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7300 TL ye satılık Tapulu Devremülkler
Kozaklı Kozza Termal de 7300 tl ye satılık tapulu 10 günlük devremülkler
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Kozaklı da 7300 tl ye 10 günlük devremülkler
KOZAKLI KOZZA TERMAL DE 7300 TL YE SATILIK 10 günlük TAPULU Devremülkler
Nevşehir Kozaklı Đlçesinde GARANTĐ KONUT tarafından yapımı devam eden KOZZA TERMAL de 10
günlük tatil veya yatırım için TAPULU daire dönemleri sizleri bekliyor.
Bilgi için:ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
2013 eylül ayında açılacak termal tatil sitesinde 10 ar günlük TAPULU devremülklerin satışı sürüyor.
10 günlüklerden kira veya tatil imkanlarınızda mümkün.
Devremülkler en az 7 yılda kendini amorti ediyor. Peşin 7300 tl olan devremülklere aylık 240 tl
taksitlerle 8500 tl ye 2 yılda sahip olabilirsiniz.Peşin alımlarda tapu teslimli dairelere peşinatda alınıyor.
Herkesin bütçesine göre ayarlanan taksit imkanları ise cazip.
Her yılın Kasım ayında üyelere ulaşılarak bir sonraki yılın dönemine gelip gelmeyecekleri, Takas
isteyip istemedikleri ve kiralama istekleri sorulur. 15 Aralık’a kadar şirkete yazılı olarak bildirmeleri
istenir. Yazılı istekleri onaylanıp kendilerine bildirilir.
Kendi dönemine gelmeyip, istediği başka dönem olursa bunu belirtir ve istediği dönem ile
kendi dönemi arasındaki fark varsa alınır veya verilir.
Đşte odanızı KĐRALAMA imkanları
Kişi yerinin peşin olarak kiralanmasını isterse; şirketin belirttiği miktarı kabul eder ve parasını peşin
alır. Bu bedel her yıl şirket tarafından bildirilir.
Veya yerini şirkete bırakır, şirket kaç liradan kiraya verirse %20’sini komisyon olarak keser geri kalan
miktarı üyeye öder.
Birde yerinin peşin olarak kiralanmasını isterse; şirket belirttiği miktarı kabul eder ve parasını peşin
alır. Bu bedel her yıl şirket tarafından bildirilir.
Ve en önemlisi yerinin peşin olarak satın alınmasını isterse, şirketin belirlediği miktarı kabul eder ve
parasını peşin alır. Bu miktar her yıl şirket tarafından bildirilir.
Bilgi için DANIŞMAN :ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11859
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kuzey Çevreyolunda kaza 1 Ölü
Oymaağaç Kavşağı yakınlarındaki kazada yaya öldü.Araç kayıp.
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Kayseri'de plaka ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı 44 yaşındaki Kuddusi Emektar isimli
vatandaş, yol kenarında ölü olarak bulundu. Kayseri-Ankara Kuzey Çevreyolu üzerinde, Oymaağaç
Kavşağı yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmek
isteyen Kuddusi Emektar'a çarparak ölümüne neden oldu. Emektar'ın, yol kenarında bulunan cesedi,
polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmadan sonra otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, kazadan sonra kaçan aracın ve sürücünün belirlenmesi için
soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11860
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Saffet Aslan'dan Örenşehir'e okul
Đşadamı Saffet Aslan Đncesu Örenşehir'e ortaokul yaptıracak
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Kayseri'de, hayırsever iş adamı Saffet Aslan, ortaokul binası yaptırma sözü verdi. Đncesu Kaymakamı
Ercan Öter ile birlikte Örenşehir-Çinkom Đlkokulu'nu ziyaret eden Aslan, arsasının temin edilmesi
halinde buraya ayrı bir ortaokul binası yaptıracağını belirtti. Ziyarette, okulun imkanları hakkında bilgi
alan Aslan, sınıfların bazılarında eksik olduğu söylenen projeksiyon cihazlarının alınması için gerekli
çalışmaları başlatacağını ifade etti. Öğrencileri, bilgi almaları için Çinkom Fabrikası'na davet eden
Saffet Aslan, okulu başarı ile bitirip üniversite sınavlarında da başarılı olan öğrencilere de burs
vereceğini söyledi. Ziyarete, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri, okul idarecileri, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11861
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayseri de Asayiş
Bacadan düştü,Kaçan araç yakalandı,112 ve 155 de yeni yıl haberleri.
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Kayseri'de soba zehirlenmesine karşı baca temizlemek için evinin çatısına çıkan, sıva ustası, 37
yaşındaki Đsa Çiftçi, 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 11.30 sıralarında merkez
Kocasinan Đlçesi Yazır Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Kış ayları dışında inşaatlarda sıva
ustası olarak çalışan Đsa Çiftçi, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte oturduğu 2 katlı müstakil evin çatısına bugün
öğle saatlerinde çıkarak bacayı temizlemek istedi. Çiftçi, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre
yükseklikten beton zemine düştü. Komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 ambulansı, Đsa
Çiftçi'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğüs kafesinde kırıkların bulunduğu ve
beyin kanaması geçirdiği belirlenen Đsa Çiftçi ilk müdahale ardından Beyin Cerrahi Yoğun Bakım
Servisi'nde tedavi edildi. Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve Kayseri'nin Pınarbaşı
ilçesinde yakalanan bir kamyonette 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kahramanmaraş'ın Göksun
ilçesinde M.Y'nin (31) kullandığı 06 BK 5293 plakalı panelvan tipi kamyonet, yol uygulaması yapan
polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takipte aracın Kayseri il sınırlarına
yönelmesi üzerine bu ildeki polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kayseri'nin Sarız ilçesinde de
polis ekiplerinden kurtulmayı başaran araç, Pınarbaşı ilçesi Yukarı Boran köyü yakınlarında polis ve
jandarmanın ortak operasyonu ile durdurulmak istenirken, yakalanacaklarını anlayan aracın şoförü ve
yanındaki Z.D (33), paketler halindeki kaçak sigaraları karların üzerine atıp, yaya olarak kaçmaya
çalıştı. Zanlılar, yaşanan kovalamaca sonucu arazide yakalandı. Aracın çevresinde yapılan aramada
10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sorgulanan zanlıların, olay sırasında 13 AR 635 plakalı aracın
da kendilerine eskortluk yaptığını söyledikleri öğrenildi. Polis, bu ifadeler doğrultusunda söz konusu
aracı da bularak içindeki S.D (40) ve T.Y'yi (43) yakaladı. Öte yandan yeni yılı 155 haber merkezinde
asayiş olaylarını takip ederek karşılayan polis memuruna gazeteciler tarafında sürpriz doğum günü
yapıldı. Haber merkezinde görev yapan ve iki yıldır doğum gününü ailesiyle kutlayamayan Bilal Koçak
için, kentte görev yapan Anadolu Ajansı ve Đhlas Haber Ajansı'nın muhabirleri, sürpriz doğum günü
düzenledi. Gazeteciler, Yılbaşı dolayısıyla muhaberelerin yoğunlaştığı haber merkezini ziyaret ederek,
Koçak'ın doğum gününü kutladı. 51'inci yaş gününün pastasını gazetecilerle ve mesai arkadaşlarıyla
kesen Koçak, "Doğum günüm yeni yıla denk geliyor. Çalıştığım için ailemle kutlayamıyordum.
Arkadaşların sürprizi çok hoş oldu" dedi. Muhabere Elektronik Şube Müdürü Mehmet Atilla Kart ise,
yeni yıla vatandaşların huzur içinde girmeleri için mesai arkadaşlarıyla yoğun bir çalışma içinde
olduklarını söyledi. Kayseri'de 112 ve 155 ekipleri yeni yıla çalışarak girdi. Yeni yıla çalışarak giren
112 ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde de hazırda bulundu. 2013 yılının ilk dakikalarında gelen anons
üzerine harekete geçen ekip, yeni yılın ilk vakasına müdahale etti. Gittikleri vaka sonrası istasyona
dönen 112 ekibinden Doktor Kerim Kaymakçı, yılın ilk vakasına müdahale ettiklerini söyledi.
Ailelerinden ayrı yılın ilk gününe girdiklerini söyleyen 112 ekibinden Acil Tıp Teknisyeni Saliha Özkan
ise, ailesinin yeni yılını kutladı. Yeni yıla çalışarak giren 115 ekipleri de, vatandaşın güvenliği için tedbir
aldıklarını ifade etti. Yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için tedbirleri arttırdıklarını belirten Kayseri
Emniyet Müdürlüğü Muhabere Teknik Şube Müdürü Mehmet Ali Kalp, ailesinin yanında olmak
istediğini ancak görev gereği 24 saat hizmet verdiklerini söyledi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11862
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kumlu ve Atasoy Büyükşehir de
Mustafa Kumlu ve Hidayet Atasoy Başkan Özhaseki'yi ziyaret ettiler.
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Türk-Đş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Elektrik Şirketi Genel Müdürü Hidayet Atasoy Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaret
kapsamında Elektrik Şirketi ile Türk-Đş'e bağlı Tes-Đş Sendikası arasında gerçekleşecek toplu iş
sözleşmesi ön görüşmesi yapıldı. Yapılacak toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde
bulunan Türk-Đş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Başkan Özhaseki'ye bugüne kadar toplu iş
sözleşmelerine yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür etti. Başkan Özhaseki'nin Büyükşehir Belediye
Başkanı olmasından sonra yapılan tüm sözleşme görüşmelerin olumlu geçtiğini hatırlatan Kumlu,
kendilerinin de şirketin bir ortağı olduklarını ifade etti. Başkan Özhaseki ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek 2012 yılında Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi'nde bazı değişimlerinin
yaşandığını hatırlatarak "Hükümete ait olan yüzde 20 hissesinin Ortaklar tarafından alınmasıyla birlikte
en büyük hisse Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş oldu. Daha sonra da özel bir grup ve sendikamızın
oradaki hissesi artmış oldu" diye konuştu. Çalışanların haklarını her şeyin üstünde tuttuklarını belirten
Başkan Özhaseki şunları kaydetti: "Biz bir taraftan çalışan arkadaşlar namına sendikamızla
konuşurken aslında ortağımızla görüşüyoruz. Yani buradan ne fazla verilirse veya ne eksik verilirse
bizi ilgilendirdiği kadar aynı zamanda sendikamızı da ilgilendiriyor. Çünkü sendika da bu işin bir
parçası. Biz aynı taraftayız. Her bu toplu sözleşme görüşmeleri başladığında sendikanın bir talebi olur,
idare verebildiği kadar verir. Nihayetinde makul bir çizgide uzlaşılır. Bu görüşmeleri her zaman olumlu,
anlayışlı bir şekilde devam ettiririz. Çalışan arkadaşlarımız bizim bir parçamız. Burada bir başarı elde
ediyorsak onlar sayesinde elde ediyoruz. Yıllardır temsil ettiğimiz bütün kurumlarda bu anlayışı hakim
kılarak kavgasız gürültüsüz, davullu, zurnalı törenlerle bu anlaşmaları yapıyoruz. Tabi sendikamıza da
teşekkür etmek lazım. Tek taraflı olmaz bu işler. Her tarafı gözeten dengeli bir anlayış olursa davullu
zurnalı törenlerle devam ediyoruz. Bugün görüşmelere başlıyoruz. Çok kısa bir süre içinde Türkiye'de
ki enflasyonun üzerinde bir zam oranında anlaşırız. Bundan bizim çalışanlarımız da mutlu olur diye
ümit ediyorum." Ziyarette konuşmaların ardından toplu sözleşme öngörüşmelerine başlandı ve
tutanaklara imzalar atıldı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11863
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Sindelhöyük de atçılık kulübü kuruldu
Develi Sindelhöyük de herkes ata binermiş
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Kayseri'nin Develi Đlçesi Sindelhöyük Beldesi'nde 7'den 70'e herkes ata biniyor. 400'e yakın tarımsal,
ulaşım ve yarış amaçlı atın bulunduğu beldede binicilik kulübü kuruldu. Erciyes Dağı eteklerindeki
Develi Ovası'nda bulunan 5 bin nüfuslu Sindelhöyük Beldesi'nde köy ve mezralar arasında ulasımın
yanı sıra Sultansazlığı Kuş Cenneti'nden kesilen sazların taşınmasında kullanılan atlar, beldede
kurulan binicilik kulübü sayesinde yarışmalarda ve cirit müsabakalarında da kullanılmaya başlandı.
Sindelhöyük Atlı Spor ve Binicilik Kulübü Başkanı Mahmut Kılıç, beldede doğuştan kazandırılan
binicilik hevesinin 70 yaşına da gelse devam ettiğini, ata sporunun geliştiğini, at biniciliği adeta hobi
olarak yaşatıldığını söyledi. Biniciliğin tarihi çok eski döneme kadar uzandığı beldede çocuklara önce
atın sol tarafından binilip, inileceği Atın hareketsiz kalmasını sağlamak için dizgin sol elde sıkı ve
gergin tutulacağı ve at üzerinde nasıl durulacağı belirtildi. Mahmut Kılıç, "Yakın döneme kadar
ulaşımda, tarımda çift sürmede kullanılan atlar, yarışma ve cirit oyunlarında kullanılıyor. Beldedeki at
sayısı giderek artıyor" dedi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11864
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Đşte Sultan Sazlığının Efsanesi
Yavuz Sultan Selim ve Alaaddin Keykubat ile Şeyhin durumu efsanelerde yaşıyor
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Sultan Sazlığına ilginin artması Milli Parkın tarihçesine de ilgiyi artırdı. Yurdun çeşitli illerinden gelen
araştırmacılar Sultan Sazlığı Milli Parkının efsanesini araştırarak tez hazırlıyor. Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kudret Altun tarafından 1.Ulusal Erciyes Sempozyumunda
sunulan Erciyes ve Efsaneleri isimli tebliğ, kaynakça olarak kullanılıyor. Sultan Sazlığı Efsanesi Doç.
Dr. Kudret Altun'un araştırmasının sonuçlarını şu şekilde anlattı: "1512 yılında tahta çıkan Yavuz
Sultan Selim, Çaldıran savaşına giderken ordusuyla birlikte bu sazlık bölgeden geçerler. Yavuz'un
ordusu burada konaklayacaktır. Yavuz, burada bulunan Şeyh Şaban Hazretleri'ne haber gönderir.
Bugün askerlerimin yemeği size ait buyurur. Şeyh Şaban, 'Padişahım emriniz başım üzerine, der ve
bir koyun keser. Pirinç pilavı ile pişirir. Yavuz 'un 400 bin kişilik ordusuna ikram eder. Bütün ordu
doyar. Son kalan kısmı da Padişah ve Şeyh Şaban yer. Bir koyunla 400 bin kişilik ordu doymuştur.
Sultan Sazlığı ismi Yavuz Sultan Selim 'den dolayı verilmiştir. Bir diğer rivayette ise: 12 . Yüzyılda
Erciyes dağı eteklerinde horasandan Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinden Şeyşaban Veli
Türkmenlik ve irşad hizmetini sunduğu dönemde Sultan Sazlığı isminin verildiği naklediliyor.
Anlatılanlara göre gelen Selçuklu Hükümdarı Alaattin Keykubatın sefere çıkışında bugünkü adı ile
sultan sazından geçerken ordusunu ve atlarını doyurması için Sultan emir Şeyh Şaban veliye ordu
yakınınızdan geçerken hazırlık yapılsın askerlerin ve atların yiyecekleri toplanıp hazırlasın diye emir
gönderir. Bunun üzerine veli hazretleri de bir ölçek bulgur biraz yağ bir ölçek arpa ve birazda saman
alır yanına o gün gelince Develi Ovasına iner orduyu bekler. Sultan, hazırlıksız görünce Şeyh Şaban
hazretlerine çok kızar. Şeyh Şaban veli hazretleri kazanı kurdurur, kazanda pilav pişer askere
dağıtmaya başlar. Tüm asker doyar ama hala kazanda pilav tükenmez, aynı şekilde atlarına dağıttığı
arpa ve samanda tüm atlara yeter. Bunu gören sultan çok memnun kalır ve veli hazretlerine benden
bir dileğin var mı diye sorar veli hazretleri de sürülerini otlatacak kadar bir yer talep eder. Sultan da o
gün bir deri üzerine köyün geniş bir haritasını çizer ve mührünü basar böylece köy o yıllarda kurulmuş
olur." Doç. Dr. Kudret Altun, "Sultan Ordusuna hizmet vermesinden dolayı o tarihten itibaren sazlığın

ismi 'Sultan sazlığı' olarak kalmıştır. Ayrıca bölgenin Sultansazlığı olarak adlandırılmasında iki rivayet
daha nakledilir. Birincisi Hacı olmak için Mekke'ye giden Osman Sultanlarının dinlenmek ve avlanmak
için uzun sure burada kalmaları, ikincisi ise alanın Sultanların özel av bölgesi olmasından dolayı
Sultan Sazlığı ismini aldığı rivayet ediliyor" dedi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11865
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayserispor ve Erciyesspor da son gelişmeler
Ajax'dan Yener Arıca ve diğerleri
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Kayserispor, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Ajax'lı 21 yaşındaki Yener Arıca'yı renklerine kattı.
Gurbetçi oyuncu, yarın Antalya'daki kampa katılacak. Ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte transfer
çalışmalarına başladıklarını belirten Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Eskişehirspor'dan
Burhan Eşer'i, Kayserispor'dan Kujovic'i ve Ankaragücü'nden Ümit Kurt'u söylüyorlar. Biz çoğuyla
görüşüyoruz ama biliyorsunuz resmi transfer süresi ayın 5'inde başlıyor. Şu anda hiçbir oyuncu ile net
bir anlaşmamız yok" diye konuştu. Beşiktaş, PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyessporlu futbolcu
Emre Öztürk'ü transfer etmek için resmi teklifte bulundu. Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki sol bek Emre Öztürk'ü transfer etmek için
Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ın da kendilerine resmi teklifte bulunduğunu bildirdi. Trabzonspor ve
Beşiktaş'ın, oyuncularına talip olmasının futbolcularının kalitesini gösterdiğini dile getiren Eren, şunları
söyledi: "Emre Öztürk'ün transferi için Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da bize resmi teklifte
bulundu. Oyuncumuz için bu takımların haricinde de teklifler geliyor. Bu teklifler bizi gururlandırıyor.
Böyle değerli bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Biz Süper Lig hedefine giderken
oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz, ancak vazgeçemeyeceğimiz bir teklif olursa kulüp menfaatleri
doğrultusunda değerlendiririz. Futbolcumuz için talep ettiğimiz rakamı, talip olan kulüplere yazılı
iletiyoruz." Sezonun ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve 1 gol atan genç oyuncu Emre Öztürk,
gösterdiği performansla Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım'a çağrılmıştı. Kayseri Erciyesspor,
Sanica Boru Elazığspor'dan Arif Şahin'i kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Ziya Eren, sezon başında
belirledikleri "Süper Lig" hedefi kapsamında kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını
söyledi. Teknik Direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda Sanica Boru Elazığspor'dan Arif
Şahin'i kadrolarına kattıklarını belirten Eren, oyuncuyla 1,5 yıl için anlaştıklarını kaydetti. 27 yaşındaki
futbolcunun, takımın Antalya'da devam eden hazırlık kampına katıldığını dile getiren Eren, ligin ikinci
yarısında daha coşkulu ve daha etkili bir Kayseri Erciyesspor için transferlerin önümüzdeki günlerde
devam edeceğini sözlerine ekledi. Kayseri Erciyesspor, bir süre önce de Sivasspor'dan kaleci Atilla
Koca, Orduspor'dan Numan Çürüksu ile Torku Konyaspor'dan Bilal Aziz Özer'i transfer etmişti.
Kayserispor, Hollanda Birinci Futbol Ligindeki Ajax'ta, orta sahanın solunda top koşturan Yener Arıca
ile 4.5 yıllığına anlaştı. Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Yener, sarı kırmızılı ekibin
kadrosundaki 10'uncu gurbetçi oyuncu oldu. Kayserispor Basın sözcüsü Rifat Pehlivan, sarı kırmızılı
ekibin devre zarasındaki ilk transferini gerçekleştirdiğini, bu çerçevede Umut Sözen'i Karabükspor'a,
Emir Kujoviç'i ise,Sivasspor'a verdiklerini söyledi. Pehlivan, "Genç oyuncular konusundaki politikamız
gereği, önemli bir yetenek olan Yener'i kadromuza kattık. Devre arasında teknik kadromuzun da
onayıyla, kendilerine kulüp bulmasını istediğimiz 5 oyuncudan 2'si gitti" dedi. Hollanda basınında çıkan
2011 deki eski haber Hollanda´da bir Türk genci daha profesyonellige adim atti. Bu ülkenin ünlü
kulübü ve futbol egitimi ile dünyaca taninan Ajax Amsterdam´da uzun yillardir forma giyen 1992
dogumlu Türk forvet yetenegi Yener Arica, kulübü ile 2013 yilina kadar gecerli olan profesyonel

sözlesmeye imza atti. Imzadan sonra mutlulugu her halinden belli olan Yener bu sezonun büyük
bölümünü Ajax´in U18 Takimi´nda gecirdi ve gecen hafta PAF Takimi´nda da ilk kez forma giydi.
Imzadan sonra ise Ajax´in U18 Takimi ile tekrar lig macina cikan Yener Arica, gol atmaya önceen de
oldugu gibi aynen devam etti. Hollanda U19 Ligi´nde Ajax U18 Takimi sahasinda Willem II/RKC U19
Takimi ile karsilasti ve rakibini 4-0 maglup etti. Bu karsilasmada Ajax Gencleri´nin bir golünü atan
Yener Arica böylece U18 Takim´daki toplam gol sayisini 16´ya cikardi. Spor Toto 3. Lig 1. Grup
takımlarından Kayseri Şekerspor, 3 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüp Basın Sözcüsü Uğur Metiner AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Övünç, Ulvi Yağcı ve Osman Seferoğlu ile karşılıklı
anlaşarak sözleşmelere son verdiklerini söyledi. Metiner, bu oyunculara kulübe şimdiye kadar
verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diledi.
Şekerspor'da ilk yarıda Ramazan Övünç 9, Ulvi Yağcı 1 ve Osman Seferoğlu ise 9 maçta görev
almıştı. Metiner, ligin ikinci yarısında bulundukları konumu korumak ve üst sıralara çıkmak için yeni
transferler yapacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11866
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayseri KASKĐ kupada elendi.
Kayseri KASKĐ kupada deplasmanda Ceyhan'a 1 sayıyla yenilerek yarı finale kalamadı.
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Spor Toto Kadınlar Türkiye Kupası 8’li Finalleri’nin ikinci gününde Kayseri Kaski ile karşılaşan Ceyhan
Belediyesi, zorlu rakibini 65-64’lük skorla kupanın dışına itti. TKBL’de 12 maçta elde ettiği 9 galibiyetle
4. sırada bulunan ve Kadınlar Eurocup’ta da yoluna devam eden Kayseri Kaski karşısında maça hızlı
başlayan Ceyhan Belediyesi, maçın son 4 dakikasına 10 sayı farkla önde girdi: 65-55. Bu bölümden
itibaren 9-0’lık bir seriyle geri dönüş yapan Kayseri ekibi, son hücumda Nuria Martinez’le bulduğu
pozisyonu değerlendiremedi ve Ceyhan Belediyesi, kupada yarı finale kalmayı başardı. Carolyn
Swords 13/17 saha içi isabetiyle 27 sayı kaydederken, 6 da ribaund alarak galibiyetin mimarlarından
olup “Maçın Yıldızı” seçildi. Oyuncu ödülünü TBF Antalya Đl Temsilcisi Soner Yasak'ın elinden aldı.
Karşılaşmaya Kristine Karklina’nın üçlüğü ile başlayan Ceyhan Belediyesi, bu basketin ardından
Carolyn Swords’un art arda bulduğu 10 sayı ile skor üstünlüğünü eline alarak 6. dakikada durumu 138’e getirdi. Hücumdaki etkili silahı Evanthia Maltsi’nin maça kötü başlaması nedeniyle Zoi Dimitrakou
ile skor üreten Kayseri Kaski, farkın açılmasına izin vermeyerek ilk çeyreği 21-18 geride tamamladı.
Đkinci periyotta ise özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden istediğini alamayan Kayseri temsilcisi, ilk 20
dakikayı 1/9 üçlük isabetiyle geçerken, Swords’la boyalı alanı domine etmeye devam eden Ceyhan
Belediyesi devreye 43-31’lik üstünlükle girdi. Đkinci yarıda savunma sertliğini bir doz daha arttıran
Kayseri Kaski, ilk devrede 9 top kaybı yapan rakibini sadece bu çeyrekte 9 top kaybına zorlayarak
farkı eritse de Carolyn Swords’un imdada yetişmesiyle suskunluğunu bozan Adana temsilcisi, final
periyoduna da 54-47 önde girdi. Son çeyrekte Pınar Demirok’un ve maça geç ısınan Evanthia
Maltsi’nin çabalarıyla 65-55’lik skordan başlayarak 9-0’lık bir seri yakalayan Kayseri Kaski, son
saniyelere girilirken durumu 65-64’e getirdi. Son hücumu Nuria Martinez’le değerlendirmek isteyen
Kayseri ekibi, çemberde dolaşan topun dışarı sekmesiyle kupaya 65-64’lük skorla veda etti. Ceyhan
Belediyesi ise adını yarı finale yazdırdı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11867
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Erciyes'e bedava otobüs
Đlk Talas Đlçesinde başlayacak uygulama bütün mahallelere yayılacak seferler ise bedava
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Kayseri televizyonlarının ortak yayınla ekrana getirdiği 'Gündem Özel' programına konuk olan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bütün hemşehrilerimizin Erciyes'in keyfini
çıkarabilmesi için bu hafta sonundan itibaren 'Mahallelerimiz Erciyes ile Buluşuyor' isimli bir projeyi
hayata geçiriyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi
Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ve Kay Tv, Erciyes TV, Elif TV, Kanal 38, TV Kayseri ile TV 1
ekranlarında canlı olarak yayınlanan 'Gündem Özel' programında önemli açıklamalarda bulundu.
TALAS'TAN BAŞLIYOR Belediye hizmetlerinden Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde gerçekleşen
önemli yatırımlara, siyasetten güncel olaylara kadar pek çok konuda gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Başkan Özhaseki, programda Kayseri halkına bir de müjde verdi. Başkan Özhaseki, bu hafta
sonundan itibaren 'Mahallelerimiz Erciyes ile Buluşuyor' isimli bir projeyi hayata geçireceklerini
kaydetti. Erciyes Projesi'nin Kayseri'yi dünyaya açacak ve şehri sosyalleştirecek bir proje olduğunu
ifade eden Başkan Özhaseki, şöyle konuştu: "Erciyes'te müthiş bir sosyalleşme var. Binlerce yıldır
ayak basılmayan Erciyes'e şimdi insanlar çıkıyorlar. Geçen sene sadece bizim ücretsiz yaptığımız
dönem içerisinde 750 bin Kayserili hemşehrimiz, Erciyes Dağı'na çıktılar. Ben bu Cumartesi-Pazar'dan
itibaren 'Mahallelerimiz Erciyes ile Buluşuyor' diye bir proje başlatıyorum. Hemşehrilerimizi
mahallelerden otobüslerle ücretsiz olarak Erciyes'e taşıyacağız. Herkesin hali vakti yerinde değil.
Erciyes'te çok önemli gelişmeler oldu. Her hemşehrimizin Erciyes'tekileri görmesini, ailelerin
çocuklarıyla oranın keyfini çıkarmasını istiyoruz. Bu amaçla mahallelerden otobüs kaldıracağız.
Saatlerini mahallelerde ilan edeceğiz. Bu Cumartesi günü saat 10.00'da Talas'tan Selçuklu Evi,
Osmanlı Evi ve Anayurt'tan hareket edecek hemşehrilerimiz önce Serçel Bölgesi'nde ücretsiz olarak
gonloda binecekler, arkasından diğer bölgeleri gezecekler. Orada keyifli saatler geçirecekler. Dönüşte
de yine otobüsle mahallelerine bırakılacaklar. Kayserili Erciyes'le buluşup karın keyfini çıkarsın
istiyoruz." EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11868
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayseri de Asayiş
Talas ve Hacılar Yolunda kazalarda 14 yaralı var
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Kayseri'de bir minibüs ile otomobil sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada iki araçtaki 10 kişi
yaralandı. Talas ilçesi Komando Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Hüseyin Bozkurt
yönetimindeki 38 SU 716 plakalı minibüs ile Engin Baydoğdu yönetimindeki 10 FR 797 plakalı
otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Hüseyin Bozkurt (38), Sezer Kepezkaya (34), Salim
Özdamar (28), Oğuz Bursalı (35), Yeter Demirezen (27), Yusuf Gündüz (58), Kudret Gündüz (57) ve
Mehmet Köroğlu (52) ile otomobilde bulunan Engin Baydoğdu (26) ve Samet Ateş (28) yaralandı.
Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir süre
araç trafiğine kapatılan karayolu, tuzlama yapıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kayseri'de
meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hacılar Yolu Eğribucak Mahallesi'nde meydana gelen
kazada 38 YP 667 plakalı araç ile 38 NK 847 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Araçlar içerisinde bulunan yaralılar, 112 ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye
kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Villalara girerek çaldıkları
malzemeleri satan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Jandarma
ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, 9 villadan bakır kazan ve çeşitli eşyaları çalarak sattıkları
tespit edilen A.E. (22), S.F.(23) ve Đ.K. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların
haklarında yapılan soruşturma sonrasında adliyeye çıkarıldığı ve sorgularının ardından mahkeme
tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. Kayseri'de bir kişi, sevdiği kızı vermeyen
aileyi mektupla tehdit edince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gesi Mahallesi'nde yaşayan Đ.K,
komşusu S.K'yı evlenmek için ailesinden istedi. Ailenin olumsuz cevabı üzerine Đ.K, kızın babası
A.K'ya ait eve "Kızınızı seviyorum, vermezseniz eve benzin döker yakarım" yazılı mektup bıraktı.
Ailenin şikayeti üzerine Đ.K gözaltına alındı. Patlama sonucu hasar gören Pınarbaşı Đlçe Emniyet
Müdürlüğü binası onarıldı. 25 Mayıs 2012'de terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda
meydana gelen patlama sonucu hasar gören Pınarbaşı Đlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanı,
onarımın ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Onarımla güvenliği artırılan binadaki patlamada 1
polis memuru ve 1 teknisyen yardımcısı şehit olmuştu. Kayseri'de aralarında çıkan tartışma
sonrasında eşini meyve bıçağı ile yaralayan bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Develi
ilçesine bağlı Küçükkünye köyünde meydana gelen olayda Ş.K.'nın aralarında çıkan tartışma
sonrasında eşi N.K.'yı kalçasından hafif şekilde yaraladığı öğrenildi. N.K.'nın Develi Devlet
Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildiği, Ş.K.'nın hakkında yapılan soruşturma sonrasında
serbest bırakıldığı bildirildi EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11869
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Taner Yıldız cami açılışında
Serbest Bölgedeki cami açılışına Taner Yıldız da katıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de cuma namazının ardından
Serbest Bölge Şirketi Kayser ve buradaki firmaların katkıları ile yaptırılan caminin açılışını
yaptı. Serbest Bölgede düzenlenen cami açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Vali Şerif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sanayiciler
ve vatandaş katıldı. Caminin açılışında Kuran-ı Kerim okundu ve yapılan duanın ardından
konuşan Bakan Taner Yıldız, camilerin birlik ve beraberliğin tesis edildiği mekanlar

olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Yıldız, daha sonra kentte
bir kaç taziye ziyaretinde bulundu. Kayseri'de oturan yakınlarını da ziyaret eden Yıldız'ın
akşam saatlerinde Ankara'ya döneceği ifade edildi EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11870
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayserispor da halkla ilişkiler kötü
Başkan Özhaseki, takımda herşey iyi sadece halkla ilişkiler kötü , stad dolmuyor
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Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Recep Mamur'un
kulübün kuruşuna halel getirmeyecek bir insan olduğunu söyleyerek, "Recep Mamur sayesinde
yöneticiler 6-7 yıldır takım için para dilenmiyor" dedi. "Bu dönem kayserispor hepimize biraz hayal
kırıklığı yaşattı. Sezon başında iddialı sözler söylenmişti. Çok kopmuş bir şey yok, çok moral bozacak
birşely yok. Đki üç maç galibiyet ile bitseydi daha üst sıralarda olacaktı" diyen Başkan Özhaseki,
"Oynayan kadroya baktığınız zaman gencacik oyuncular ve kaliteli kadro var. Đyi nöyetim var. Para
yönetimi kunusunda başarılılar" diye konuştu. Başkan Özhaseki, "Titizlenilmesi gereken nokta alıp
cebine atan, boğazından aşağı bir şey geçen varmı. Böyle bir şey varsa babamın oğlu da olsa
düşman olalım ona. Kayserispor'da Recep bey başkanlık yapıyor. Para hususunda çok titiz bir insan.
Kuruşuna halel getirmez benim inandığım Recep Mamur, bir gititğimde kızıyor ve bağırıyordu. Niye
bağırdığını sordum şişe suyuna niye para veriyorlar diye bağırıyormuş. Mezarlığın içine girin diyor su
berrak damacanalara doldurun futbolculara onu verin diyor. Kayserispor'un kuruşuna halel
getirmeyecek bir insan var. Zaten fabrikası var adamın, işi gücü yerinde hayırsever bir insan. Para
yönetimi olarak da her yıl iki üç futbolcu satarak, bazen de istemeyerek adamları satıyorlar. Amrabat'ı
Recep Mamur mu satmayı istedi. Çocuğu kandırdılar ve gitti. 3.5 trilyon fazla teklif ediyorlar sizden.
Çocuğun kafa alt üst oluyor. Kayserispor'un yönetimi istemediği halde çocuk kayıp gidiyor" dedi.
Başkan Özhaseki konuşmasına şu şekilde devam etti: "Her yıl sattığı futbolcularla aldığı gelirle kulübü
ayakta tutmaya çalışıyor. Net bir şey daha söylüyorum 6 senedir Kayserispor için kamu yöneticilerini
toplayıp para dilenmiyoruz. Şükrü beyin, ve benim dönemimizde para dilene dilene bir hal olduk. Kamu
yöneticileri para bulacağız diye ölürlerdi. Belediye işi kadar bu işle uğraşırdık. Zor bir iştir para işi.
Mangalda kül bırakmamak, geriden konuşmak kolay. Futbolcu her gün para ister, 50 tane adam var
hergün, futbolcu maça gidecek bu para nerden bulunacak? Kayserispor her yıl futbolcu satarak bu işi
yürütüyor. Her yıl yöneticiler şehri dolaşarak para dilenmiyoruz. Recep Mamur bunu da sağladı. Orda
bir tesis başladı. Recep Mamur sattığı damlardan aldığı para ile Türkiye'nin en güzel tesisini yapıyor.
Muhteşem bir inşaat çıkıyor orda. Ana para futbolcu satışlarından kazanılan para. Eleştirdiğim tem şey
var halkla ilişkilerde eksiklikleri var. Bundan dolayı da müthiş bir destek almıyorlar. Muhteşem işler
oluyor ama pazarlamasını yapamıyorlar. Kayseri ile bütünleşseler stad dolup taşacak. Bu eksiklik belki
de bizim eksikliğimiz devreye girip de uğraşmadığımız için." EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11871
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Bobo, baba oldu
Kaysersporlu futbolcu Bobo , 3. kez baba oldu.
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Kayserispor'un forvet oyuncusu Bobo, 3'üncü kez baba olma heyecanını yaşadı. 7 ve 4 yaşında iki kızı
olan Kayserispor'un forvet oyuncusu Bobo Rogerio, Kayseri'de özel bir hastanede, 3'üncü kez baba
olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sabah 3 kilogram 392 gram ve 51 santimetre olarak dünyaya gelen
erkek bebeğe Davi Strutz Silva adı verildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11873
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayserisporda kamp haberleri
Kayserispor'un gözden çıkarttığı kaleci Navarro ve Emir Kujoviç'le Arjantin'e giden Cangele, Antalya kampına
katıldı.
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Kayserispor'un gözden çıkarttığı kaleci Navarro ve Emir Kujoviç'le ilk yarı bitiminde dönmeyeceğini
belirterek ülkesi Arjantin'e giden Cangele, sarı kırmızılı takımın Antalya kampına katıldı. Sivasspor'la
anlaştığı bildirilen Emir Kujoviç, kaleci Navarro ile Franco Dario Cangele, kampta bugün sadrı kırmızılı
takımın antrenmanına katıldı. Kayserisporlu yöneticilerin de pazar günü Antalya kampına giderek
teknik kadro ile görüşeceği, transfer konusundaki çalışmaları konusunda teknik heyetle bir araya
geleceği bildirildi. Bu arada Kayserispor'un Ajax'dan transfer edeceği Yener Arıca'nın 7 Ocak'da
Antalya'ya geleceği, mukavelesini imzaladıktan sonra 8 Ocak'dan itibaren çalışmalara katılacağı
bildirildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11874
Erişim Tarihi: 07.01.2013

2 Şehit verdiğimiz bina onarıldı
Kayseri tarihinde ilk terör saldırısına maruz kalan ve 2 şehit veren Pınarbaşı Em. Müd. binası yeniden açıldı.
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Patlama sonucu hasar gören Pınarbaşı Đlçe Emniyet Müdürlüğü binası onarıldı. 25 Mayıs 2012'de
terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda meydana gelen patlama sonucu hasar gören
Pınarbaşı Đlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanı, onarımın ardından yeniden hizmet vermeye
başladı. Onarımla güvenliği artırılan binadaki patlamada 1 polis memuru ve 1 teknisyen yardımcısı
şehit olmuştu. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11875
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayseri Erciyesspor da kamp dönemi
Transferler ve kamp devam ediyor, Giresunla hazırlık maçı var
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Kayseri Erciyesspor'un prensipte anlaştığı Sanica Boru Elazığspor'un 27 yaşındaki forvet oyuncusu
Göksu Türkdoğan, mavi siyahlı takımın Antalya kampına katıldı. PTT 1'inci Ligi'nde ilk yarıyı 30 puanla
2'nci sırada tamamlayan Kayseri Erciyesspor, Sanica Boru Elazığspor'un serbest bıraktığı forvet
oyuncusu Göksuğ Türkdoğan'la 1.5 yıllığına anlaştı. Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ikinci yarı
hazırlıklarının Antalya'da devam ettiğini belirtti, şöyle dedi: "Đkinci yarıda soluk soluğa bir şampiyonluk
yarışı izleyeceğimizi düşünüyoruz. Biz de bu yarışın içinde olmak ve sezon sonunda hedeflediğimiz
Süper Lig'e yükselmek için kadromuzu güçlendirdik. Aldığımız 5 futbolcu da Süper Lig oyuncusu. Đkinci
yarıda taraftarımızın da desteğiyle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz." Mavi siyahlılar, daha önce
de Sivasspor'un kalecisi Atilla Koca, Orduspor'dan stoper Numan Çürüksu, Torku Konyaspor'dan sol
kanat Bilal Aziz Özer ve Sanica Boru Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Arif Şahin'ı renklerine kattı.
Kayseri Erciyesspor, devre arasında kaleci Behram'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti, Kemal
Okyay, Mehmet Ayaz, Cihan Özkara, Veli Torun ve Emre Morgil'den ise kulüp bulmasını istedi. Mavi
siyahlılar, Antalya'daki ilk hazırlık maçını yarın 18.30'da Giresunspor'la oynayacak. EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11876
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayseri 'ye yeni Hal Geliyor
Horsana Çayırı Kuzey Çevre Yolu Köprüsü yakınında yapımı devam eden hal kompleksi 25 milyon civarında
olacak
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Đlçesi Tanpınar Mevkii'ne kurulacak olan yeni hal
kompleksinin yapımı için ihale düzenlendi. Đhale Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye,
Kazova Đnşaat 29 milyon 875 bin TL, Erkut Đnşaat 21 milyon 850 bin TL, Emir Şurdum-Aydın Đnşaat
ortak girişimi 21 milyon 297 bin TL, Kahraman Đnşaat 17 milyon 435 bin TL, Tekzen Ltd. Şti. - SHM
Miralık ortak girişimi ise 16 milyon 820 bin TL teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 21 milyon 301 bin TL olan
ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.
Argıncık'taki mevcut hal kompleksinin bulunduğu yer ise parsellenerek satışa sunuldu. EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11877
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Toraman'lı avcı, avda öldü
Tavşan avında yaralanan avcı hayatını kaybetti.
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte ava giden 28 yaşındaki Murat Gülhan, karda
ayağı kayıp yere düşünce tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma Gülhan'ın ölümü ile
ilgili soruşturma başlattı. Felahiye içesi Büyük Toraman köyünde yaşayan Murat Gülhan,
arkadaşlarıyla birlikte tavşan avına çıktı. Đddiaya göre av sırasında Gülhan'ın ayağı karda kaydı ve
yere düştü. Bu sırada elindeki tüfek de ateş aldı. Karnından yaralanan Murat Gülhan kaldırıldığı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen
kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11878
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Erciyes'e Hızlı Gondol geliyor
Çift Hızlı Gondol sistemiyle kayakseverler hızlanacak
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Erciyes Dağı'na yapılacak olan yeni yatırımları yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, "Erciyes'e kapalı çift hızlı gondol sistemi yapılacak. Onun için yer
belirliyoruz. Madem yeni yapacağız, yerde en iyisi olsun diye bakıyoruz" dedi. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Erciyes dağında yıllardır süren bir mücadelemiz var. 2005'li
yıllarda başlayan bu mücadele artık keyifli hale gelmeye başladı. Çünkü işin proje safhası daha sonra
ilk inşaatların yapılması, alt yapının yapılması senelerimizi aldı. Bundan sonra en keyifli projeler ortaya
çıktıkça insanlar bunları kullandıkça bizim içinde müthiş bir haz alma safhası başladı. Tabi burası
merkez pist. Burada çok eski bir sistem var. Đnsanlar var ama donarak gidiyorlar. Çok açıktalar
korumasızlar. Đkincisi de bu tek hızlı bir sistem. Biraz eski olduğu için ara ara ısınmalardan dolayı
yavaşlıyor. Đnsanlar yukarıda kaymak için ilk başta bir yere çıkana kadar perişan oluyorlar" diye
konuştu. Erciyes'e çift hızlı gondol sistemi yapılacağını belirten Özhaseki, "Onun için yer belirliyoruz.
Madem yeni yapacağız. Yerde en iyisi olsun diye bakıyoruz. Bu işi bilen arkadaşlarımız buradalar.
Onlarla birlikte yeni yapılacak gondolların, tesislerin yerini tespit ediyoruz. Đnşallah bu biraz daha
geriye çekileceği için çok değişik ve çok geniş bir pist alanı olacak bir durum oluşacak. Bu çalışmalar
bizim için bizim için 1 - 2 sene daha sürer ama bu sırada oteller de inşaatlarını bitirmiş olacaklar. 1- 2
sene sonra inşallah muhteşem bir proje ortaya çıkar" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı
Özhaseki'nin incelemesi sırasında karşılaştığı Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ise, "Tek bir işletim sistemi
içerisinde Avrupa'daki örnekler gibi bir tesise kavuşmuş olacağız. Buraya yatırımlar yapılacak.
Erciyes'in şu haliyle Ankara'dan gelen misafirlerimiz vardı. Onlarda gelip görmüşler buranın farkını
ifade ediyorlar. Bu yapılan hizmetten dolayı bende Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje
Kayseri'nin geleceği ve turizm açısından özellikle kış turizmi ile ilgili yeni bir ivme ve yeni bir açılım
kazandıracaktır. Tüm kayakseverlerimizi de buraya kaymaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11879
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayak Federasyonu Başkanı Erciyes'te
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık, çok önemli uluslararası yarışmalar organize edeceğiz.
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Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık, "Ülkemizde çok önemli kayak merkezlerinden biri
olan Erciyes'te bulunuyoruz. Bugün burada kayak il birinciliği yarışmaları yapılıyor. Hakikaten Erciyes
son yıllarda büyük yatırımlara sahne oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir
belediyenin kayak sporuna, kış turizmine bu kadar sahip çıkması gerçekten çok güzel. Erciyes çok
güzel bir yer oldu. Çok sayıda yeni son teknoloji, suni kar sistemlerine ve diğer alet ekipmanlarına
sahipler. Bu anlamda da ülkemizin yüz akı oldular. Erciyes'in birkaç yıl sonra Avrupa'da çok daha iyi
yerlere geleceklerini düşünüyorum. Erciyes'de olmak gerçekten çok güzel. Biz de Kayak Federasyonu
olarak burada çok önemli uluslar arası yarışmalar organize edeceğiz. Bundan sonraki yıllarda bunları
görebileceksiniz. Dünyanın bir kayak merkezini tanımasının başka bir yolu da yok zaten. Seneye
inşallah burada çok güzel yarışmaları hep beraber izleyeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBĐTAK) Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Tanrıverdi bu ödülü, sağlık bilimleri
alanında yaptığı, "Nöroendokrinoloji Alanında Travmatik Beyin Hasarının Hipofiz Bezi Üzerine Etkileri
ve Spora Bağlı Kafa Travmasına Bağlı Hipofiz Yetmezliği" adlı çalışmasıyla aldı. Doç. Dr.
Tanrıverdi'ye ödülünü, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 2012 yılı TÜBĐTAK Bilim, Özel, Hizmet ve
Teşvik Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi. Cumhurbaşkanı Gül, Fatih Tanrıverdi'yi
başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ödül törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur da katıldı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11880
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayseri de kardan haberler
Soğuk algınlığına dikkat,Erciyes'te kar kalınlığı,kalkamayan uçak ve diğer haberler
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Kayseri'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte aralıklarla Yağan kar nedeniyle bazı
bölgelerde trafikte aksamalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi, karla kapanan ana arterlerde temizlik
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ise çocuklarıyla kar topu
oynayarak karın tadını çıkardı. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah başlayan kar
yağışının 9 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, çarşamba günü gece
sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşeceğini bildirdi. Türkiye'nin önemli kayak
merkezlerinden Erciyes'te ise kar kalınlığının 50 santimetre olduğu kaydedildi. Havaların soğuması ile
birlikte "kış hastalıkları" da sıklıkla görülmeye başladı. Mevsimsel özelliklere dikkat edip bu konuda
bilinçli olarak ve basit birkaç öneriye kulak vererek kış mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmek mümkün.
Özel Avrupa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Yahya Güngör, kışın sağlıklı kalmanın yolları hakkında
bilgi verdi. Kış mevsiminin yaşanmaya başlamasıyla beraber, grip, nezle ve soğuk algınlığı denilen
virüs enfeksiyonlarının çok sık görüldüğünü kaydeden Dr. Güngör, bu tip solunum yolu
enfeksiyonlarının çok çabuk bulaştığını, virüslerin soğuk ve nemli havada uzun süre canlı kalması
nedeniyle bu tür hastalıkların genellikle salgınlar halinde de gözlendiğini bildirdi. Dr. Güngör, alınan
virüs enfeksiyonu sonrası yalnızca hapşırma, sulu burun akıntısı ve kırgınlığın olabileceği gibi; yüksek
ateş, öksürük, aşırı halsizlik, kas ağrıları ve krampları, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı hatta solunum
yetersizliğinin de görülebileceğini ifade ederek şunları kaydetti: "Yine bu tip virüs enfeksiyonlarının
sonucunda hastalık komplikasyonu olarak zatürre, bronşit ve menenjit gibi hastalıklar da daha sık
görülmeye başlar. Đster viral grip benzeri enfeksiyonlar olsun, ister zatürre, bronşit gibi enfeksiyonlar
olsun isterse kızamık gibi çocukluk çağı viral enfeksiyonlar olsun, bu hastalıkların görülmesi hem insan
sağlığı için bir sorun ve tehdit hem de dünya çapında önemli bir iş gücü kaybına yol açmaktadır. Bu
hastalıkların görülmesinin azalması için en önemli durum aşılanma ve vücut direncinin
düşürülmemesidir. Tüm viral solunum yolu hastalıkları, bronşit ve zatürrenin önlenmesinde aşılanma

çok önemlidir. Zamanında ve uygun aralıkta yapılan aşı hastalığın oluşmasını engeller ya da
rahatsızlığın daha hafif atlatılmasını sağlar." "TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETĐN" Kış hastalıklarına
maruz kalmamak için bol taze meyve ve sebze tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yahya
Güngör, "Taze sebze ve meyvenin öğünlerde ölçülü bir şekilde yer almasına özen gösterilmeli. Đyi
beslenemeyen kişilerde ya da hamile, çocuk ve yaşlılar ile bazı kronik hastalığı olanlarda vitamin
takviyesi yapılmalı. Kışın yaz mevsimine oranla su tüketimi düşmektedir ancak insan vücudu için
suyun gerekliliği unutulmamalı ve yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Düzenli olarak egzersizler
yapılması sizi hastalıklardan koruyacak önemli noktaların başında gelmektedir. Salon egzersizleri,
yüzme, koşu, yürüyüş iyi birer alternatif olacaktır" dedi. Hastalıklardan korunmada, uykunun da çok
önemli olduğunu belirten Dr. Güngör, "Uykuya dikkat edilmelidir, uykusuzluk vücut direncini düşürerek
daha kolay hastalanmamıza neden olur. Uyku düzenin de yaş, günlük aktivite yoğunluğu ve süresi gibi
etkenlere göre iyi ayarlanması gerekir" diye konuştu. Dr. Güngör, öksüren, ateşli kişilerden uzak
durulması gerektiğini, yabancı kimseler ile temas sonrası, özellikle toplu taşıma araçlarından indikten
sonra ellerin yıkanmasını ya da steril mendille temizlenmesini önerdi. Bütün önlemlere karşın hastalık
başladığında erken tedavinin çok önemli olduğunu da kaydeden Dr. Güngör, erken dönemde ve hafif
enfeksiyonlarda yatak istirahatinin, iyi uykunun ve beslenmenin yeterli olacağını da vurguladı. Güngör,
bu önlemlere ek olarak ateş düşürücü, ağrı kesici ve vitaminlerin kullanılabileceğini, öksürük, balgam,
ateş, nefes darlığı gibi durumlarda doktora başvurup tetkik yaptırmak ve uygun tedavi yoluna gitmek
gerektiğini de sözlerine ekledi. Kayseri'de dün geceden beri Yağan kar şehir merkezinde etkili olurken,
çocuklar Yağan karın keyfini kayarak çıkardı. Kayseri'de etkili olan kar yağışı sürücüleri ve yayaları
olumsuz etkilerken, kötü hava koşullarının tadını yine çocuklar çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle
sabahın erken saatlerinde parklara akın eden çocuklar, karda oynamanın ve kaymanın keyfini çıkardı.
Kayseri'de dün gece bastıran yoğun sis nedeniyle Kayseri-Amsterdam uçağı kalkamayınca yaklaşık
200 yolcu Erkilet Havaalanı'nda 15 saat beklemek zorunda kaldı. Dün gece saatlerinde bastıran yoğun
sis nedeniyle Kayseri'de görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Yoğun sis nedeniyle birçok uçuş
iptal edilirken, Amsterdam'a gitmek için yaklaşık 15 saat kadar Erkilet Havaalanı'nda kaldıklarını
söyleyen yolcular duruma tepki göstererek, "Aramızda diyaliz hastaları, hamile olanlar ve küçük
bebekler var. Herkes 15 saattir burada perişan oldu" ifadelerini kullandı. Yaşadıkları sıkıntıyı cep
telefonlarıyla görüntüleyen yolcular, sisin dağılması ve kar yağışının durması sonrasında Amsterdam'a
hareket etti. Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı
aksatırken, kent içinde çok etkili olmadı. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 1 metreyi
geçtiği bildirildi. Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde fazla etkili olmadı
ancak Kayseri-Malatya ve Kayseri-Sivas karayollarında kar yağışı ve buzlanma ulaşımın aksamasına
neden oldu. Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan rampasında buzlanma nedeniyle kayan 3
otomobilde maddi hasar meydana geldi, 1 kamyonet de yol kenarına devrildi. Karayolları ekipleri
karayolunun buzlanan bölümlerinde tuzlama çalışması başlattı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar
kalınlığının son yağışla birlikte 1 metreyi aştığı belirtildi. Kayakevi yetkilileri, havanın açık olduğunu,
pistlerde çok sayıda kayekseverin kaydiğini ifade etti. MAHALLELER ERCĐYES'LE BULUŞUYOR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada "Mahallelerimiz
Erciyes'le buluşuyor" adlı projeyi başlattıklarını belirterek "Her hafta sonu bir mahallemizi Erciyes'e
götüreceğiz. Mahalle sakinlerine Erciyes'e yapılan tesisleri tanıtacağız. Erciyes'e gelen mahalle
sakinleri, mekanik tesislerden ücretsiz yaralanacak. Mahalle sakinlerine otobüslerimizin hareket
noktasını ve saatlerini önceden bildireceğiz" dedi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11881
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Erciyesspor-Giresunspor'la karşılaşacak
Kayseri erciyesspor'un Antalya kampındaki hazırlık maçnda rakibi Giresunspo.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Erciyesspor
:0
: 35
: 05 Ocak 2013 21:47

Kayseri Erciyesspor, yarın Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor ile yarın Antalya'da
hazırlık maçı yapacak.
Kulüp Basın Sözcüsü Kaan Savruk,yaptığı açıklamada, 28 Aralık'ta Antalya'da başlayan ikinci yarı
hazırlık kampının yoğun bir tempoda devam ettiğini söyledi. Kampın ilk hazırlık maçını yarın
Giresunspor ile oynayacaklarını belirten Savruk, "Đkici yarı hazırlıklarımız çok iyi gidiyor.
Bu dönemde kadromuza Süper Lig'den 5 futbolcu kattık. Aramızdan ayrılanlar oldu ama yeni
transferlerle daha da güçlendik. Hazırlık maçlarını transferlerimizin takıma adapte olması açısından
çok önemsiyoruz" diye konuştu. Savruk, 12 Ocak'a kadar sürecek kampta Giresunspor karşılaşması
dışında 1 veya 2 maç daha yapmayı düşündükleri kaydetti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11882
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayserispor kampından son haberler
Bobo, izinli Riveros ile yeni transfer Yener Arıca da kampa katılmadı.
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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya'da topbaşı yapan Kayserispor'da Berkay
ve Murat kampa götürülmedi. Ligin ilk yarısını 19 puanla 15. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 12
günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya'da başladı. Kayseri temsilcisinde Berkay
Dabanlı ve Murat Bildirici kampa götürülmedi. Bu futbolculardan Murat Bildirici'nin halen Almanya'da
olduğu, Berkay Dabanlı'nın ise çalışmalarını Kayseri'de sürdüreceği öğrenildi. Teknik Direktör
Prosinecki'nin, ligin ikinci devresinde kadroda düşünmediği bu futbolcuların sözleşmelerinin karşılıklı
feshedileceği ya da kendilerinden kulüp bulmalarının isteneceği bildirildi. Kayserispor'da ayrıca dün 3.
kez baba olan Bobo, izinli Riveros ile yeni transfer Yener Arıca da kampa katılmadı. Bu futbolcuların
bir kaç gün içerisinde kampa katılacağı belirtildi. Kayseri temsilcisi, hazırlıklarını 18. haftada
deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına kadar Antalya'da sürdürecek. Öte yandan Sarı-kırmızılı
ekip, uzun yıllar Bursaspor'da altyapı antrenörlüğü yapan 41 yaşındaki Recep Atılgan'ı, A takım kaleci
antrenörlüğüne getirdi. Atılgan'ın, Kayserispor'un dün Antalya'da başlayan hazırlık kampına katıldığı
öğrenildi. Kayseri temsilcisi, 2008-2011 sezonları arasında kalesini koruyan Kamerunlu Souleymanou
Hamidou'yu yaklaşık 1 ay önce kente davet ederek, kaleci antrenörlüğü teklifinde bulunmuş ancak
anlaşma sağlanamamıştı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11883
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Grup38'den basın açıklaması
Grup38 Taraftarlar Derneği başkanı Hasan YALDIZLI bir basın açıklaması yaparak bazı eleştirilerde
bulundu.YALDIZLI yaptığı açıklamasında;

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 39
: 06 Ocak 2013 17:03

Grup38 Taraftarlar Derneği başkanı Hasan YALDIZLI bir basın açıklaması yaparak bazı eleştirilerde
bulundu.YALDIZLI yaptığı açıklamasında;’Kayserispor kulübünde meydana çıkan bir takım nahoş
olaylarla ilgili olarak hiç kimsenin açıklama yapmaması gayet doğaldır. Bu takım hiç bir zaman şehrin
takımı olmayıp Karpuzatan'da üç-beş rantçının tekeline geçmiştir. Ve sizlerin oynadığı komedi bazıları
tarafından görmezlikten gelinse de herkes tarafından bilindiği bir gerçektir. Bu takımdan elde ettiğiniz
gelirle vergileriniz dahil hiç bir maddi problem kalmadığı gibi artıya geçmeniz gerekirken, geliri eksik
beyan ederek ödemekten kaçındığınız paranın mislini ceza olarak ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bir
kuruş borcumuz yok türküsü söylerken bu yanlışınız ortaya çıkıyor ve hiç kimseye açıklama
yapmıyorsunuz. Siz devletten uzaksınız, taraftardan uzaksınız, basından uzaksınız, şehirden
uzaksınız. Hatta kendinizden uzaksınız. Üç kişiden başkası hesabı bilmez. Maskeniz düştü. Kendinizi
savunacak durumda değilsiniz.
Şeffaf olduğunuzu iddia edecek durumunuz var mı? Eski başkanlarla kendinizi kıyaslamaktan
vazgeçin. Eski başkanların molada çeyrek ekmek için yaptığı pazarlıklardan bahsederken, lütfedip eski
başkanların ve sizin gelirlerinizi de bir mukayese edin. Yapamazsınız. Çünkü siz bu takıma, bu şehre ,
bu taraftara en büyük ihaneti yaptınız. Bize Türkiye Kupası edebiyatını bırakın. Bugün bu takım için
iflas edip gurbet ellerde yardım paralarıyla hayatını sonlandıran başkanların değerini çok daha iyi
anlıyoruz. O adamlara küçücük gelirle gösteremediğimiz sabrı bu adamlara dev gibi gelirle
gösterdiğimiz için herkes kendi payına düşen utancı yaşamak zorundadır. Haymanalı başkan nur
içinde yat.
Açıklarınız ortaya çıktığı anda geliştirdiğiniz savunma şekli de aynı sizin gibi çok ilginç. Yılbaşı ilanı ile
basınımız arasında bile bölücülük yaptınız. Taraftarı benim olan ve tanımadığım, basını aynı şekilde
bölerek işi bir noktaya kadar getirdiniz. Artık maskeniz düştü.
Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapacağınız her hukuk dışı işlerde konuyu ilgili yerlere
belgesiyle götürmekten asla çekinmeyeceğiz.
Gençlerbirliği başkanı sayın Đlhan Cavcav'ı zaman zaman eleştirdik. Fakat bugün bir hakkı teslim
etmemiz gerekiyor. Vergi konusunda gösterdiği tavırla'' Ben nasıl takımımın vergisini ödüyorsam
herkes kuruşuna kadar ödesin. Vergi affına karşıyım.'' sözlerini takdirle karşılıyoruz. Sayın Cavcav
bağımsız denetçi talep ederek defterlerinin kontrol edilmesini isteme cesaretini göstermiş nadir bir
başkandır. Sizde bu yürek var mı’’ dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11885
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kayseri de Asayiş
Đncesu da kaza 3 yaralı , bebek için böbrek lazım,çatıdan düşerek yaralandı
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Đncesu ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kayseri-Đncesu kara yolunun 30. kilometresinde,
Mustafa Alkan (38) yönetimindeki 38 PD 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca
çarptı. Kazada yaralanan, sürücüsü Mustafa Alkan ile yanında bulunan Şerife Betül (31) ve Safa Alkan
(6), Đncesu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kayseri'de soba bacasını temizlemek için çatıya
çıkan kadın 4 metreden düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Lokman
caddesi Kaysı Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, N.A(24) tıkanan soba bacasını temizlemek
için çatıya çıktı. Ancak, dengesini kaybeden N.A(24), 4 metre yüksekten aşağı düştü. Düşmenin
etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.A, komşularının haber verdiği 112 ambulansıyla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A'nın sağlık durumun iyi
olduğu bildirildi. Kayseri'de, doğuştan böbrek yetmezliği olan 20 aylık Neslihan Bozdoğan kendisine
uygun böbrek naklini beklerken, beyinden ameliyat olması gereken anne Nimet Bozdoğan da kızı için
ameliyat olmayarak hayatını riske atıyor. Anne Nimet Bozdoğan, "Neslihan 20 aylıkken şişmeye
başladı ve hastaneye getirdik. Neslihan'ın doğumunun 32. gününde sağ böbreği alındı. Daha sonra
ilaç ihtiyacı azaldı. Haftanın iki günü ilaç alarak bu döneme kadar getirdik ama artık ilaca da yanıt
vermez hale geldi. Haftanın 3 - 4 gününe çıkabiliyor bu ilaç günü. Böbrek yetmezliği var ama son
aşamasına geliyor. Doktorlarımız acil naklin gerektiğini söylüyorlar. Ben beyin ameliyatı olduğum için
çocuğuma böbrek veremiyorum. Eşimin de kalp problemi olduğu için böbrek alamadılar. Şuanda
Neslihan'a böbrek verecek canlı vericimiz yok ve acil nakil olması gerekiyor. Bağış olayları az olduğu
için verici yok. Bunun için doktorlarımızda bir şey yapamıyor. Canlı verici bulamıyoruz. Hiç kimseye
'böbreğini çıkart ver denilmiyor' bundan dolayı çok sıkıntı içerisindeyiz. Çocuğumuz gözümüzün
önünde eriyip gidiyor. Bu çok kötü bir şey. Bu tür hastalarda diyalize girmeden, son böbrek
yetmezliğine girmeden nakil olmaları gerekiyor. Kızımız diyalize girerse belki kaybedebileceğiz" diye
konuştu. Bütün birikimlerini küçük Neslihan için harcadıklarını belirten Bozdoğan, "Bu olaydan sonra
eş dost zaten kalmadı. Devletimiz sağ olsun ilaçlarımızı oradan sağlıyoruz. Benim de beyin
rahatsızlığım var. Đkinci bir ameliyat olmam gerekiyor. Böyle bir ameliyat durumunda çocuğuma ki
bakacak? Bu konuda kaygılıyım" diyerek çaresizliğini anlatmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililere seslenen Nimet Bozdoğan,
"Sağlık Bakanımıza yalvarıyorum. Bizi görsünler, Neslihan'ın tek yaşama şansı böbrek nakli. Bu şansı
ona versinler istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların yakınları, bizim gibi böbrek nakli bekleyen
insanları görüp organlarını bağışlarlarsa Neslihan gibi birçok kişiye hayat vermiş olacaklar. Birçok aile
tekrardan ailelerine kavuşmuş olacak. Çocuğumuzu nakil kilosuna getirene kadar çok uğraştık.
Neslihan'ı kaybetmeden naklin gerçekleşmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Neslihan Bozdoğan'ın
doktoru Kenan Yılmaz ise "Neslihan 20 aydır bizim gözetimimiz altında tedavisini sürdürüyor.
Hastamızın yakın zamanda diyalize girme riski var. O yüzden biran önce enfeksiyon riski olmaması
açısından nakil olması gerekiyor. Böbrek nakli Neslihan için hayati önem taşıyor. Diyalize girmeden
önce böbrek nakli yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11886
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Kazada yaralanan öğretmen vefat etti.
Kayseri Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri edebiyat öğretmeni Mehmet Akyol, Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa
verildi.
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Kayseri Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri edebiyat öğretmeni Mehmet Akyol(41), otomobiliyle geçirdiği
trafik kazasında vefat etti. Akyol'un vefatı, eğitim camiasını ve öğrencilerini yasa boğdu. Mehmet
Akyol'un içinde bulunduğu araca bir başka aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik
kazasında ağır yaralanan Mehmet Akyol, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların
bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Ali Köksal, "Hayatını eğitime adamış fedakar bir öğretmeni, bir gönül insanını sonsuz aleme uğurluyor
olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, öğretmenlerimize,
öğrencilerimize ve velilerimize de sabırlar diliyoruz." dedi. Đki çocuk babası Mehmet Akyol, memleketi
olan Muğla'nın Milas ilçesinde mesai arkadaşları ve sevenlerinin duaları arasında toprağa verildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11887
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Erciyes Kayak Merkezi çok ucuzzzzz !
Uzmanlara göre Erciyes, şu anda Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi
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Kayseri'deki Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, hafta sonlarında yerli ve yabancı turistlerin ve
kayakseverlerin akınına uğruyor. Erciyes Dağı'ndaki işletmeciler pist ve mekanik tesis sayısı artan
Erciyes Kayak Merkezi'nin en ucuz kayak merkezi olduğunu iddia etti. Đşletmeci Mehmet Eğlenceoğlu,
yaklaşık 250 milyon euroluk proje kapsamında Hisarcık ve Hacılar üzerinden, uluslararası
standartlarda iki yolla, kent merkezinden 20 dakika sonra 2 bin 200 metredeki tesislerin yer aldığı Tekir
Yaylası'na ulaşıldığını söyledi. Eğlenceoğlu, şöyle devam etti: "Erciyes kayak merkezine belediye
otobüsü veya dolmuşla 20 bilemediniz 30 dakika içinde ulaşmak mümkün. 15-25 TL arasında kayak,
bir o kadar verip de kayak kıyafetini günlük olarak kiralamak mümkün. Kızak ve benzeri ateltler için 10
TL, gün boyu mekanik tesislerden yararlanmak için 15-25 TL arasında ödeme yapılabilir. Yiyecek

içecekler de, kent merkezindeki kafe ve resturantlardan daha ucuz. Kısacası; toz karı, gözalabildiğine
uzanan pistleriyle Erciyes, şu anda Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi. Vatandaşlar, belediyenin
yaptırdığı içinde mangalda bulunan kamelyalardan da ücretsiz olarak yararlanabilir." Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde kurulan Erciyes A.Ş. tarafındaün sürekli düzenlemeler yapılan merkezde 1
metrenin üzerine çıkan kar, pistlerde ezilirken, yollarda kenarlara püskürtüldü. Yetkililer, ulaşımda
güçlük çekilmediğini, isteyenlerinn Hacılar Sütdonduran ve Halilin Yurdu Mevkiileri'nden gondollara
binebileceklerini, mevcut tesisler aracılığıyla şu anda aktarmalı olarak 32 kilometre uzunluğundaki
pistten yararlanabileceklerini söyledi Öte yamdan Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini
sisli havada kayak yaparak çıkarttı. Hafta sonu kar yağışını fırsat olarak gören vatandaşlar Erciyes'te
kayarak kışın keyfini çıkardı. Sisli havayı engel olarak görmeyen kayak tutkunları Erciyes'te kızak ve
snowbordla kayarak kışın güzelliğini doyasıya yaşadı. Erciyes'e ilk defa gelen bazı kayakseverler,
"Erciyes'te çok güzel bir ortam var. Buraya kayak yapmaya geldik. Sisli hava kayak yapmamıza engel
olmadı. Herkesin gelip Erciyes'i görmesini ve bu keyfi yaşamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı
EDĐTR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11888
Erişim Tarihi: 07.01.2013

Develi Ziraat Fakültesi sorunları
Đlçedeki Seyrani Fakültesinin sorunları masaya yatırıldı.
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Đstanbul'da yapılan ve Kayseri Milletvekili Prof Dr.Pelin Gündeş Bakır'ın konuşmacı olarak katıldığı
toplantı,Seyrani Ziraat fakültesi ve Seyrani kampüsünün sorunları ve çözüm önerilerine dönüştü.
Develili 400 işadamı, Akademisye, Öğretim Üyesi, hayırseverler ve Đstanbul'da bulunan Develi ve
Köylerine ait dernek temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda Seyrani Ziraat Fakültesinin öğrencilerinin
yaşadıkları sorunlar tartışıldı.
Sorular üzerine Bakır, ilçede fakülte olmaz sözünü yanlış bulduğunu Amerikada'ki üniversitelerin
şehirlerin dışında olduğunu, Kayseri'de Sivas Caddesinde ziraat yapılmasının mümkün olmadığını
ifade ederek, "Develi'de düz ovada Saray Çiftliğinde ziraat yapılır. Ziraat Mühendisi yetişir" dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile telefonla görüşerek katılımcıları
bilgilendiren Bakır, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin Develi'ye gitmek istemiyorlar gibi kamuoyu
oluşturma çabalarının yersiz olduğunu, fakültenin Develi'de açıldığını ve Develi'de devam edeceğini
kimsenin kapatmaya gücü yetmeyeceğini söyledi.
Dernek Başkanı Sami Dedeoğlu Đstanbul'daki Develili dernek yöneticileri olarak bu konuda 19 dernek
olarak ortak bildiri yayınlamış olduklarını belirtti. Dedeoğlu, Seyrani Ziraat Fakültesini kimsenin
kapatmaya gücü yetmeyeceğinin yetkililerle iletmiş olduklarını anlattı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11889
Erişim Tarihi: 07.01.2013

