımlarda 6-8 saatlik mecburi elektrik kesintisinin en aza indirilmesiydi.
Yaptığımız son yatırımlar ve teknolojik çalışmalarla bu yıl hiç elektrik kesmeden bakım çalışmalarını
yapacağız. Bu uygulama Türkiye'de ilk olacak. Zaten, uyguladığımız Scada sitemiyle dış etkenler ve
abonenin kendi arızası dışında sistemimizden kaynaklanan elektrik arızası ve kesintisi neredeyse
kalmamıştır. Kayseri, elektrik yönünden en sorunsuz ilimizdir." Şirketin bu yıl 428 milyon lira ciro
yaptığını, 13,8 milyon lira vergi ödediğini belirten Büyükkeçeci, 2010 yılında 36 milyon lira olan karın
da yaklaşık 55 milyon liraya çıkarıldığını söyledi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu ve
denetim kurulu raporları oy birliğiyle kabul edildi. Đstifa eden yönetim kurulu üyesi Necmettin Kılıç'ın
yerine Đlker Sert'in kabul edilmesinin kararlaştırıldığı genel kurulda, şirketin karının yüzde 30'unun
ortaklara dağıtılmasına karar verildi. Daha sonra, şirketin yeni yönetim kuruluna Mehmet Özhaseki,
Bekir Yıldız, Memduh Büyükkılıç, Sema Cıngıllıoğlu, Atilla Özmen, Đlker Sert ve Kerim Erengül seçildi.
Yeni denetim kurulu ise Ahmet Acer, Halit Taşyapan, Cem Bozali, Cengiz Kılıç ve Yasin Kalem'den
oluştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11214
Erişim Tarihi: 28.03.2012

Elektrik Şirketi Abonenin Ayağına Gidecek.
Artık abonelik için vatandaşın ayağına gidilecek.
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Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ, abonelik için vatandaşın ayağına gidecek. Şirketin 2011 yılı genel kurul
toplantısı, şirket konferans salonunda yapıldı. Şirket Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, genel kurulda
sunduğu yönetim kurulu faaliyet raporunda, 2012 yılında hizmete geçirmeyi planladıkları yeni
uygulamalar hakkında bilgi verdi. Şirket açısından 2012 yılının müşteri memnuniyeti yılı olmasını
hedeflediklerini belirten Büyükkeçeci, abonelik hizmetleri için mobil saha ekipleri kuracaklarını bildirdi.
Mobil saha ekiplerinin mevcut tüketicilerin evinde abone güncelemesi yapacağını ifade eden
Büyükkeçeci, "Yeni abone olmak isteyenlerin işlemleri çağrı merkezimiz tarafından alınıp mobil
ekiplere bildirilecek. Böylece abone olacak kişinin evinde işlemler tamamlanacak. Bu kapsamdaki
çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Kısa sürede bu hizmeti hayata geçireceğiz" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11215
Erişim Tarihi: 28.03.2012

KASKĐ Samsun'a Tek Sayıyla Yenildi
Kupa serisine 1-0 yenik başlayan Kaski deplasmanda seriyi 1-1 'e getirmeye çalışacak.
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Salon: Kadir Has
Hakemler: Semih Vural - Önder Yılmaz - Ahmet Sırtmaç
Kayseri Kaski (79): Bahar Öztürk 8 (3 ribaund-2 asist), Nakia Sanford 10 (9 ribaund-3 asist), Nazlı
gökderim 9 (1 ribaund), Anna de Forge 16 (3 ribaund), Esra Ural 2 (1 ribaund), Doneeka Hodges 13 (2
ribanud-9 asist), Tuğçe Canbaz 2 (1 ribaund-1 asist), Latoya Sanders 19 (10 ribaund-10 asist)
Samsun Basketbol (80): Colleen Miller 18 (7 ribaund-3 asist), Melike Bakırcıoğlu 10 (6 ribaund-4
asist), Deniz Çolakoğlu 8 (3 ribaund-2 asist), Jillian Robbins 24 (11 ribaund-2 asist), Kelly Miller 16 (4
ribaund-3 asist), Tuğçe Murat (1 ribaund-1asist), Gökçe Doğan 4 (3 ribaund-1 asist).
1. Periyot: 22-31
2. Periyot: 24- 5
3. Periyot: 14-18
4. Periyot: 19-26
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Play-off çeyrek final mücadelesinde Samsun Basketbol,
Kayseri Kaski'yi deplasmanda 79-80 yenerek seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off mücadelesinde Kayseri Kaski, Samsun Basketbol'u konuk etti.
Serinin ilk maçını 79-80 Samsun temsilcisi kazandı. Bu turun ikinci maçı ise 29 Mart Perşembe saat
18: 00'de Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanacak.
Maça Samsun Basketbol etkili başlarken Melike Bakırcıoğlu ile skor buldu. Latoya Sanders ile çabuk
toparlanan ev sahibi takım, Colleen Miller-Jillian Robbins ikilisini durdurmakta zorlandı. Đlk periyodu
Samsun temsilcisi 22-31 önde tamamladı.
Anna de Forge ile ikinci periyoda hücumda daha iyi organize olarak başlayan Kayseri Kaski, 16.
dakikaya girilirken yakaladığı 15-2'lik seriyle maçta ilk kez öne geçti ve skoru da 37-33'e taşıdı. Latoya
Sanders ile kolay basketler bulan ve farkı çift haneli rakamlara taşıyan Kayseri temsilcisi soyunma
odasına 46-36 önde gitti.

Üçüncü periyoda iki takım da tutuk başlarken 3 dakika boyunca skor bulamayan rakibi karşısında
Samsun Basketbol, Colleen Miller- Kelly Miller ikilisiyle etkili oldu. Konuk takım yakaladığı 12-2'lik bir
seriyle de 25. dakikada skorda dengeyi kurdu (48-48). Suskunluğunu Latoya Sanders'ın basketleriyle
bozan ev sahibi takım, son periyoda 60-54 önde girdi. Final periyoduna karşılıklı basketlerle başlayan
iki takımın mücadelesinde son 5 dakikaya 66-66 eşitlikle girildi. Jillian Robbins ile çok etkili olan rakibi
karşında maçtan kopmayan Kayseri Kaski, Bahar Öztürk ve Nakia Sanford ile skor buldu. Son
dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçtan 79-80 Samsun basketbol galip ayrıldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi veren Kayseri KASKĐ Antrenörü
Ayhan Avcı, "Samsun'daki rövanş maçını kazanıp, üçüncü maçı Kayseri'de oynarız" dedi. Avcı, yaptığı
açıklamada, play-off çeyrek final ilk maçında sahalarında 79-80 yenildikleri Samsun Basketbol'un iyi
bir mücadele sergilediğini ve seride avantaj sağladığını belirtti. Buna rağmen turu kendilerinin
geçeceğini savunan Avcı, "Bundan şüpheniz olmasın. Her şey üst üste geldi. FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası'nda oynadığımız final maçı nedeniyle takım çok yorgundu. Samsun'daki rövanş maçını
kazanıp, üçüncü maçı Kayseri'de oynarız. Sadece plan ve programlarımızda biraz farklılık yapmamız
gerekiyor" diye konuştu. Öte yandan Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci olan Kayseri
KASKĐ Spor'a, yerel bir gazete tarafından "Yılın Takımı" ödülü verildi. Kayseri Maç Gazetesi tarafından
geleneksel hale getirilen ve spor camiasının ödüllendirildiği "Yılın Oscarları" töreni, Kadir Has Kongre
ve Spor Merkezi'nde yapıldı. Törene, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanları, rektörler, daire müdürleri, sporcular,
antrenörler ve yöneticiler katıldı.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Rusya'nın Dynamo Kursk takımına yenilerek ikinci olan Kayseri
KASKĐ Spor basketbol takımı "Yılın Takımı" ödülüne layık görülürken, takımın antrenörü Ayhan Avcı
"Yılın Antrenörü", kulübün genel menajeri Ahmet Bozbey de "Yılın Menajeri" seçildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11216
Erişim Tarihi: 28.03.2012

Develi de 31 Ton Altın Rezervi Var
Kanadalı Wardell Armstrong International şirketi, Develi deki 2 lokasyonda 31 ton altın kaynağı belirlendiği belirtti.
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Kanadalı Wardell Armstrong International şirketi tarafından Kayseri'nin Develi Đlçesi'nde Öksüt Köyü ile
Zile Beldesi arazisi arasında bulunan Pıtıraklı Mevkii, Şeben, Çamboğazı, Uzun Güney, Moduga
Kalesi bölgesinde yapılan 57 sondaj çalışması ardından 2 ayrı lokasyonda yaklaşık 31 ton altın
kaynağı belirlendiği belirtildi. Öksüt Madencilik Genel Müdürü Bahri Yıldız, belirlenen altın kaynağını
geliştirmek için Erciyes eteklerindeki Zamantı Irmağı çıkış tüneli ve çevresinde olmak üzere 2 yerde
sondaj çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Yıldız, şöyle dedi:
'Develi ilçesi Öksüt Köyü ve Zile Beldesi sınırları içerisindeki altın cevherleşmesi Stratex Madencilik
şirketi tarafından Ekim 2007 tarihinden 10 Nisan 2008 tarihine kadar jeolojik harita ve kayaçlardan
numune alımı şeklinde çalışıldı. 2008 yılından itibaren yörede yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli jeolojik
harita, kaya ve toprak numune alımı şeklinde yürütülen çalışmalarda altın cevherleşmesinin ekonomik
olabileceği belirlenerek 17 Ağustos 2008 tarihinde sondaj çalışmaları başlatıldı. 17 Ağustos 2008'den
11 Mayıs 2009 tarihine kadar toplam 13 sondaj ile sahanın büyük bölümünde jeofizik (IP ve Manyetik)
etüt yapıldı. 11 Mayıs 2009 tarihinde Stratex Madencilik ile Kanadalı Centerra Gold arasında Öksüt

cevherleşmesinin araştırılması ve ekonomik rezerv bulunması halinde işletilmesi amacıyla anlaşma
imzalanmıştır. Yeni gelişmelere bağlı olarak 12 Ekim 2009 tarihinde Öksüt Madencilik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi kurularak Stratex Madencilik'e ait Öksüt-Zile civarındaki 9 ruhsat Öksüt
Madenciliğe transfer edilmistir. Yine Kanadalı Golder Association şirketi taranfından ön çevre
çalışmasınının 1. bölümü ve 26 Aralık 2011 tarihinde ise ön çevre çalışmasının tamamı bitirilmiştir."
Genel Müdür Yıldız, yapılan çalışmanın maden arama çalısmaları başladıgı andaki çevre durumlarını
(flora,fauna,yeraltı ve yerüstü suları ve hava kirliliği) kapsadığını bildirirken, maden sahasında geçen
yılın sonuna kadar 57 sondaj yapıldığını bildirdi. 13 bin 835 metrelik sondaj sonucu 2 ayrı lokasyonda
yaklasık 31 ton altın kaynağı belirlendi. Altın kaynağını geliştirmek için 2012 yılında da sondaj
çalısmaları devam edecek.".
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11217
Erişim Tarihi: 28.03.2012

Hac Ön Kayıtları Başladı.
Đlke kez kuraya katılanlar ve değişiklik yapacaklar müftülüklere , kayıt yeniletecekler ise internetten işlemini
yapacak.
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Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, 2012 yılı Hac ön kayıtlarının 27 mart-12 nisan arasında yapılacağını bildirdi.
Maraşlıgil, il müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında 2011 yılında kur'aya katılanların da aynı
tarihlerde 'Kayıt yenileme' başvurusu yapabileceklerini belirtti.
2011 yılında kur'aya katılıp kur'a sonrasında hacca gidemeyenlerin kayıt yenileme işlemlerinin internet
ortamında Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından yapılacağını belirten Maraşlıgil, şunları söyledi:
"Ancak 2011 yılı ön kayıt dilekçesinde belirttiği il, ilçe, Hac konaklama türleri ve birlikte kur'aya girecek
kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatından vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülüklere
başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yaptırabilirler.
Đlk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kur-aya birlikte katılarak beraber hacca gitmek
isteyenler, ön kayıt ücretini bankaya yatırarak müracaatlarını internet ortamında Diyanet Đşleri
Başkanlığının http: //hac.diyanet.gov.tr internet adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan
müftülüklerden temin ederek dolduracakları Form Dilekçe ile il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek
de yapabilirler."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11218
Erişim Tarihi: 28.03.2012

Özel Đdareler ve ĐGM Kapanabilir
Beldeler kapanıyor,ulaşımda belediye otobüsü ilçelere kadar gidiyor.
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Beldeler 2014 de Kapanıyor kesinleşti gibi. Dün yani Pazartesi akşamı Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki TV Kayseri de gazetecilerimizin sorularını yanıtladı. Açıklamasında 2013
Mart ayına kadar beldelerin kapanacağı kararının TBMM de alınacağını hatta Đl Genel Meclisleri ve Đl
Özel Đdarelerin Büyükşehir Belediyelerine devredileceği , ayrıca Kayseri gibi bir çok şehirde Şehir
Meclisleri kurulacağını söyledi. Beldelerde ilçelere bağlı mahalle olacak.kanal su altyapı mezarlık park
yol asfalt kaldırım ve ulaşım gibi hizmetler Büyükşehir tarafından yürütülecek. Beldelere ,köylere ve
ilçelere belediye otobüsü gelecek.hizmetler artacak ama su kanal gibi diğer hizmetler Kaski ve
belediye yürüteceğinden ödemelerde ücretlerde artacak gibi .
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11219
Erişim Tarihi: 28.03.2012

Tuzhisar Belediyesi Yeni Kamyon Aldı.
Tuzhisar Belediyesi Bir Adet Kamyon Aldı
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Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Belediyesi bir adet yeni kamyon aldı. Yapılan
açıklamada Belediye çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet Ford Kargo 2524 Çelik kasa kamyon
aldı.Büyük Tuzhisar Belediye Başkanı Mehmet Đmir ,kasabamız halkına hayırlı, uğurlu olsun dileğinde
bulundu.
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11220
Erişim Tarihi: 28.03.2012

Kayıp SSK Primleri bulunabiliyor
Emekli Olacakların eski dosyalardaki bulamadıkları SSK Primlerinin bulunabileceği belirtildi.
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Kayıp Primi olan vatandaşlar bu numarayı arayın.0 533 235 81 25 Eğer SSK nız kesin yatmış olup
ama bulamıyorsanız Türkiye Genelinde faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinin geçmişte SSK lı
çalışmış ve sigorta primleri yatmış olan vatandaşların emekliliğine engel olan veya geç emekli
olmalarını sağlayan kayıp primlerin bulunabileceğini açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanlarının
bulunduğu şirketten alınan bilgiye göre 1950 ila 2000 yılları arasında özellikle başka şehirlerde çalışıp
da yatmış SSK primlerini bulamayan ve isim soy isim yaş doğum tarihi baba adı gibi sebeplerden
dolayı bulunamayan primlerin 2 veya 3 şekilde bulunmasının mümkün olduğu öğrenildi. Bulunan
primlerin ise vatandaşım erken emekli olmasına veya SSK ödemesinin az çok para olarak ayrıcada
maaş gibi etkenler açısından çok önemli olduğu ifade ediliyor.SSK dan kayıp Primi olan veya SSK
bağkur Emeklilik ile işi olan vatandaşların 0 533 235 81 25 nolu telefondan ÖNER ÇALIŞ' a ulaşması
gerektiği de açıklamada yer aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11221
Erişim Tarihi: 28.03.2012

FB-Kayserispor Kupa Maçı Ankara da
Kupa çeyrek final maçı 19 Mayıs Stadyumunda.Kayserispor,Cumartesi günü saat 15.30'da Eskişehirspor'u
ağırlayacak
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Kısa adı KASĐST olan Kayserispor Đstanbul Taraftar Derneği, Ankara'da Fenerbahçe ile oynanacak
Türkiye Ziraat Kupası çeyrek final maçı nedeniyle çağrıda bulundu. Dernek açıklamasında, "Stadın
yüzde 50 koltuğu Kayserispor'a tahsis edilecek. O nedenle bir tek boş koltuk kalmaması gerekli"
denildi. Kayserispor'un play-off şansını kaybetmesinin ardından Türkiye Kupası'nın daha da önem
kazandığına vurgu yapılan açıklamada, işadamları, sivil toplum örgütleri ve yerel medyanın
kenetlenmesi istenilerek, şu görüşlere yer verildi: "Değerli Kayseri Halkı ve Kayserispor camiası; Play-

off şansını kaybeden takımımız için Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanılacak final maçı bu yıl verilen
emeklerin meyvesininin toplanacağı bir karşılaşma olacaktır. Fenerbahçe ile oynayacağımız çeyrek
final karşılaşması aslında erken final niteliğindedir. 2008'de alınan kupanın şehrimize nasıl bir coşku
getirdiği hepimizin hafızlarında yeniden canlanmakla birlikte, takımımızın maksimum düzeyde
desteklenmesi, halkımız için olmazsa olmaz bir görevdir. Bu doğrultuda iş adamlarımızın, kulüp
yöneticilerimizin, Kayseri dışında örgütlenmiş derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, yerel
medyamızın ve taraftarlarımızın üzerine sorumluluklar düşmektedir. Ankara'daki çeyrek final maçında
stadyum kapasitesinin yüzde elli kontenjanla Kayserispor taraftarlarına verilecek olması, bu
sorumluluğu bir kat daha artırarak tek bir boş koltuk kalmayacak şekilde örgütlenilmesini gerekli
kılmaktadır. Kayserispor Đstanbul Taraftar Derneği (Kasist) olarak bu süreçte üzerimize düşeni
fazlasıyla yapacağımızdan emin olunmasını ve sorumluluk sahibi bütün kesimlerin tek bir hedef
doğrultusunda kenetlenmelerini tüm içtenliğimizle arzu ediyoruz." Ayrıca Spor Toto Süper Lig'de
mücadele eden Kayserispor, bu sezon son kez taraftarının karşısında bir maça çıkacak. Eskişehirspor,
karşılaşmasının maç biletleri 1 lira ve 5 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Sezona play-of
hedefiyle başlayan ancak umduğunu bulamayan Kayserispor, 31 Mart 2012 Cumartesi günü saat
15.30'da Eskişehirspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma, Kayserispor'un ligin bitmesine 2 hafta kala
evinde oynayacağı son karşılaşma olacak. Sarı-kırmızılı ekip ligin son haftasında ise ligin son
sırasında bulunan Ankaragücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor maçı biletleri, Tickettürk tarafından
satışa sunuldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kale arkası, maraton ve
misafir tribün biletleri 1 lira, batı balkon tribünü 2 lira ve VIP tribünü 5 liradan satılacak.
Transfer haberleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'da Fenerbahçe ile çeyrek final oynayacaklarını, o nedenle bu tür
haber ve söylentilerin şu aşamada doğru olmadığını belirten Kayserispor Basın Sözcüsü Rifat
Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Bizim bu konuda kimseyle bir görüşmemiz olmadı. Fenerbahçe
kulübünden de bu konuda bir teklif gelmedi. Ortada şu anda kesinlikle bir şey yok. Bunlar gazete
haberleri. Sezon bitmeden hele hele Türkiye kupasında eşleştiğimiz rakibimizle oynayacağımız
karşılaşma dururken, bu tür haberlerin, söylentilerin ortada dolaşması doğru da değil, etik de" diye
konuştu. Pehlivan, şu anda yöneticilerin bir Avrupa ülkesinde ismi saklı tutulan yabancı bir santraforla
görüşme yaptıklarını da sözlerine ekledi
KAYSERĐSPOR'DA 3, Fenerbahçe'DE 2 KAYSERĐSPORLU FUTBOLCU BULUNUYOR
Şu anda Fenerbahçe'de, Kayserispor kulübünden iki sezon önce giden Mehmet Topuz ile bu sezon
sarı lacivertli kulübe transfer olan Serdar Kesimal top koşturuyor. Her iki kulüp arasında yakınlaşma
nedeniyle bu sezon Fenerbahçe'den Gökhan Ünal, Đlhan Eker ve Okan Alkan Kayserispor'a transfer
olmuş, Gökhan Ünal, daha sezon tamamlanmadan Kayserispor'dan karşılıklı anlaşma ile kopmuştu.
Đki sezon öncede yine Fenerbahçe'den Mehmet Topuz transferinde takas olarak Gökhan Emreciksin
de Kayserispor'da forma giymişti.Öte yandan, Eskişehirspor maçı biletleri bugün internet üzerinden ve
gişelerden satışa çıkarıldı. Kayserispor'un Cumartesi günü saat 15: 30'da oynayacağı karşılaşmanın
biletleri Tickettürk tarafından Kale Arkası: 1 TL, Maraton: 1 TL, Batı Balkon: 2 TL, VĐP: 5 TL, Misafir: 1
TL'den satılıyor. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11223
Erişim Tarihi:02.04.2012

Kayseri Lisesi Kapanmıyor. Ek Bina Geliyor
Müze yapılması planlanan Kayseri Lisesine ek bina ve spor salonu yapılacak
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKĐ 2012’de gerçekleştirmeyi planladığı“500 proje, 500
trilyon” kapsamında değerlendirilecek olan ve bütün Kayseri Lisesi mezunlarını sevindirecek bir müjde
vererek Kayseri Lisesi tarihi binasının koruma altına alınarak, tarihi dokusunun yaşatılması için ‘Milli
Mücadele Müzesi’ haline getirileceğini söyledi. Konu ile ilgili Açıklamalarda bulunan Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki“ Kayseri tarihi bölgesinde oluşturulacak olan Kültür Yolu
Projesi (TARĐHE DOKUNMAK)‘nin en önemli noktalarından biri olan Kiçikapı meydanında yer alan
tarihi lise binası Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak olan
protokolle devir alınarak lise yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda tarihi bina dışındaki binalara
da ilave ve yeni yapılar yapılması gündeme gelmesi planlandı.Spor Salonu yapılarak L biçiminde ek
derslikler yapılacak.Eski binalar onarılarak elden geçirilip sınıf olarak hizmete devam edecek.Öndeki
bina müze arkadaki binalar sınıf olarak eğitime devam edecek. Arka kısımda yer alan 1.sınıflar binası
C Blok (eski yurtların olduğu bina), spor salonu vb. yapılar yıkılarak yeni bir spor salonu ile
kafeteryaların da içerisinde yer aldığı sosyal tesisler yapılacak. 2.sınıflar binasına B Blok ise ilave
sınıflar yapılarak Kayseri Lisesi eğitim- öğretime aynen devam etmesi için gerekli olan fiziki alt yapı
hazırlanacaktır.Tarihi bina ise Kayseri ve Türkiye tarihinde çok önemli yer tutan olayları yaşatmak için
Milli Mücadele Müzesi haline getirilecektir.1921 Ağustos’undaki Sakarya Savaşı esnasında her türlü
ihtimali düşünen Ankara Hükümeti bir yenilgi meydana geldiği takdirde Kayseri’ye çekilme kararı
vermiş ve Büyük Millet Meclisi’nin toplantıları için şimdiki Kayseri Lisesi’nin binası uygun görülerek
gerekli tedbirler almıştır. Hatta Kayseri Lisesi içerisinde TBMM kürsüsü bile kurulmuştur. Bu salonun
hazırlanması proje kapsamında değerlendirilecektir.Bilindiği gibi Kayseri Lisesi ‘nin son sınıf
öğrencileri de Sakarya Savaşı sebebiyle cepheye gitmiş, vatan için şehit düşmüş ve Kayseri Lisesi
1920-1921 öğretim yılı mezuniyet defterine son sınıfların karşısına:” Lise son sınıf talebeleri Sakarya
Savaşı için cepheye gidip hepsi cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okulumuz mezun
verememiştir.” Đbaresi yazılmıştır. Bu konuyu işleyen bir çalışma ile müzenin ana yapısı
oluşturulacaktır.Ayrıca Kayseri Lisesi mezunları içresinde başta 2 cumhurbaşkanı olmak üzere çok
değerli şahsiyetler vardır. Bu konuda da gerekli çalışmalar ve sunumlar yapılacaktır.” Şeklinde
konuştu.Öte yandan Başkan Özhaseki’nin Kayseri ile ilgili hayata geçirilmesini planladığı bu proje
kamuoyunda da olumlu tepkiler yaratarak takdirle karşılandı.Bilindiği gibi “ Kayseri Lisesi 100. Yıl Şeref
Belgeseli” adlı üç ciltten oluşan kıymetli bir eseri Kayseri Lisesi’ne, Kayseriye hatta Türkiyeye
kazandırmış olan ve adı her zaman Kayseri Lisesi ile birlikte anılan, Kayseri Lisesi’nden emekli Müdür
Yardımcısı ve Fizik Öğretmeni Yusuf ÖZMERDĐVENLĐ alınan bu kararı takdirle karşıladıklarını
belirterek: Başkan ÖZHASEKĐ’nin, Kayseri’nin yetiştirdiği değerli bir başkan olduğunu vurguladı.
“Sayın başkanımızın bu projeyi de Kayseri Lisesi’nin tarihi misyonuna uygun , Kayserimize yakışır
şekilde gerçekleştireceğine inanıyor ve güveniyorum.” dedi.Ayrıca Kiçikapu Meydanındaki Baldöktü
Kuran Kursu yıkılacak.Selahattin Hamamı yanındaki eski sac alışveriş yerleride yıkılacak.Meydan
açığa çıkacak.Yeni meydan düzenlemesi yapılacak.Oradaki kilise bize verilecek ve orayı sergi ,kültür
merkezi gibi etkinliklerde kullanacağız, dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11224
Erişim Tarihi:02.04.2012

Kayseri'ye Đkinci Stadyum
Şehrin Doğu Kısmına yapılacak stad 15 bin kişilik olacak.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 383
: 29 Mart 2012 10:41

Başkan Özhaseki şu an spekülasyonlara yer vermemek amacıyla yeri tam olarak açıklamıyoruz
ancak Đldem - Turan Gesi veya Güneşli-Akin-Yazır tarafında yer bakılıyor. Şehrin Doğu Kısmında
yapmayı kesinleştirdik.Ayrıca KAYKOP yakınına bir terminal daha yapılacak.
Kayseri’de ikinci bir modern stat yapım çalışması için atılan ilk adımlar hızlandı. Yetkililer, daha
önce Sümer Tesislerinde incelemelerde bulunmuştu. Yapılacak yeni modern stat için çalışmalara
ağırlık verilecek. Mevcut Amatör Evi, Argıncık mevkiine taşınacak.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’ye yapılan spor tesislerinin, çok kısa
sürede önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anımsattı.
Özhaseki, “Türkiye, spor tesisi yönünden fakir bir ülke olarak bilinir. Gerçekten de özellikle Avrupa ile
kıyasladığımızda hem sayıca az hem de nitelik olarak yetersiz tesislere sahip olduğumuzu görürüz.
Kayseri olarak biz bunun önüne geçtik, bu olumsuz imajı sildik desek yeridir. Kadir Has Stadı başta
olmak üzere kongre ve spor merkezi, olimpik yüzme havuzu, IAAF standartlarındaki atletizm pisti, her
türlü ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak kapasiteye ve kaliteye sahip.
Nitekim bunun sonuçlarını da almaya başladık. Artık daha çok spora önem vermeliyiz. Sümer
Tesislerindeki Amatör evini Argıncık semtine taşıyacağız.
Doğu da Kadir Has Stadı’nın bir benzeri olacak stad 15 bin kapasiteli olacak stadımız şehre ayrı bir
hava daha katacak. Kayseri, bundan sonra spor denilince, ulusal veyauluslararası maçlar denilince ilk
akla gelen şehir olacak” büyük ihtimalle Erciyesspor maçlarını orda oynayacak.
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11225
Erişim Tarihi:02.04.2012

Yeşilay Genel Başkanı Kayseri de
Yeşilay Genel Başkanı Muharrem Balcı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
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: Ulusal Haber
:0
: 27
: 29 Mart 2012 12:51

Yeşilay Genel Başkanı Muharrem Balcı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Altuntuğ'u
ziyaret etti. Balcı, ziyarette yaptığı açıklamada, belediyelerle işbirliği protokolleri imzaladıklarını,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile de protokol imzalamak istediklerini söyledi.
Serdar Altuntuğ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yeşilay'ın faaliyetlerine destek olacaklarını ifade eden Altuntuğ, belediye olarak birçok etkinliği sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüklerini sözlerine ekledi.
Altuntuğ, Balcı'ya plaket verdi, Balcı da Altuntuğ'a Yeşilay rozeti taktı ve cemiyetin yayınlarından
hediye etti.
Balcı, daha sonra, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi de ziyaret ederek, bir süre görüştü.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11226
Erişim Tarihi:02.04.2012

Erciyes ta Kayak Sezonu uzuyor
Kar Kalınlığı 2 M üzerinde
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: Kültür-Sanat
:0
: 84
: 29 Mart 2012 12:53

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 3917 m YÜKSEKLĐĞĐNDEKĐ Erciyes'te kar kalınlığı 2 metre
20 santimetre olarak ölçüldü.
Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, havanın açık ve Güneşli, pistteki kar kalınlığının ise 2 metre 20
santimetre civarında olduğunu kaydettiler.
Yetkililer, kayakseverleri, açık ve Güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşayacakları Erciyes'e
beklediklerini de bildirdiler.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11227
Erişim Tarihi:02.04.2012

ABĐGEM'de eğitimler devam ediyor.
Bir çok kurum ve şirkete eğitim ve danışmanlıklar veren Kayseri ABĐGEM'de eğitimler devam ediyor.

Kategori
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Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 37
: 30 Mart 2012 13:49

Ortakları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret
Borsası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kayseri Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi, Bünyan Ticaret Odası ve Develi Ticaret Odasının bulunduğu
Kayseri Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi , içlerinde Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası,
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası,
Kayseri Tabip Odası’nın da bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren birçok seçkin sanayi kuruluşuna da eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermiş ve vermeye devam etmektedir.
Danışmanlık Eğitimleri ile birlikte kendi bünyesinde de oluşturduğu kişisel gelişim kurs ve
eğitimleri de bütün hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Nisan ayı içinde aşağıdaki kursları açılacak ve ön kayıtları devam etmekte olan
eğitimler, bireylerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
·
II. Genç Liderler Akademisi
·
II. Dış Ticaret Akademisi
·
Đngilizce Dil Kursu
·
AB Proje Hazırlama Eğitimi
·
Finansal Tabloların Analizi Eğitimi
·
Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi
·
Kanun Eğitimi
Detaylı Bilgi için:
Web: www.abigem.org
Tel: 0 352 232 11 59
Fax: 0 352 232 11 79
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11229
Erişim Tarihi:02.04.2012

Diyanet Đşleri Başkanı Đlimize Gelecek
Cuma Vaazında Görmez'in 12 Nisan da ilimizde olacağı açıklandı.
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Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 27
: 30 Mart 2012 14:54

Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil Cuma vaazında yaptığı konuşmada 12 Nisan Pazartesi günü Diyanet Đşleri
Başkanı Mehmet Görmez'in Kayseri iline teşrif etmesini beklediklerini açıkladı. Görmez'in kutlu doğum
haftası dolayısıtla ülke genelinde bir kaç ile gezi gerçekleştireceğini program çerçevesinde Kayseri
yede uğrayarak bazı ziyaret ve programlara katılacağı ifade edildi. Mehmet Görmez Talas'ta yapımı
devam eden diyanet işleri başkanlığının BĐR binasındada incelemerdede bulunacağı tahmin ediliyor.
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11230
Erişim Tarihi:02.04.2012

Bir Kıbrıs Gazimizi Daha Kaybettik
Ağaç keserken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi Eyüp Berk vefat etti.
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Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 47
: 30 Mart 2012 14:56

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi Eyüp Berk (59), son yolculuğuna uğurlandı.
Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Berk, ağaç keserken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Berk için Camii Kebir'de öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Berk'in
yakınları ve askerler katıldı.
Cenaze namazının ardından Berk'in cenazesi, Himmetdede beldesine bağlı Yuvalı köyünde toprağa
verildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11231
Erişim Tarihi:02.04.2012

KASKĐ Seriyi Eşitlledi.1-1
Kaski Şampiyonluk serisinde deplasmanda Samsun Basketbol Okulu Takımını farklı yendi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 40
: 30 Mart 2012 15:06

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında, Samsun Basketbol Kulübü,
sahasında Kayseri KASKĐ'ye 93-77 mağlup oldu.
SAMSUN BASKETBOL KULÜBÜ: 77 - KAYSERĐ KASKĐ: 93
Salon: Samsun - Yaşar Doğu
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Zorhon, Mesut Dağhan
Samsun Basketbol Kulübü: Rabia Gülşah 3, Colleen Mary Miller 14, Kelly Marie Miller 5, Melike 15,
Deniz 11, Robbins 13, Doğa 1, Tuğçe 9, Gökçe 6
Kayseri KASKĐ: Bahar 9, Sanford 15, Nazlı 2, Esra 11, Hodges 16, Tuğçe 8, Aysun 3, Sanders 21,
Jelavic 8
1. periyot: 22-28
Devre: 36-57 (Kayseri KASKĐ lehine)
3. Periyot: 51-76
Maç sonu :77-93
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11232
Erişim Tarihi:02.04.2012

60 Bin TL' Sini Zor Kurtardı
Develi de bir vatandaşı 60 Bin TL dolandıracaklardı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 157
: 30 Mart 2012 15:12

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan emekli Tevfik Yüceler, dolandırıcılara kaptırdığı 60 bin lirayı
polisin hızı sayesinde kurtardı. Emekli Tevfik Yüceler'i telefonla arayan bir kişi kendisini Diyarbakır
Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Yüceler'e banka hesaplarının terör örgütü PKK ile ilişkili olduğunu
söyledi. Yüceler'in itiraz etmesi üzerine, sahte savcı hesaplarının PKK tarafından ele geçirildiğini
söyleyip, soruşturma kapsamında, verilecek hesaba 60 bin lira yatırmasını istedi. Sahte savcı aksi
halde Yüceler'in hesabından PKK'ya para aktarıldığı için Diyarbakır Cezaevi'ne konulacağını belirtti.
Yüceler, evdeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurup eksik kalan parayı da komşularından ödünç aldı.
60 bin lirayı tamamlayarak Develi'deki posta işletmesine giderek belirtilen hesaba parayı yatırdı. Sahte
savcı, parayı yatırdıktan sonra Yüceler'e önce nüfus müdürlüğüne ardından da ilçe adliyesine
gitmesini istedi. Daha sonra dolandırıldığını anlatan şahıs polise şikayetçi oldu. Develi Đlçe Emniyet
Amirliği, şahsın şikayeti üzerine yapılan çalışmada dolandırıcıların Şanlıurfa'dan aradıkları belirlendi.
Şanlıurfa Emniyeti ile yapılan görüşmeler üzerine, ptt şubesindeki hesap donduruldu ve şubeye para
çekmek için gelen sahte savcı R.Ö. polis tarafından yakalandı. Ayrıca şahısla birlikte telefonla
dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Ali K., Yakup S., Halil A., Mehmet A., Ramazan A., Ramazan Ç. ve
Halil E. de gözaltına alındı. Bu kişilerin evleri ile kullandıkları hesaplarda bulunan 168 bin 705 liraya da
el konuldu. Parasını kurtaran emekli vatandaş, polise teşekkür ederek bu şekilde telefonla arayan
dolandırıcılara kimsenin inanmamasını ve hemen polise gitmelerini istedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11233
Erişim Tarihi:02.04.2012

Kanal Kazısından Mezarlık Çıktı
Çorakçılar da bir kanalizasyon kazısı esnasında,yerin eskiden mezarlık olarak kullanıldığı açıklandı.

Kategori
Yorum Sayısı
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Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 82
: 31 Mart 2012 09:38

Kayseri'de belediye ekiplerinin su borusu döşemek için yaptığı kanal kazısında, insanlara ait çok
sayıda kafatası ile kol ve bacak kemikleri ortaya çıktı. Kazıya ara verilirken, yapılan incelemede
bölgenin eskiden mezarlık olarak kulanıldığı belirlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) ekipleri, Melikgazi Đlçesi Çorakçılar
Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde su şebekesi yenilemek için kepçe ile kanal kazısı yapmaya
başladı. Kazı sırasında insanlara ait çok sayıda kafatası ile kol ve bacak kemikleri ortaya çıktı. Kazı
çalışmasını durduran belediye ekipleri, olayı polise bildirdi. Kazı alanını güvenlik şeridiyle çeviren
polisler, çıkarılan kemikleri bir poşete koyarak merkeze götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye
gelerek inceleme yaptı.
MEZARLIK
Yetkililer, yapılan ilk inceleme sonucu bölgenin 1920-1940 yılları arasında "Garipler Mezarlığı" olarak
kullanıldığının belirlendiğini bildirirken, bulunan kemiklerin muhtemelen bu mezarlığa ait olduğunu
belirttiler. Đncelemenin devam ettiği, kazı çalışmalarına ise ara verildiğini kaydedildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11234
Erişim Tarihi:02.04.2012

Abdullah Gül Üniversitesinde Đsim Değişikliği
Abdullah Gül Üniversitesinde Đsim Değişikliği yaşandı.Kayseri ismi üniversite adından kaldırıldı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:0
: 160
: 31 Mart 2012 09:43

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, TBMM'de görüşülmekte olan 199 sıra sayılı 'Đlköğretim
ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerinde,
Kayseri Abdullah Gül Üniversite'sinin adının Abdullah Gül Üniversitesi olarak değiştirildiğini açıkladı.
Ahmet Öksüzkaya, yaptığı açıklamada, "Kayserili Milletvekillerinin müşterek teklifi ile yapılan bu
değişiklikle, öğrencilik yıllarından itibaren kendisini Kayseri'ye ve ülkesine hizmet etmeye adayan, her
zaman toplumsal faaliyetlerin ön saflarında yer alan, Kayseri'nin diğer faaliyetlerle birlikte eğitimde ilk
sıralarda yer alması için büyük gayret sarf eden Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün isminin
Kayseri'de ve ülkemizde yaşatılması amacıyla daha önce kurulan üniversitenin adının ülkemizdeki
genel uygulamaya paralel olarak "Abdullah Gül Üniversitesi" olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır." diye
konuştu.
Ahmet Öksüzkaya, 4+4+4 zorunlu eğitim hakkında da açıklama yaparak, şu bilgileri paylaştı:
"Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerini belirleyen önceliklerinin başında eğitim
sistemlerinin kaliteli, toplumun yapısı ve ihtiyaçlarına uygun ve çağın gerektirdiği niteliklerle uyumlu
olması gelmektedir. Bu amaçla, TBMM çatısı altında görüştüğümüz 199 sıra sayılı 'Đlköğretim ve
Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' sonucu 12 yıllık zorunlu
eğitimle, ülkemizi 2023 yılına doğru dünyanın ilk 10 ülkesi arasına yükseltecek temel taşlarını
oluşturmaktayız."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11235
Erişim Tarihi:02.04.2012

Talas Bahçelievler de su kesintisi
2 Nisan Pazartesi 08.00-- 17.00'da su kesintisi uygulanacak.
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Yorum Sayısı
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Tarih

: Đlçeler
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: 45
: 31 Mart 2012 09:49

Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Müdürlüğü'nce, Talas ilçesi Bahçelievler
Mahallesi'nde yürütülen içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları sırasında, su kesintisi yapılacağı
bildirildi. Su kesintisinin, 2 Nisan Pazartesi günü sabah saat 08.00'da başlayıp aynı gün içerisinde saat
17.00'da sona ereceğini belirten KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, "Talas Bahçelievler
Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı yenilemesi yapıldı. Yeni içme suyu hatlarının bağlantıları
sebebiyle belirtilen tarihte Bahçelievler, Yenidoğan ve Kiçiköy mahallelerinin bir kısmına içme suyu
verilemeyecek." dedi. Batukan, bu mahalle de ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az
etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11236
Erişim Tarihi:02.04.2012

