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Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı.
3 yıllık tahsis sürelerini dolduranların, müracaatları halinde tahsis süreleri 7 yıl daha uzatılacak
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Büyükşehir Belediyesi'nin bağı bahçesi olmayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak hizmete
sunduğu hobi bahçelerinden Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerinde 3 yıllık tahsis sürelerini
dolduranların, müracaatları halinde tahsis süreleri 7 yıl daha uzatılacak.
Bilindiği gibi vatandaşlara 3 yıllığına tahsis edilen hobi bahçelerinin tahsis süreleri, Büyükşehir
Belediyesi Meclis kararı ile 7 yıl daha uzatılmıştı. Buna göre; Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerini
kullanan vatandaşlar, talep etmeleri halinde hobi bahçelerini 7 yıl daha kullanabilecek.
Hobi bahçelerinin 7 yıllık kullanım ücreti 2 bin 800 TL olacak ve bu bedel 14 eşit taksite bölünerek
ödenecek. Hobi bahçelerine yeniden müracaat edenlerin başvuru sırasında ilk taksiti ödemeleri
gerekecek.
Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerine müracaatlar, 08 Şubat 2013 tarihine kadar devam edecek.
Haber/ Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11956
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Astımda doğru bilinen yanlışlar
Astım Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar...

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 92
: 05 Şubat 2013 13:13

Astım Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar…
Dünya nüfusunun yaklaşık %10’unda ve hemen hemen her yaşta görülen astım hakkında doğru
bilinen yanlışları Hisar Intercontinental Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat
Fındık’tan öğrendik…

Doğru Bildiğiniz Yanlışları Öğrenmeye Hazır mısınız?
Yanlış: Astım yaşlılarda görülmez.
Doğru: Astım başta çocukluk dönemi olmak üzere tüm yaş gruplarında; seksenli yaşlarda dahi
görülebilir.
Yanlış: Astım sadece nefes darlığına yol açar.
Doğru: Astım nefes darlığının yanı sıra, öksürük, az miktarda yapışkan kıvamda balgam, hırıltılıhışıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı vb belirtilere de yol açabilir. Hastaların yaklaşık
%10’unda tek belirti kuru (balgamsız) öksürüktür.
Yanlış: Astımlı hastalar daima alerjik bünyelidir.
Doğru: Astımın yaklaşık yarısı alerjik kökenlidir ve alerjik astım olarak adlandırılır.
Yanlış: Astımlı hasta hiç normale gelmez, şikayetleri hep devam eder.
Doğru: Astımın en temel özelliklerinden biri aralıklı olarak, ataklarla şikayetlere/belirtilere yol
açmasıdır. Bu dönemlerin dışında hastalar genellikle normaldir.
Yanlış: Astım her zaman solunum fonksiyon testlerinde azalmalara yol açar.
Doğru: Astımlı hasta portföyünün en büyük kısmını oluşturan hafif (intermittan) astımlı hastalarda
solunum fonksiyon testleri normal sınırlardadır.
Yanlış: Astımda akciğer grafisi normal olmaz.
Doğru: Ataklar dışında akciğer grafisi astımda genellikle normaldir.
Yanlış: Astımlı çocuklar yaşıtlarına göre fiziksel olarak daha az gelişir, daha kısa boylu olur.
Doğru: Yapılan çalışmalarda tedavisini tam alan astımlı çocuklar ile normal sağlıklı çocuklar arasında
gelişim yönünden hiçbir fark saptanmamıştır.
Yanlış: Çocukluk çağı astım tedavisinde kullanılan nefes yolu ile alınan ilaçlar çocukların büyümegelişmesini engeller ve bu çocuklar yaşıtlarına göre daha kısa boylu olurlar.
Doğru: Yapılan bilimsel çalışmalarda çocukluk çağındaki astımlı hastaların tedavisinde verilen nefes
yolu ile alınan ilaçlar normal tedavi dozlarında (çok yüksek olmamak kaydı ile) büyüme ve gelişmeyi
engellememektedirler. Unutulmamalıdır ki aslında astım tedavisinin esirgendiği, verilmediği çocukların
akciğer gelişimi ve dolayısıyla vücut gelişimi büyük ölçüde gerileyecektir.
Yanlış: Astımlı bir çocuk hayatı boyunca astımla yaşamak zorundadır.
Doğru: Çocuk astım hastalarının yarısı (%50) ergenlik dönemine girdiğinde tamamen iyileşirler.
Yanlış: Astımlı hasta spor yapamaz.
Doğru: Astımlı hastalar başta yüzme, yürüyüş olmak üzere genellikle tüm sporları yapabilirler.
Yanlış: Astım tedavisinde kullanılan nefes yoluyla alınan ilaçlar kilo aldırır.
Doğru: Astım tedavisinde kullanılan ve nefes yoluyla alınan ilaçların bir kısmında bulunan kortizon
dozu o kadar düşüktür ki vücudun kilo dahil hiçbir sisteminde yan tesire yol açmaz.
Yanlış: Hırıltılı/hışıltılı nefes alma sadece astım hastalarında görülür.
Doğru: Hırıltılı/hışıltılı nefes alma en sık astımda görülür ama KOAH (kronik bronşit ve amfizem),
bronşiektazi (hava yollarının genişlemesi ve duvarının tahrip olması), akciğer kanseri, kalp yetmezliği,
akciğere pıhtı atması vb pek çok hastalıkta da karşımıza çıkabilir.
Yanlış: Astım ile sigaranın hiçbir ilişkisi yoktur.
Doğru: Sigara astım krizlerinin en sık nedenidir. Hastanın kendisinin sigara içmesi ve/veya kendisi
içmese bile sigaralı bir ortamda yer alması astım krizine girmesi için yeterlidir.
Yanlış: Astımın kilo ile bir ilişkisi yoktur.
Doğru: Yapılan bilimsel çalışmalarda astımın şişman insanlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir.
Dolayısı ile ideal kiloda olmak astımda da önemlidir.
Yanlış: Astımlı hastalar bol oksijenin bulunduğu dağlarda, yüksek yerlerde yaşarlarsa iyileşirler.
Doğru: Temiz hava, bol oksijen elbette hepimiz için olduğu kadar astımlı hastalar için de çok önemli.
Ancak unutulmaması gereken ve sıklıkla gözden kaçan nokta yüksek rakımda atmosfer basıncı
düştüğünden havadaki oksijen basıncı da düşmekte ve bu da nefesle akciğerlere alınan yani vücuda
giren oksijen miktarında azalmaya yol açmaktadır. Yani kısaca dağlara çıkmak tam ters bir etki
gösterip astım hastalığını daha da kötüleştirmektedir. Yüksek oksijen atmosfer basıncının en yüksek
olduğu (rakımın en düşük olduğu) deniz seviyesinde veya deniz seviyesine yakın ve hava kirliliğinin
olmadığı bölgelerde bulunur.
Yanlış: Alerjik astımın en sık nedeni polenlerdir.
Doğru: Alerjik astım nedenleri içinde ilk sırada mite (ev tozu böcekçikleri) gelir. Bu nedenle mite
alerjisi tespit edilen hastalarda özellikle evlerde bu konuda önlem alınması tedavinin en önemli
bölümlerinden birini oluşturur.
Yanlış: Mite alerjisi olan astımlı hastanın yatak odasındaki halının kaldırılması yeterlidir.
Doğru: Mite halı, çarşaf, yastık, tüylü/yünlü oyuncaklar, kıyafetler, yatak örtüleri vb pek çok yerde
bulunur. Bu nedenle evin tüm halılarının kaldırılması, yünlü oyuncakların evden uzaklaştırılması,

battaniyelerin, yün yorganların, yastık ve yatakların nevresimle kaplanması (anti-alerjik kılıflar daha
faydalı), tüllerin sık sık yıkanması, evin sık sık havalandırılması ve güneşlendirilmesi, sulu elektrikli
süpürgelerin kullanılması, evdeki rutubet/nemin bertaraf edilmesi ve temizlik malzemesi olarak ta güçlü
kimyasalların (tuz ruhu, çamaşır suyu vb) kullanılmaması çok mühimdir. ,
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11957
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Başbakan Pazar Günü Kayseri de
Erciyes Dağı'nda açılışa katılacak
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden Erciyes
Kış Sporları ve Turizm Merkezi başta olmak üzere şehirde yapımı tamamlanan 123 milyon 327 bin
TL'lik toplam 41 ayrı yatırımın açılışını yapacak.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'yi bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla başlatılan
projelerden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 29, şehir merkezinde ise yol yapım çalışmaları
başta olmak üzere 12 ayrı yatırımın açılışı, düzenlenen törenle Başbakan Erdoğan tarafından
yapılacak.
Tören, 10 Şubat 2013 Pazar günü saat 13.00'de Erciyes Tekir Kapı'da gerçekleşecek.
TÖREN ĐÇĐN ÜCRETSĐZ OTOBÜS SEFERĐ
Törene katılmak isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri
düzenlenecek.
Otobüsler, saat 09.00 itibariyle her semtten vatandaşları tören alanına ücretsiz olarak taşıyacak.
Törende ayrıca vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek ikramı yapılacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11958
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Kayserispor-Ordu Maçına doğru
Bobo gol krallığında iddialı
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında oynayacağı Orduspor maçının
hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki'nin
ülkesinde olması nedeniyle yardımcı antrenör Dragan Spasic gözetiminde yapıldı.
Antrenman öncesinde konuşan Ceyhun Gülselam, son alınan galibiyet sonrasında takımın çıkışa
geçmesi için büyük bir fırsat yakalandığını belirterek, "Orduspor maçını da kendi sahamızda
kazanarak bu çıkışı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'a giden
oyunculardan yoksun başlayan çalışmalarda, gol krallığında iddialı olan Bobo ve takıma yeni katılan
Simic'in istekli olması dikkat çekti.
Orduspor Basın Sözcüsü Levent Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Orduspor'daki son
gelişmeler ve Kayserispor maçının hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, ligin
bitimine 14 maç kaldığının belirtirken, her maçın Orduspor için final havasında geçeceğini kaydederek,
"Orduspor, Gençlerbirliği'ni çok güzel bir oyunla mağlup ettik ve haftalar sonra arzu ettiğimiz galibiyete
ulaştık. Orduspor, ikinci yarıya iyi hazırlandı. Ancak şansızlıklar peşimizi bırakmadı. Sakatlıklar ve
cezalıların çok olması bizi etkiledi. Gençlerbirliği karşısında da çok güzel bir oyunla 3 puanı aldık.
Takıma 4 yeni oyuncularımız katıldı. Bu hafta bir yeni oyuncumuz oynadı. Tahmin ediyorum
önümüzdeki Kayserispor maçına da diğer oyuncularımız hazırlanıyor. Hedefleri olan bir takımdık. O
hedeflerimizden uzaklaşmadan, ikinci yarıyı çok güzel bir şekilde geçirip sezonun sonunda arzu
ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Dönemsel düşüşlerimiz olabilir. Bu normal. Biz Orduspor olarak
eksiklerimize göre transferler yaptık. Gelen arkadaşlarımızı sizlerde görüyorsunuz. Hepsi kulüplerinde
başarılı olmuş oyuncularımız. Transferde acele etmemiş gibi görünsek de nokta transfer yapmak için
acele etmedik. Zaten iyi kadrosu olan Orduspor'u takviyelerle güçlendirip hedefe gitmek
istiyoruz.Taraftarlarımız Orduspor'a güvensinler. Orduluları kesinlikle mahcup etmeyeceğiz. Bundan
sonraki maçlarda aynı disiplinle çalışarak ligi istediğimiz yerde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.
Takımdaki sakat oyuncuların durumlarına da değinen Yıldırım, "Hasan Kabze'nin bir sakatlığı oldu.
Birkaç hafta bizimle olmayabilir. Selçuk Şahin, uzun süredir sakattı. Şu an antrenmanlara başladı. En
kısa zamanda hazır hale gelecektir. Yiğit'te aynı şekilde ufak sorunları var. O da birkaç haftaya takıma
katılacak. Bunlar dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Gerideki tüm maçlar final havasında geçecektir.
Hangi deplasmana gidersek gidelim puan veya puanlar almak için gidiyoruz. Orduspor olarak şuana
kadar deplasman galibiyeti almamış olmamız, almayacağımız anlamına gelmez. Futbolcularımızı
göstereceği çaba ile galibiyetlere ulaşacağız. Bu Kayseri deplasmanı da olabilir. Başka maç da olabilir.
Lig çok çetin geçiyor. Her maça final havası ile hazırlanıp o maçı kazanmak gerekiyor" şeklinde
konuştu
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11959
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Üniversiade Kayseri Erciyes
Erciyes, 2015'te yapılacak Üniversite Kış Oyunlarına talip

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 101
: 05 Şubat 2013 21:50

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Eric Saıntrond'un da aralarında
olduğu FISU heyeti, Erciyes'te incelemelerde bulundu. Saıntrond, Alplerin belli bir doyuma ulaştığını
ve kayakseverlerin yeni arayışlara yöneldiğini belirterek, Erciyes'e yeşil ışık yaktı. Kayseri Valisi Şerif
Yılmaz da, 2015'te yapılacak Üniversite Kış Oyunları'n talip olduklarını söyledi. Erciyes Dağı'ndaki

master planıyla ilgili bilgi alan FISU heyeti, Gençlik ve Spor Đl Müdürü Mehmet Metin Özen ile Erciyes
A.Ş Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı'yla birlikte Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti.
Vali Şerif Yılmaz, yaz ve kış dünya üniversite oyunlarını ve dünya üniversite şampiyonalarını
düzenleyen FISU heyetini Kayseri'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2015 ÜNĐVERSĐTE
KIŞ OYUNLARI'NI GERÇEKLEŞTĐREBĐLĐRĐZ Vali Yılmaz, "2011 yılında Erzurum'da yapılan üniversite
kış oyunlarını, ülke olarak yüzümüzün akıyla tamamladık. Daha önce ülkemizde gerçekleştirilen dünya
basketbol şampiyonasının bir ayağı da Kayseri'de gerçekleştirildi. Yine Kayseri'de 2013 yılı içerisinde
FĐFA U 20 Dünya yirmi yaş altı dünya şampiyonası gerçekleştirilecek. Bununla ilgili çalışmalar hızla
devam etmekte. Buradan Kayseri'nin uluslararası organizasyonlara hazır hale geldiği anlamı çıkmakta.
2015 üniversite kış oyunlarının Erciyes'te yapılmasıyla ilgili altyapımızın yeterli olacağını
düşünmekteyim. Özellikle Erciyes Dağı kış sporları ve turizm merkezi projemiz 2015 yılı itibari ile
tamamlanmış olacak. O nedenle üniversite kış oyunları ile ilgili altyapımız, yeni bir yatırıma gerek
kalmaksızın hazır hale gelecek demektir. Kentte 4 üniversitenin bulunması, 50 bine yakın üniversite
öğrencisinin olması ve 280 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi olması, yapılacak bu sportif
faaliyetlerin bundan sonra da kalıcı şekilde hizmetine devam etmesi anlamına gelecek ve olimpiyat
ruhu adına çok önemli bir nokta. Master planı dahilinde Erciyes bölgesindeki oteller tamamlandığında
yatak kapasitemiz 11 bine ulaşmış olacaktır ki bu her türlü organizasyona ev sahipliği yapabileceğimizi
ifade etmektedir. Kapadokya bölgemizdeki imkanları ve sosyal donatıları düşündüğümüzde, bölgesel
bir organizasyona çok önemli bir artımız olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle 2015 Üniversite Kış Oyunları'nın burada yapılması ile ilgili gerek merkezi hükümetimiz
tarafından, gerekse mahalli idareler arasındaki işbirliği ve koordinasyonla bunu rahatlıkla
gerçekleştirebileceğimizi ümit ediyorum" dedi. ERCĐYES'ĐN ÖNEMĐ ARTTI Uluslararası Üniversite
Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Eric Saıntrond da Erciyes Dağı'ndaki mevcut tesislerle beraber
yapılacak olan yeni tesislerin önemine değinerek, "Tesisler tamamlandığında inanıyorum ki, özellikle
çevre ülkelerden gelecek konuklar da kayak yapabilecek. Alpler'de belli bir doyuma ulaşıldı. O yüzden
kayakseverler yeni alternatif arayışı içinde. Erciyes'in bu anlamda önemi daha da artıyor" diye
konuştu. Saıntrond ve Vali Yılmaz ziyaretin ardından birbirlerine karşılıklı şilt verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11960
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Yerel Potansiyel harekete geçirilmeli
Çolakbayraktar;amacımız Yerel Potansiyeli harekete geçirmek
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ÇOLAKBAYRAKDAR: AMACIMIZ
YEREL POTANSĐYELĐ HAREKETE GEÇĐRMEK
üstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi tarafından, ORAN Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen ‘Mali Destekler’ konulu Bilgilendirme
Toplantısı 5 Şubat 2013 tarihinde MÜSĐAD Toplantı Salonunda düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan MÜSĐAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; ajansların, son
yıllarda kurulmuş olan en yararlı kuruluşlar olduğunu belirterek, MÜSĐAD ailesi olarak kalkınma
ajanslarını sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
Çolakbayrakdar “Bölgemizin ve işletmelerin kalkınması ve yerel potansiyeli harekete geçirebilmek için
Kalkınma Ajansı ile MÜSĐAD üyelerinin daha sıkı bir çalışma içinde olmaları gerektiğini belirterek
şehrimize büyük yatırımların yapılacağına inanıyoruz” dedi.
Bölgede faaliyet gösteren KOBĐ’lerin yararlanabileceği 15 milyon tl bütçeli mali destek programlarının
içeriği hakkında bilgi veren Mustafa Palancıoğlu, Ülkemizde üretilmeyen veya yeterli üretimi olmadığı
için ithal edilen ürünlerin üretimini teşvik etmeyi amaçladıklarını, gelişen sektörlerde, rekabet ortamı
değil ortaklık ortamı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Palancıoğlu, hiç ya da az üretilen katma değeri yüksek, dışa bağımlılığımızı azaltacak olan projeleri
destekledikleri belirterek, öncelik verilecek konuları şu şekilde sıraladı; sağlık endüstrisinde tıbbi ya da
medikal ürün üretimi, enerji ekipmanları, elektrikli ev aletleri, gıda sanayi, savunma sanayi, inşaat
kimyasalları üretimi ve madencilik.
Ajansın, bölgesinde KOBĐ'lere verdiği desteklerle 1000 kişinin istihdamını sağladığını belirten,
Palancıoğlu sözlerini şu şekilde bitirdi: Başvurular 15 Mart'ta sona erecek ve projeler 9 aylık süre
içinde bitirilmesi gerekiyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerimizin hibe programından en iyi şekilde
faydalanmalarını diliyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11961
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Hac kayıtlar başladı.
Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2013 yılı hac organizasyonu için ön kayıtlar başladı.
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Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2013 yılı hac organizasyonu için ön kayıtlar başladı.
Müracaatlar http://hac.diyanet.gov.tr adresinden veya müftülüklerden yapılabilecek.
2013 yılında hacca gitmek üzere “Đlk defa kayıt” yaptırmak isteyenlerin 15 TL ön kayıt ücretini
anlaşmalı bankalardan birine (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Vakıflar
Bankası, Akbank, Asya Katılım Bankası, Türkiye Finans) yatırmaları gerekiyor. Ön kayıt bedelini
yatıran vatandaşlar daha sonra müracaatlarını http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik
ortamda ya da doğrudan müftülüklere yapabilecekler.
2012 yılında hac kurasına katıldığı halde hacca gidemeyenlerin “kayıt yenileme” işlemleri Diyanet Đşleri
Başkanlığınca otomatik olarak yapılacak. Bunun dışında 2012 yılı tercihlerinden, il, ilçe, hac
konaklama türleri ve kuraya birlikte gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından
vazgeçenler müracaat süresi içerisinde Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabilecekler.
Kayıtlar 22 Şubat’ta son bulacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11962
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Güler Sabancı CNN'e konuk oldu!
Güler Sabancı CNN International'da yayınlanan Leading Women programına konuk oldu
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı CNN International’da yayınlanan Leading
Women programına konuk oldu. Program, ocak ayı boyunca her biri üçer kez yayınlanan dört
bölümüyle ekrana geldi. CNN International’ın ünlü sunucusu Becky Anderson ile yaptığı röportajdan
oluşan programda Sabancı, iş hayatı, Sabancı Topluluğu ve filantropi çalışmaları gibi çeşitli konularda
açıklamalarda bulundu.
-KADINLARIN YÜZYILI Güler Sabancı’nın filantropi çalışmalarına değinilen bölümde “Hayatta iyi bir insan ve adil olmak çok
önemlidir. Para kazanmak önemlidir, gereklidir ama hayatta yeterli değildir. Filantropi çalışmaları özel
bir şey değil. Zaten olması gereken bir şey. Bu büyükbabamla başladı. Babaannem tüm varlığını
vakfımıza bağışladı ve amcalarım da bunu devam ettirdi” açıklamalarına da yer verildi.
Güler Sabancı ile ilgili olarak “Duyarlılığı sadece kültürle sınırlı değil. Çocuk evliliklerini engellemek için
çalışma yapan Girls not Brides’ın destekçilerinden. 2011 yılında çalışmalarından dolayı Clinton Global
Vatandaşlık Ödülünü kazandı ve geçen yıl da teşekkür sertifikası aldı” bilgilerine de yer verilen
röportajda, Sabancı konuya ilişkin olarak, “Başkan Clinton ve ekibi inanılmaz bir iş yapıyor ve bizi
motive ediyorlar. Genç kızlara 18 yaşına kadar eğitim fırsatı verilmeli. Bu kızların en temel insan hakkı
ve bunu sağlamak hepimizin görevi. Ancak 18 yaşından sonra yetişkin bir birey olup kendi kararlarını
verebilirler.
Bu yüzyıl bizim, yani kadınların yüzyılı olacak. Her kadın benim olanaklarıma sahip değil. Dolayısıyla
onlara yardım etmek için bir şey yapmak da benim görevim. Ben amcalarımdan bayrağı devraldım,
benden sonra gelenler de benden devralacaklar. Böylece devam edecek. Sürdürülebilirlik dediğim gibi
her alanda çok önemlidir. Bu da bizim sahip olduklarımızı ileriye taşımak için görevimiz” açıklamasında
bulundu.
- “SABANCI AĐLESĐ’NĐN ADI BUGÜN EĞĐTĐM, FĐLANTROPĐ VE SANATI SĐMGELĐYOR”
Becky Anderson “Türk işkadını erkeklerin dünyasına meydan okuyor” şeklinde tanıttığı Sabancı’yı ve
Sabancı Topluluğu’nu şöyle anlattı; “Büyükbabası tarafından mütevazı şartlarda kurulan Topluluk,
bugün Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden. Sabancı Holding Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin
anahtar oyuncularından biri. Güler Sabancı Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ses getiriyor. Geçmişi
kuşaklar öncesine dayanan milyar dolarlık aile imparatorluğunu yönetiyor. Onun için bu, işten daha
fazlası anlamına geliyor. Türkiye’de Sabancı adı en tanınan isimlerden biri. Türkiye’de bulunup
Sabancı adıyla karşılaşmamanız imkansız. Ailenin ortaya çıkışı 20. yüzyılın başlarına, Anadolu’ya
dayanıyor. Tekstil ilk işlerinden biri. Ailenin adı aynı zamanda bugün eğitim, filantropi ve sanatı
simgeliyor. Sakıp Sabancı ailesinde ve Türkiye’de bir efsane. Yıllar içinde şirketin büyümesinin
ardındaki güç. Öldükten sonra Güler Sabancı görevi 2004 yılında devraldı. Güler Sabancı kendisi için
aile şirketinde çalışmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Küçükken büyükbabası işi kurmuş ve onu da
fabrikaya götürerek ilk tohumları atmış. Üniversiteden mezun olduktan sonra lastik şirketinde
çalışmaya başlamış.”
Sakıp Sabancı Müzesi’nde çekimleri yapılan programda ayrıca Sabancı Üniversitesi, Sabancı Center
ile birlikte Kordsa Global Akçansa, Teknosa, Enerjisa, Lassa gibi Sabancı Topluluğu markalarının
görselleri sıkça kullanıldı.
Güler Sabancı programda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmasına ilişkin olarak şunları
söyledi: “Sakıp Bey’den sonra bu görevi devralmak kolay değildi. Sakıp Bey işlerin ötesinde bir
profildi. Çalışanlara yaptığım ilk açıklamamı hatırlıyorum. Onlara benden Sakıp Sabancı gibi olmamı
beklemeyin, ekibimle beraber sadece işlerden sorumlu olacağım demiştim”.
Sabancı, Topluluğun stratejisini ise “Topluluğumuz son on yıldır ortalama yüzde 12 büyüdü. Gelecek
on yıl için hedefimiz bu rakamı yükseltmek. Türkiye’nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 5,5’unu biz
ödüyoruz” şeklinde anlattı.

Güler Sabancı ayrıca “Bankacılık büyükbabam Hacı Ömer Sabancı döneminde başladı ve bugün
Akbank’ın Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olduğunu söylemekten gurur duyuyorum”
dedi.
Đş hayatında kadın olarak ayrımcılığa uğradınız mı sorusunu ise Sabancı “Ayrımcılık sadece benim
ülkemde yok. Londra’da Bankacılar Klubü vardı. Orada öğle yemeği yemek istemiştim. Olmaz
demişlerdi. 1985’te Đngiltere’de hiç mi kadın bankacı yoktu. Eminim vardı. Ama Bankacılar Klubü’ne
girmelerine izin verilmiyordu” şeklinde yanıtladı.
Sabancı yaşam felsefesinin ise “Allah bana değiştirebileceklerim için cesaret, değiştiremeyeceklerim
için sabır, ikisini ayırt edebilmem için de akıl versin” olduğunu söyledi.
Güler Sabancı büyükbabası Hacı Ömer Sabancı için ise “Büyükbabam çok tutkulu, kendi kendini
yetiştirmiş, dahi bir adamdı. Benim ondan öğrendiklerim aslında hepimizin öğrendikleriydi. Hedefiniz
olmalı, çok çalışmalı ve kendinize inanmalısınız” dedi.
Programda Güler Sabancı’nın, uzlaşmaya verdiği önemin altını çizilerek “Đşbirliğine dayalı bir çalışma
şeklimiz var. Hiçbir şeyi tek başıma yapamayacağımı biliyorum. Takım çalışması herşeydir. Fikirlerimi
hayata geçirmek için daima ekibimi ikna etmek zorundayım” açıklamalarına da yer verildi.
Becky Anderson ayrıca CNN websitesinde Güler Sabancı ile yaptığı röportaja ilişkin bir yazıyı
“Türkiye’nin süper kadını erkeklerin dünyasında bir imparatorluğu nasıl kurdu?” başlığı ile kaleme aldı.
-FINANCIAL TIMES YAZARINDAN ÖVGÜFinancial Times yazarı Liz Bolshow ise http://www.headhoncha.com adresinde bulunan ve global
dünyada kadınların liderlikleri üzerine yazdığı blogunda Güler Sabancı ile ilgili bir yazıya yer verdi.
Röportajdan alıntıları yazısına taşıyan Bolshow, Güler Sabancı’nın “Bugün çok şanslıyız. Bu yüzyıl
bizim, yani kadınların yüzyılı olacak” mesajına vurgu yaptı.
- LEADING WOMEN PROGRAMI HAKKINDACNN International’da yayınlanan Leading Women programı iş dünyası, sanat, spor, bilim gibi alanlarda
zirveye çıkmış kadınların ilham verici öykülerini konu alıyor. Programı CNN International’ın ünlü ekran
yüzlerinden Becky Anderson sunuyor. 2012 başından bu yana tüm dünyada yayınlanan program,
konuk ettiği kadınların kariyerlerini, günlük yaşamlarını ve fikirlerini ekrana getiriyor. Programa daha
önce moda tasarımcısı Carolina Herrera, mimar Zaha Hadid, Yahoo CEO’su Marissa Mayer gibi
isimler konuk olmuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11963
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Erciyesspor'dan taraftara çağrı!
Ptt 1.Ligde artık heyecan giderek artıyor.
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Ptt 1.Ligde artık heyecan giderek artıyor.Hedefini süper lig olarak belirleyen takımımız bu doğrultuda
Ptt 1.Lig 21.hafta mücadelesinde evinde Gaziantep B.B ile karşılaşcaktır.
9 Şubat cumartesi saat 14:00 de oynanacak olan mücadeleyi ise KUTLUHAN BĐLGĐÇ
yönetecektir.Kutluhan ın yardımcılıklarını ise CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU ve AHMET ŞĐMŞEK
yaparken maçın 4.hakemi HAKAN AKMISIR dır.

Taraftara da çağrı da bulunan yönetimimiz taraftardan da stadı doldurmalarını ve lider takıma destek
olmalarını istedi.Yönetim aldığı kararla yine çekilişle taraftarlara forma hediye edeceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11964
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Genç girişimcilere destek
Genç girişimcilerin hayallerini gerçekleştirme imkânı bulacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KOSGEB ile genç girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine imkân
sağlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gencim, Girişimciyim, Güçlüyüm" sloganıyla Adıyaman, Ankara, Aksaray,
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Đstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Trabzon illerindeki gençlik
merkezlerinde KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştireceği, 'Genç Girişimciler Đçin Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi' ile gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmesine imkân sağlıyor. Bu illerdeki gençlik
merkezlerinde ücretsiz düzenlenecek olan girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayarak sertifika
almaya hak kazanan genç girişimciler, KOSGEB'in yeni iş kuranlara verdiği 30 bin TL'ye kadar hibe ve
70 bin TL'ye kadar faizsiz krediye başvuru hakkına sahip olacak. Gerçekleştirilecek bu projeyle ayrıca
girişimciliklerin desteklenmesi ve istihdamın artırılması amaçlanıyor.
Hedef Kitle 19-29 yaş aralığındaki gençler
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin hedef kitlesinde, kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş aralığında
bulunan gençler yer alıyor. Genç girişimciler için dört aşamalı, 70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi, sınıf içi ders ve atölye çalışmaları şeklinde verilecek. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programına e-ticaret, dış ticaret vb. sınıf içi eğitim veya atölye
çalışmaları da eklenebilecek. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde her bir sınıf için en fazla 30 (otuz)
katılımcı kabul edilecek ve katılımcılardan ücret alınmayacak.
Eğitime başvurmak ve detaylı bilgi almak için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri
veya www.gencgirisimciler.gsb.gov.tr internet adresi ziyaret edilebilir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11965
Erişim Tarihi: 07.02.2013

Dünya sigarayı bırakma günü
Dünya Sigarayı Bırakma Gününde Sigarayı Bırakmaya Hazır mısınız?
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Dünya Sigarayı Bırakma Gününde Sigarayı Bırakmaya Hazır mısınız?

Dünyadaki en yaygın ve en fazla ölüme yol açan alışkanlık/bağımlılık nedir? Hangi
alışkanlık/bağımlılık tüm sistem ve organları etkileyerek yüzlerce hastalığa yol açabilir?
Dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içinde ilk sırada ne yer alır? Aslında bu soruların tümünün
yanıtı çok net:Sigara…
Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Hisar Intercontinental Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı
Prof. Dr. Serhat Fındık ile sigarayı bırakmak için neler yapabileceğinizi konuştuk…
Sigaranın içinde 4 binden fazla zararlı kimyasal madde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fındık; Sigara,
solunum sistemi hastalıklarından iktidarsızlığa, kalp hastalıklarından erken menopoza, felçlerden
kısırlığa ve sorunlu gebeliklerden (düşük, erken doğum vb) kansere kadar çok geniş bir yelpazede
yüzlerce hastalığa yol açar. Unutmayın sigara bırakılabilir bir alışkanlıktır. Uzun yıllardır sigara içiyor
olmanız, onu bırakamayacağınız ya da zararlarından kurtulamayacağınız anlamına gelmez. ’ diye
konuştu…
Sigara içmenizin nedenleri bunlar mı?
• Tek keyfim,
• Stresliyim,
• Đşim çok yoğun,
• Hayatımdaki en büyük zevkim,
• Tek arkadaşım,
• Ayrılmaz dostum,
• Bana kötülük yapmayan tek şey,
• Atın ölümü arpadan olsun
• Ne derseniz deyin; ama sigarama dokunmayın…
Peki, bu nedenler inandırıcı mı?
Elbette hayır. Sigara içilmesinin nedeni içindeki nikotine duyulan ihtiyaç ve bağımlılıktır. Sağlıklı
yaşamın birinci koşulu sigara ve pipo, puro, nargile gibi diğer tütün mamullerinden uzak durmaktır.
Sigarayı bırakmanız için en önemli adım kararlılığınız ve özgüveninizdir. Kendinize inandığınızda
sigarayı bırakma tedavisi ile ilgili bilgilendirmeler ve ilaç tedavisi ile
(ortalama 12 hafta süreli), sigara bıraktırıcı ilaç, nikotin bandı ve nikotin sakızı (veya nikotin emme
tableti) ile bu kötü alışkanlıktan kurtulabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11966
Erişim Tarihi: 11.02.2013

KASKĐ Slovak rakibini dağıttı
Kayseri KASKĐ, Slovak MBK karşısında maçtan 60-79 galip ayrıldı.
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Kayseri KASKĐ, FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Kupası yarı final maçında Slovakya temsilcisi
MBK Ruzomberok'u deplasmanda 79-60 yendi.
Maçın ilk periyodunu Katarina Tetemondova'nın sayılarına Latoya Sanders ile cevap veren Kayseri
KASKĐ 17-21 önde tamamladı.

Đkinci periyodun ilk dakikalarında Kayseri temsilcisi yakaladığı 9-2'lik seri ile farkı 11 sayıya çıkarırken
(19-30), Nkolika Anosike ile etkili olmaya devam ederek, ilk yarıyı 32-39 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta Kayseri KASKĐ, Zoi Dimitrakou ve Latoya Sanders'ın rakip potadaki etkili oyunları ile
farkı 16 sayıya çıkardı ve son periyoda da 43-59 önde girdi.
Karşılaşmanın final periyodunda da üstünlüğünü korumayı başaran Kayseri KASKĐ, maçtan 60-79
galip ayrıldı.
Latoya Sanders 22 sayı ile Kayseri KASKĐ'nin en skorer ismi olurken, Zoi Dimitrakou 14, Nkolika
Anosike ve Evanthia Maltsi ise 13'er sayı ile maçı tamamladı.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11967
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Onur Anıl Gölbaşı Belediyespor da
Kayseri Erciyessporlu Onur Ankara da top koşturacak
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Gölbaşı Belediyespor yönetimini geçtiğimiz günlerde devralan ve ileriye yönelik ciddi hedefler
belirleyen yeni yönetim, işe flaş bir transfer atağıyla başladı. Ankara Süper Amatör
Lig'deki Gölbaşı temsilcisi, KayseriErciyespor'un profesyonel orta saha oyuncularından Onur Anıl
Şengül ile anlaştı.
Dün gece geç saatlerde meydana gelen flaş bir gelişmeyle Ankara Süper Amatör Ligde
oynayan Gölbaşı Belediyespor'un Başkanı Ersin Pehlivan,
PTT 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor'da oynayan Onur Anıl Şengül'ü transfer görüşmeleri
için Gölbaşı'na davet etti. Sabah saatlerindeKayseri'den uçakla Ankara'ya gelen Onur Anıl
Şengül, Muhsin YazıcıoğluSpor Tesislerinde yöneticilerle bir araya geldi. Profesyonel futbolcu
Onur,Gölbaşı Belediyespor'un ikinci yarının ilk maçında yarın oynayacağıEtimesgut Belediyespor maçı
öncesinde bu akşam Patalya Otelde gerçekleştirilecek kamp yemeğine katılacak. Yarınki maçı
tribünden izleyecek olan Onur Anıl Şengül ile anlaşma sağlandı ve sözleşme yarın törenle
imzalanacak. Bu transferin gerçekleşmesi, Ankara Süper Amatör Ligde büyük yankı uyandırdı.
Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Gaziantep'in geçmişte basket
taraftarının büyük bir seyircisi olduğunu ve Gaziantepspor'un hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını,
takımın toparlandığını, takımınKayseri'den üç puanla döneceğini' belirtti. Başkanı
Güzelbey, Gaziantepspor'un sahipsiz kalmayacağını belirterek, "Gaziantepspor hepimizin göz bebeği.
Kulübün teknik direktörü hikmet karaman Çarşamba günü akşam beni aradı. Ayrılacağını söyledi.
Bizde kendisine hayırlı olsun dedik. Yeni görevinden başarılar diledik. Tabi ki bu kendinin
taktiridir. Bursaspor ile anlaşacağını duyduk anlaşmış zaten.Gaziantepspor hiçbir zaman sahipsiz
kalmaz biz Gaziantepspor'la ilgili bu şehrin kanaat önderlerini, bu konuda söz sahibi insanları
da Gaziantepspor'a her zaman destek verdikleri gibi yine destek vermeye çağırıyoruz. Bizde elimizde
geldiği kadar her konuda yine Gaziantepspor'un destekçisiyiz. Hiç kimseGaziantepspor'u sahipsiz
görmesin ama şu anda bir yasal yönetim var. Yasal yönetim varken dışarıda müdahalenin de
demokratik olmadığını her zaman söyledik yine söylüyoruz. Eğer mevcut yönetim bizde bir destek
bizden bir taleple yanımıza gelirse kapımız açık. Zaten her zaman görüşüyoruz. Bu şehrin menfaatleri
için ne gerekirse yaparız. Bizde elimizi taşın altına koyarız. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor da bir teknik direktör değişikliği oldu. Mehmet Şahan bu şehrin yetiştirdiği değerli bir
kardeşimizdi. Bize gelerek başkanım ben artık bir kan değişikliğini bu takım için gerekli görüyorum,

kendisine teşekkür ettik. Anlaşarak el sıkıştık. Daha öncede takımımızı çalıştıran başarılı bir
arkadaşımız Suat Kaya hocamızla bundan sonra yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Takımın Konya ile oynanan maçta derlenip, toparlandığını gördüklerini ifade eden Büyükşehir
Belediye Başkanı Asım Güzelbey, "Bu hafta liderle maçımız var. Kayseri Erciyes ile Ünsal bey kendisi
zaten fedakar bir arkadaşımız. Bizzat takımın başında gidecek. Ben Kayseri'den 3 puanla
döneceklerini ümit ediyorum. Basketbol da yoktan var olan bir takımımız var. Bu şehirde eskiden
basketin bir kültürü vardı. Büyük bir basket seyircisi vardı. Önemli basket oyuncuları vardı.
Basketçilerimiz vardı. Machael Scors bir zamanlar Beslenspor'da oynarken sakatlanıp bana gelmişti.
Doktorluk yaptığım yıllarda. Bir omuzu sakattı. Bana o gün çok önemli bir maçı olduğunu söylemişti.
Maça çıktı. Tek elle attığı sayıları ben hala unutamıyorum. Şimdi Michael Scores yok tabi gerek
Swaan gerek, Joey Dorsey takımı ateşleyecek oyuncular. Zaten şu anda da iyi gidiyor basket
takımımız. Geçtiğimiz hafta Erdemir'e son saniyelerde yedikleri iki basketle yenildiler. Bu hafta
maçımız yok ama önümüzdeki hafta önemli maçımız var Ben önümüzdeki hafta bütün Gazianteplileri
bu maça gelmeye davet ediyorum" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11968
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Giresun'da yatan Develi'li şehit
Girsun Çanakçı da dereye düşerek boğulması sonucu şehit olan Jandarma Er Kadir Şaka'nın mezarı orada
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1954 yılında Çanakçı ilçesinde vatani görevini yapmaktayken, ayağı kayması sonucu Çanakçı
deresine düşerek boğulan ve şehit olan Kayseri'nin Develi ilçe Jandarma Er Kadir Şaka'nın iki
yaşındayken yetim kalan ve bu gün tek çocuğu olan 60 yaşındaki Hatice Tandoğan, ilçeye gelerek Đlçe
Kaymakamı Mehmet Fatih Kara'yı makamında ziyaret etti.
Đlçe kaymakamı Mehmet Fatih Kara'nın girişimleri ve Giresun Valisi Dursun Ali Şahin'in emri ve
talimatları ile Şehit Kadir Şaka'nın mezarı ve çevre düzeni yapıldığı öğrenildi.
Şehit babasının mezarını görmeye gelen Hatice ve eşi Kadir Tandoğan ile birlikte Kayseri'den Çanakçı
ilçesine getirildiğini belirten Çanakçı Kaymakamı Mehmet Fatih Kara, “Đlçemizde misafir ettiğimiz
Tandoğan, ailesi kaymakamlık makamında kendisiyle tanışmak isteyen Çanakçılı vatandaşlarımızla
buluşma gerçekleştirilmiştir. Burada düzenlenen programın ardından şehidimizin mezarına kalabalık
bir vatandaş grubuyla geçilerek anma töreni düzenlenmiştir. 59 yıl sonra gerçekleşen buluşma oldukça
duygusal anların yaşanmasına neden olmuştur.
Đlçe müftülüğü tarafından görevlendirilen Đlçe Merkez Camii Đmam hatibi Mehmet Dilsiz şehit için
hazırlanan anma programında Kuran-ı Kerim ve dualar okunmuştur. Şehit Kadir Şaka'nın kızı Hatice
Tandoğan, Kayseri'nin Develi ilçesinden getirdiği toprağı şehit babasının mezarına serpmiştir. Bu
hayırlı işe vesile olan başta Giresun Valisi Dursun Ali Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür eden
şehidimizin kızı, Hatice Tandoğan önümüzdeki hafta çeşitli sağlık sorunları sebebiyle ciddi bir ameliyat
geçireceğini ve herkesin kendisi dua edilmesini istemiştir. Buradaki programın ardından Sayın Valimiz
Dursun Ali Şahin şehidimizin kızını ve eşini makamında kabul ederek duyduğu memnuniyeti ifade
etmiştir” dedi.

Çanakçı Kabristanlığında düzenlenen anma törenine Çanakçı Kaymakamı Mehmet Fatih Kara, Đlçe
Belediye Başkanı Sebahattin Şenel, Karabörk Belediye Başkanı Ömer Karaman ve vatandaşlar katıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11969
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Erciyes Erdoğan'ı bekliyor
Mekanik tesisler, personel binaları ve yolun açılışı olacak. Karlama üniteleri açılışı olacak.
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Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 41 tesisin açılışının
yapılacağı Erciyes Dağı'nda hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.
Erciyes Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Şehrimizin ve ülkemizin yakından
takip ettiği Büyükşehir belediyesinin ortaya koyduğu master planı var. Bu plana göre Erciyes Dağı'nı
şehrin ekonomik canlılığını, sosyal ve kültürel alanda canlılığını sağlamak üzere inşa edilmiş bir proje"
dedi.
2005 yılından itibaren yapılan çalışmalar sonrasında Erciyes'in şimdiki haline geldiğini ifade eden
Cıngı, "2010 yılından beri gerçekleştirilen uygulama projeleri ile birlikte Erciyes artık uluslar arası bir
kayak merkezi hüviyetine bürünmüş durumda. Sayın Başbakanımızın teşrifleri de 10 Şubat Pazar
günü yapılan çalışmalarımızın açılışını yapacak. Mekanik tesisler, personel
binaları, Develi ve Kayseri halkımızın çok beğendiği ve başkanımıza övgüler yağdırdığı yolun açılışı
olacak. Karlama ünitelerimizin açılışı olacak. Bunlar hemen zikrediliyor ama ciddi bir çalışma ve ciddi
bir efor gerektiren işler" dedi.
Cıngı, "Sayın Başbakanımızın teşrifleri ile bu güzel çalışmalar taçlanmış olacak. Ecriyes Master
Planının bütçesi 275 milyon Avro, şimdiye kadar 120 milyon Avro üzerinde bir para harcanmış
durumda. Yapılacak olan törende ise 40 milyon Avro maliyetli yatırımların açılış töreni olacak" diye
konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11970
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Grup38''Elifoğlu'nu rahmetle anıyoruz''
GRUP38 Taraftarlar Derneği ''AMĐGO ELĐFOĞLU'nu ölümünün 11. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz''
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Grup38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet ĐNCĐALAN, ölümünün 11.yıldönümü nedeniyle bir
basın açıklması yaptı.ĐNCĐALAN yaptığı açıklamada;
''8 Şubat 2002 tarihinde kaybettiğimiz rahmetli amigomuz Elifoğlu'nu ölümünün 11. yıldönümünde
rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugünkü taraftar profiline baktığımız zaman yeri asla doldurulamıyacak
olan ve asıl adı Mustafa SALKIM olup taraftarların gönlünde AMĐGO ELĐFOĞLU lakabıyla taht kuran
bu Kayseri sevdalısı ağabeyimiz 1972 yılından ölümüne kadar geçen 30 yıllık sürede fahri amigoluk
yaparak pek çok insana sporu sevdirmiştir. Sempatik tavırları, tribünlere hakimiyeti ve iletişim gücü
nedeniyle stadımızda bir otorite olan rahmetli amigomuz yakalandığı akciğer kanseri hastalığına yenik
düşerek 8 Şubat 2002 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Yıldönümü sebebiyle kendisini tekrar rahmetle
anıyoruz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11971
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Çankırı Heyeti Kayseri de
Özhaseki Kayseri'ye gelen Çankırı Belediye Başkanı Đrfan Dinç ve beraberindeki daire müdürlerini kabul etti.
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Bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla Kayseri'ye gelen Çankırı Belediye Başkanı Đrfan
Dinç başkanlığındaki heyet, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı tesisleri gezdi.
Đlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kadir Has Stadyumu'nu ziyaret
eden heyete, burada Spor A.Ş Genel Koordinatörü Ali Üstünel tarafından brifing verildi. Brifingin
ardından stadyumda gezi ve incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkanı Dinç, Kadir Has
Stadyumu'nun Türk sporu için büyük bir kazanım olduğunu söyleyerek, Başkan Özhaseki ve emeği
geçenlere teşekkür etti. Stattan çok etkilendiğini dile getiren Dinç, Kayseri'de gördükleri karşısında
gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Gezi sonrası şeref defterini imzalayan Dinç'e Başkan Özhaseki tarafından Kayserispor forması
armağan edildi. Ardından Kayseri Kent ve Mimarsinan Müzesi'ni ziyaret eden Çankırı heyetine,
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan, şehir maketi üzerinden
Kayseri'yi tanıttı.Çankırı heyeti ayrıca Kent Müzesi'nde bulunan kiosklardan şehir hakkında çeşitli
bilgiler de edindi. Gezinin bir sonraki durağı Kadir Has Kongre Merkezi oldu. Burada Kongre Merkezi
yetkilileri tarafından karşılanan Çankırı heyeti, tesisi büyük bir hayranlıkla gezdi. Kongre Merkezi'nde
yapılan önemli organizasyonlar hakkında bilgiler alan Çankırı Belediye Başkanı Dinç, gezi sonrası
"Kayseri, ticaretiyle, doğal ve tabi güzellikleriyle, sosyal-kültürel yaşamıyla gerçekten görülmeye,
gezilmeye değer, Türkiye'mizin önemli kentlerinden bir tanesi. Biz Çankırı Belediyesi olarak bütün
yetkili, sorumlu arkadaşlarımızla beraber Kayseri'mizin bu güzelliklerini, bu özelliklerini görmeye
geldik" diye konuştu. "Dijital müze, gerçekten tema olarak çok farklı bir müze. Đlk defa böyle bir müze
ile karşılaşıyoruz" diyen Dinç, şöyle devam etti: "Şuanda içerisinde bulunduğumuz Kadir Has Kongre
Merkezi de hakikaten önemli merkezlerden bir tanesi. Ben özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'yi tebrik etmek istiyorum. Çok farklı, çok özgün, çok güzel eserler Kayseri'mize
kazandırmış. Tabi ki Kayseri'mizin marka kent olmasında onun ne kadar büyük emeğinin ve
çabalarının olduğunu, hepimiz için örnek, vizyon sahibi bir başkan olduğunu biliyoruz. Kente katkılarını
da görmüş olduk. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum."
EDĐTÖR MUHABĐR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11974
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Özhaseki Hürriyet Pazarında
Cuma namazını Aydınlıkevler Camii'nde kılan Başkan Özhaseki pazarda esnafla biraraya geldi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası gerçekleştirdiği esnaf
ziyaretlerine bu hafta da devam etti.
Cuma namazını Aydınlıkevler Camii'nde kılan Başkan Özhaseki ardından Aydınlıkevler Semt
Pazarı'nda pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ve AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte pazar yerini ziyaret eden Başkan Özhaseki,
burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Özhaseki, pazardan
meyve ve sebze almayı da ihmal etmedi. "BIRAKIRLARSA MĐLLET HAKKINI HELAL ETMEZ" Pazar
ziyareti sırasında Başkan Özhaseki, Recep isimli yaşlı bir vatandaşla da sıcak bir sohbete koyuldu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Başkan Özhaseki aracılığı ile
mesaj gönderen Recep Amca, "Cumhurbaşkanına sesleniyorum. O beni bilir. 40 senelik yol
arkadaşıyım. Cumhurbaşkanlığı bittiği zaman siyaseti bırakırsa ben hakkımı helal etmem. Millet de
helal etmez. Aynen Başbakan'a da söylüyorum. Benim adım da Recep" diye konuştu.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11975
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Nefes aldıran kredi kampanyası
Kayseri Ticaret Odası ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında, oda üyelerinin kullanımına yönelik bir kredi
anlaşması yapıldı.
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Kayseri Ticaret Odası ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında, oda üyelerinin kullanımına yönelik bir
kredi anlaşması yapıldı.
08 Şubat 2013 Cuma günü, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Asaf Mehmetbeyoğlu
ile, TEB Kayseri Sanayi Şubesi Müdürü Olcay Karaoğlu, Kayseri Şubesi Müdürü Neşet Kabasakal ve
Kayseri Eski Sanayi Şube Müdürü Rümeysa Akarsu’nun katılımıyla imzalanan protokol ile, TEB’in
uygulamaya koyduğu Nefes Aldıran Kredi Kampanyası’ndan üyelerimiz de yararlanabilecekler.
Bu kampanyayla; ‘Taksitli Ticari Nakit Kredi’ alan KOBĐ’ler, ödemeye 3 ay sonra başlayabiliyor. 36 aya
varan vadelerde, 500.000 TL tutarına kadar olan krediden faydalanan KOBĐ’ler, ‘Benim Đşyerim
Sigortası” ile birlikte kredi komisyonlarında da indirim elde ediyor. Nefes Aldıran Kredi Kampanyası
kapsamında ‘Taksitli Ticari Nakit Kredi’ kullanan KOBĐ’lerin geri ödemeleri 3 ay sonra başlıyor.
Bu kampanyadan yararlanmak isteyen üyeler TEB şubelerine başvurarak gerekli bilgileri alabilirler.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11976
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Zirve yarışında yara aldı
Kayseri Erciyessporumuz kendi evinde Gaziantep Belediyespor ile berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
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Geçen hafta Manisaspor'un Şanlıurfaspor'a mağlup olmasıyla liderliğe yükselen Kayseri
Erciyessporumuz kendi evinde Gaziantep Belediyespor ile berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Maçın 35. dakikasında kaleci Atilla'nın hatasını iyi değerlendiren Serdar Deliktaş Gaziantep Belediye'yi
1-0 öne geçirdi. Đlk yarının bitimine saniyeler kala sahneye çıkan Gerard Gohou maça dengeyi getirdi
ve ilk yarı 1 - 1 tamamlandı.
Đkinci yarıda rakip kalede zaman zaman baskısını arttıran ve gol arayan Kayseri Erciyesspor bu
fırsatları değerlendiremedi. Son anlardaysa Gaziantep Belediye'de ise 85. dakikada golün sahibi
Serdar önemli bir fırsattan yararlanamazken, 87. dakikada Kayseri Erciyesspor'da Arif'in bir topu

direkten döndü.
Geri kalan dakikalarda gol olmadı ve mücadele 1 - 1 tamamlandı. Bu sonuçla puanını 38'e yükselten
Kayseri Erciyessporumuz, 35 puanlı Manisaspor'un önünde liderliğini sürdürürken konuk ekip
Gaziantep Belediye 28 puana yükseldi.
Haber/Kayseri Erciyesspor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11977
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Haftasonu 50 bin kişi ziyaret ediyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 114
: 09 Şubat 2013 23:28

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Erciyes Master Planı
Projesi'nin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, etap etap Erciyes'i işlemeye devam ettikleri söyledi.
Master planı kapsamında yapılan yatırımların meyvesini yılbaşı tatilinde aldıklarını, sömestr tatilinde
de almaya devam ettiklerini belirten Cıngı, şunları kaydetti:
"Özellikle hafta sonu çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Gerek şehir içinden gerekse şehir dışından
çocuklarımız aileleriyle birlikte Erciyes'e gelerek kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Hava şartları ve kar
durumumuz da oldukça müsait. Yılbaşından itibaren çok büyük yoğunluk yaşıyoruz. Hafta içi ve hafta
sonu ziyaretçi sayımızda çok ciddi değişiklikler oluyor. Hafta sonu dağın 4 giriş kapısından günlük 50
binin üzerinde misafir alıyoruz. Develi, Hisarcık, Tekir ve Hacılar kapısında uzun araç kuyrukları
oluşuyor. Bununla birlikte Hacılar Serçel Yaylası'nda bulunan gondol tipi teleferiklerimizi de günlük
yaklaşık 15 bin kişi kullanıyor."
Tekir bölgesindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü ile özel bir şirkete ait mekanik tesislerin de
Erciyes A.Ş'ye devredildiğini hatırlatan Cıngı, şu anda dağdaki halatlı taşımacılık sisteminin tek
işletmecisi olduklarını anlattı.
Vatandaşlara en cazip fiyatlarla keyif alabilecekleri bir hizmeti sunmaya çalıştıklarını kaydeden Cıngı,
Erciyes'in uluslararası bir kayak merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11978
Erişim Tarihi: 11.02.2013

AVM'ler Tüketicilerin canına okuyor
Nuh Mehmet Delikan''AVM'ler parayı Kayseri'de kazanıyor,büyük merkezlere gönderiyorlar'' dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adayı Nuh Mehmet Delikan yaptığı açıklamasında,
“Bakkal, market ve süpermarketler kanunu çıkmadan Kayseri esnafı ve tüccarı rahat yüzü
görmeyecek” dedi. Nuh Mehmet Delikan “Esnaf ve tüccarın burnunun dibinde biten AVM’ler büyüleyen
satış politikalarıyla tüketicinin canına okuyor. Ayrıca; şehir ekonomisi de bundan olumsuz etkileniyor.
Parayı Kayseri’de kazanıyor, büyük merkezlere gönderiyorlar. Piyasada para yok diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adayı Nuh Mehmet Delikan yaptığı açıklamada,
“AVM’ler giydirilmiş fiyatlarıyla sadece tüketicinin canını yakmıyor, AVM sahipleri işyeri açanları da
boğaz tokluğuna çalıştırıyorlar” diye konuştu.
Nuh Mehmet Delikan; AVM’leri şehir dışına atmak için her türlü mücadeleyi yapacaklarını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11979
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Başbakan Erciyes Dağında
Erciyes Dağı'nın Gençlik kamp merkezine dönüştürülek
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Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen
törende toplam 41 yatırımın açılışını yaptı. Erdoğan, 2071 yılını hedef olarak koyduk. Yani
torunlarımızın torunları inşallah 2071 yılını farklı yaşayacak dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Đstanbul'dan özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Şerif Yılmaz, Büyükşehir Belediye
Başkanı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ve yanındakiler, buradan Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan
tesisler bölgesine geçti.275 milyon euroluk Erciyes Master Projesi kapsamında yer alan, toplam
maliyeti 123 milyon 327 bin TL olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 29, şehir merkezinde
ise yol yapım çalışmaları başta olmak üzere 12 ayrı yatırım, düzenlenen törende Başbakan Erdoğan
tarafından hizmete açıldı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmasına, Erciyes
Dağı'ndaki tesislerin hayırlı olmasını dileyerek başladı.
Karlarla kaplı Erciyes'in eteğinde gönüllerin sıcaklığıyla buluştuklarını belirten Başbakan Erdoğan,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir yatırımı gerçekleştirdiğini belirterek, emeği geçenlere
teşekkür etti. Erdoğan, geçen yıl Temmuz ayında Kayseri'ye geldiğinde 512 milyon değerindeki 90
kalem açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Kayseri'nin çalışkanlığı ve dinamizmi ile ülkeye örnek
olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti Kayseri'yi büyümek isteyen kentlere örnek
gösteriyorum. Kayseri'nin başarılarıyla iftihar ediyorum. 6 ay sonra yine toplu bir açılış için
Kayseri'deyiz. Kayseri ile birlikte tüm Đç Anadolu Bölgesi'nin simgesi olan Erciyes Dağı'nı turizm
alanında çok ileriye taşıyacak tesisleri hizmete açıyoruz.
Erciyes Dağı sayesinde burası dünya çapında önemli bir turizm merkezlerinden birine dönüşüyor.
Kayseri ülkemizin lokomotif kentlerinden birisi olmaya devam edecektir. Kayseri, çevresindeki kentleri
de geliştiren bir şehirdir. Üniversiteleriyle bir bilim yuvasıdır. Son 10 yılda açtığımız 3 üniversite ile
Kayseri'nin 4 üniversitesi oldu. Sanatta Mimar Sinan'ı yetiştiren Kayseri, Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül'ü yetiştirmiş bir şehirdir. Kayseri'nin dualarıyla biz de Türkiye'yi büyüteceğiz. 'HEDEFLERĐMĐZ
ÇOK BÜYÜK' Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle yüksek hedefler
belirlediklerini ve bu hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü 2071
yılını hedef olarak koyduk. Yani torunlarımızın torunları, inşaallah 2071 yılını farklı yaşayacak.

Bir Selçuklu, bir Osmanlı, bir Cumhuriyet kenti olan Kayseri, 2071 hedeflerinde öncü olacaktır. Erciyes
Dağının Tekir Yaylasındaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait binanın önünde düzenlenen
törenin ardından, Başbakan Erdoğan'a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
tarafından tamamlandığı zaman 275 milyon euro değerindeki Erciyes Master Planı'nın sunumu yapıldı.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykeltıraşlık Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri ile
sanatçı Hasan Gürpınar tarafından yapılan kardan ve buzdan heykelleri de inceleyen Erdoğan, Hacılar
Đlçesi'nden kayakçı 76 yaşındaki Hasan Mutlu'ya madalya verdi. Erdoğan, beyaz sakalları ile dikkati
çeken, ilerlemiş yaşına rağmen başarılı şekilde kayak sporu yapan duvarcı ustası Hasan Mutlu'ya
övdü.
Otobüslerle Kayseri'nin tüm semtlerinden Erciyes Dağı'na gelen yüzlerce kişiye ücretsiz sucuk ekmek
ikramı yapıldı. Başbakan Erdoğan ve bakanlar daha sonra Kayseri'deki protokol, oda başkanları, sivil
toplum örgütlerinin yöneticileri ile sanayici ve işadamlarıyla Kardan Adam Tesisleri'nde verilen yemeğe
katıldı. Erdoğan, burada Kayseri'nin kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle
görüşmeler yaptı. Diğer konuşmalar ERCĐYES Dağı'ndaki törenen açılış konuşmasını yapan Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sözlerine Erciyes'in karı, Kayseri'nin karı oldu
diyerek, başladı. Özhaseki, Kayseri tarihine iz bıracak bir olaya şahitlik ediyoruz. Şu anda Erciyes
Dağı'nda altyapı hizmetleri tamamlandı. Erciyes projesi, Kayseri'ye önemli istihdam sağlayacak dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da Erciyes Dağı'ndaki açılış töreninde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'a teşekkür etti. Kılıç, 628 projeyi ülke gençliğine kazandırdıklarını belirterek, Başbakan'ın
Türk gençlerinin arkasında sapa sağlam durduğunu belirterek, Erciyes Dağı'nın Gençlik kamp
merkezine dönüştürüleceğini söyleyip, sözlerine son verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ise Erciyes projesinin Kayseri, bölge ve ülke için önemli bir eser olduğunu belirterek, kısa bir
selamlama konuşması yaptı.
Erciyes Tekir Kapı'daki törende Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterileriyle vatandaşları mest
etti. Kayakçıların meşaleli gösterisi de göz doldurdu Büyük Yatırım AÇILIŞI yapılan tesisler arasında
idari ve teknik hizmet binaları, telesiyej, teleski ve gondol gibi mekanik tesisler, 1 milyon metrekarelik
alanı karla kaplayabilecek kapasitede çeşitli bölgelerde karlama üniteleri, bölümler halinde dağın 3 ayrı
bölgesinde toplam 40 kilometre uzunluğunda kayak pistleri Develi- Tekir kapı, Hacılar- Tekir kapı
düzenlemeleri, Kayseri- Erciyes- Develi dağ yolu yapımı yer aldı..
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11980
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Kayseri 0-Orduspor 0
Kayserispor kendi evinde fırsat teperek bir puana razı oldu.
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Stat: Büyükşehir Belediye Kadir Has HAKEMLER: Cüney Çakır (7), Tarık Ongun (7), Gökmen Olgaç
(7) KAYSERĐSPOR: Ertuğrul (6)- Salih (6), Simiç (6), Zurap (6), Abdullah (6), Sefa (6), Ceyhun
Gülselam (6), Nunez (6), Cleyton (7) (Dk.75 Biseswar 4), Mouche (6), Bobo (6) ORDUSPOR: Fornezzi
(6)- Garcia (6), Ali Çamdalı (5), Barros (6), Atilla (6), Şamil (5), Umbides (6), Müslüm (6) (Dk.58
Đbrahim Kaş 5), Romero (6), Nizamettin (5) (Dk.83 Ferhat), Stancu (4) (Dk.36 Barral 6) SARI
KARTLAR: Zurap (Kayserispor), Garcia ( Orduspor) SPOR Toto Süper Lig'de Kayserispor kendi
sahasında Orduspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 4'üncü dakikada Cleyton 'un ara pasıyla sağdan
hareketlenen Sefa'nın cezalanına yaptığı ortayı Barros son anda uzaklaştırdı. 5'inci dakikada

Ordusporlu Nizamettin'in ortasında Stancu'nun kafa şutu yandan az farkla auta çıktı. 19'uncu dakikada
Cleyton'un pasıyla Orduspor cezalanına giren Mouche'nin yakın mesafeden şutunu kaleci Fornezzi,
ayağıyla uzaklaştırdı. 21'inci dakikada Mouche'nin kullandığı korner atışında Nunez'in kafa şutu üst
direkten döndü. Dönen topu Cleyton tamamlayamadı. 26'ıncı dakikada Orduporlu Umbides'in
ortasında Stancu'nun topa kafa vuruşunda top auta çıktı. 50'inci dakikada Cleyton'un serbest
vuruşunda Bobo, Orduspor cezalanında penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu ama meşin
yuvarlak, üstten avuta çıktı. 75'inci dakikada Cleyton, orta sahadan topla hareketlenerek, Orduspor
cezalanına sokuldu. Yerden şutunda top auta çıktı. 81'inci dakikada Ordusporlu Umbides'in ortası
Kayserispor ceza alanını karıştırdı. Kaleci Ertuğrul topa son anda hakim oldu. 84'üncü dakikada
Umbides'in ceza atışında Ordusporlu Barros'un kafa şutu yandan az farkla auta çıktı. 86'ıncı dakikada
cezalanında Kayserisporlu Sefa'nın şutu defansa çarparak, kornere çıktı. 89'uncu dakikada Bobo topu
ceza alanındaki Sefa'nın önüne indirdi. Sefa'nın şutunda kaleci Fornezzi, yatarak topa sahip oldu.
90+3'üncü dakikada Mouche'nin ortasını Simiç kafayla filelere göndermek istedi. Topu Atilla kale
çizğisi üzerinden çıkardı. Mücadele 0-0 sona erdi. EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11981
Erişim Tarihi: 11.02.2013

KASKĐ BJK'ye boyun eğdi.84-71
Beşiktaş evinde Kayseri Kaski'yi 84-71 mağlup etti.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında evinde Kayseri Kaski'yi 84-71 mağlup eden
Beşiktaş, ligin ikinci yarısında oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi Beşiktaş'ta
Gülşah Akkaya 20 sayı, 9 ribaund;
Milica Jovanovic 17 sayı, 5 ribaund;
Renara Hayes 16 sayı;
Milica Bjelica 11 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve Arminte Price de 10 sayıyla mücadele etti.
Kayseri Kaski'de ise Asjha Jones'un 22 sayı, 8 ribaund; Zoi Dimitrakou'nun 18 sayı, 5 ribaund; Nuria
Prat'ın da 11 sayılık performansları yenilgiyi engelleyemedi. Mücadelenin ilk çeyreğinde oyunda denge
hakimdi. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyrek 20-19 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçerken ikinci periyotta
oyuna Kayseri Kaski ağırlığını koydu.
Kayseri temsilcisi savunmada rakibini iyi durdurdu ve soyunma odasına 33-41 önde girdi. Đkinci yarıda
Beşiktaş müthiş bir performans ortaya koydu. Siyah – beyazlılar, üçüncü çeyreği 57-54 önde geçerken
mücadeleden de 84-71 galip ayrılmasını bildi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11982
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Erciyesspor ne Yapıyorsa 1-1
Evinde Gaziantep B.B. Đle berabere kaldı.Oda yine Gohou sayesinde
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Stat: Kayseri Kadir Has Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cevdet Kömürcüoğlu, Ahmet Şimşek Kayseri
Erciyesspor: Atilla 5, Mustafa 5, Fatih 4, Serkan 4, Emrah 4 (Dk. 71 Arif ?), Kenan Şahin 3 (Dk. 61
Göksu 3), Alaattin 4, Ozan 3, Bilal 3, Hanni 3 (Dk. 78 Serdar Eyilik ?), Gohou 4 Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor: Bora 6, Ufuk 5 (Dk. 46 Emrah Kol 5), Ferit 6, Onur Tuncer 6, Ali 5, Eren 6, Ramazan 6,
Kenan Aslanoğlu 6 (Dk. 81 Adlan ?), Onur Kalafat 5, Serdar Deliktaş 6, Erkam 5 (Dk. 77 Ahmet 4)
Goller: Dk. 35 Serdar Deliktaş (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 45+1 Gohou (Kayseri
Erciyesspor) Sarı kartlar: Alaattin, Bilal, Gohou (Kayseri Erciyesspor), Onur Kalafat, Erkam, Ramazan
(Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) PTT 1. Lig'in 21. hafta maçında Kayseri Erciyesspor ile
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı. EDĐTÖR MUHABĐR
:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11983
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Bak şu Kayserili Atçılara
Kayseri Atlı Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Kars ta .
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Kars Valiliği, geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Selim Đlçesi'nde düzenlenen, 'Karda atlı
spor müsabakaları' renkli görüntülere sahne oldu. Cirit gösterisinde sporcular tek tek atlarından
düşerken, atlı kızakta bir yarışmacının düştüğü kızağın altında sürüklenmesi yürekleri ağızlara getirdi.
Selim Đlçesi Cezaevi Mevkii'ndeki karla kaplı zeminde düzenlenen yarışmalara Vali Eyüp Tepe, eşi
Emine Tepe, Selim Kaymakamı Erdinç Dolu, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Osman Uçar,
Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı Prof.Dr. Alpaslan Ceylan, Kars Gençlik ve Spor Đl
Müdürü Gürsel Polat, daire amirleri ve yüzlerce kişi katıldı. Müsabakalar öncesi Đl Özel Đdaresi ekipleri
greyder ve kepçeyle alandaki karı temizledi. Sahanın hazır hale getirilmesi ile birlikte sahaya ilk olarak
çıkan atlılar 1000 metrelik yarış için kıyasıya yarıştı. Alanı 3 tur atan atlar karlı zeminde zor durumda
kaldı. Bazı sporcular atlarıyla birlikte düştü. Yarış sonunda bir ve ikinci gelen atlar, alandaki kalabalık
nedeniyle birbiriyle çarpıştı.

Çarpışmada sporcular hafif şekilde yaralandı. Enes Boz'a ait atın davul zurna eşliğinde oyun
oynaması protokol ve halkın ilgi odağı oldu. Atlı kızak yarışmasında da istenmeyen kazalar oldu. Bir
sporcu kara saplanan kızağıyla bir süre sürüklendikten sonra dengesini toplamayı başardı ve
izleyicilerin tezahürat ve alkışlarıyla yarışa devam etti. Oldukça heyecanlı geçen atlı kızak yarışları
üzücü sahneleri de beraberinde getirdi. Toplam 5 atlı kızağın yarıştığı alanda bir sporcu kızağıyla
birlikte seyircilerin üzerine giderken düşmesi sonucu kızağın altında kaldı. Bir süre kızağın altında
sürüklenen Erzurumlu sporcu Fatih Topçu, kendi çabası ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden
çıktı. Sağlık görevlilerin müdahale ettiği ve önemli bir şeyi olmadığı öğrenilen Fatih Topçu, daha sonra
atlı cirit müsabakaları için atının yanına gitti. Kayseri Atlı Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları,
sergiledikleri görsel şovla katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı.
Dört nala sürdükleri at üzerinde hedeflere ok atan sporculara da ödülleri protokol tarafından verildi.
Sahneye son olarak ciritçiler çıktı. Selim Çıplaklı Köyü Doğapınar Atlı Spor Kulübü ile Erzurum
Çayırtepe Atlı Spor Kulübü arasında atlı cirit müsabakası düzenlendi. Kıran kırana geçen cirit
müsabakaları ata sporu ciridin ayakta tutulması adına verilen çaba gözler önüne serilirken, bölgede de
gün geçtikçe cirit sporuna artan ilgi dikkat çekti. Her yaşta insanın müsabakaları seyretmek için
katıldığı organizasyonda renkli ve heyecanlı anlar yaşandı. Zemindeki olumsuzluklar nedeniyle
atlarından ard arda düşen sporcular tecrübeleriyle düştükleri yerden anında kalkmalarıyla büyük alkış
aldı. Sopaların havada tutulduğu, at nallarının karları gökyüzüne fırlattığı müsabakalarda kara
saplanan bir at ise güçlükle çıkarıldı.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11984
Erişim Tarihi: 11.02.2013

Pkk sorunu maşalarla çözülmez!
Millet Derneği Şb. Bşk. Mustafa Temizer yaptığı basın açıklamasıyla terör ve Đmralı Görüşmelerine değindi
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Millet Derneği Şb. Bşk. Mustafa Temizer yaptığı basın açıklamasıyla terör ve Đmralı Görüşmelerine
değindi.Temizer,
“PKK Sorunu Maşalarla Çözülmez!”
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Kayseri Küçük Meclisinin Şubat ayı toplantısının
konusu “ Terör ve Đmralı Görüşmeleri idi. Araştırmacı yazar Celal Kazdağlı’nın konuşmacı olarak
katıldığı toplantıda söz alan Millet Derneği Kayseri Şb. Başkanı Mustafa Temizer, Đmralı
görüşmeleriyle ilgili şöyle dedi. 1774 Kaynarca antlaşmasıyla başlayan emperyalist ülkelerin Osmanlıyı
parçalama faaliyetleri, maalesef o günden bugüne çeşitli şekillerde devam edip gelmiştir. Osmanlının
parçalanmasına neden olan isyan, başkaldırma ve terör olayları yine aynı ülkelerin (ABD ve AB
ülkeleri ) kışkırtması ve desteklemesi ile devam etmektedir. Terör sorununu bir türlü çözemeyişimiz,
problemi yanlış algılamamızdan kaynaklanmaktadır. Problemler yanlış anlaşılmakta, vatandaşlar
yanlış bilgilendirilmektedir. Problemi doğru algılamamız gerekir. Yıllardır Erzurum’dan Đzmir’e kadar
vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşu törenleri düzenlenir. Ama düşmanın kim olduğu, bu
düşmanların ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçip geçmediği, aynı düşmanların ülkemiz üzerinde
ne gibi hesap ve oyunlar peşinde olduğu bilinmez veya anlatılmaz. Dolayısıyla vatandaşlarımız doğru
bilgilendirilmez. Doğru bilgilere sahip olunmadığı için de sorunlara gerçekçi çözümler üretilemez.

PKK’nın bazı ülkelerde kamplarının olduğunu, bir çok ülkeden maddi ve manevi destek aldığını,daha
önce ülkemize konuşlandırılan “Çekiç Güç” ün PKK’yı destekleyip koruduğunu biliyoruz. Kuzey
Irak’taki Kürt bölgesinin yine aynı gücün koruması altında oluşturulduğunu da biliyoruz.
Yine ülkemiz üzerinde hesapları olan ülkelerin bulunduğu Nato’ya girişimizle birlikte; başta ordumuz
olmak üzere bütün kurumlarımız, Nato menfaatleri doğrultusunda şekillendirilmiş, Milli Đstihbarat
Teşkilatımız (MĐT), ABD’nin istihbarat teşkilatı olan CĐA ile birlikte çalışmaya başlamıştır.
Nato’da insiyatif kim de? Ülkemiz üzerinde hesapları olan ABD ve AB ülkelerinde…
Başbakanımızın çalışma odasında dinleme cihazı “böcek” bulunuyor. Bizi bu kadar kontrol edebilecek
bir güce sahip olduklarını ortaya koymaya çalışan güçlerin destekleyip koruduğu PKK’yı sadece Đmralı
görüşmeleriyle çözmeye çalışmak ne derece gerçekçi olur?... PKK sorununu Đmralı görüşmeleriyle
çözmek mümkün mü?... Durum böyle iken, çözmeye çalıştığımız terörü sadece Đmralı görüşmeleriyle
çözmemiz mümkün değildir. Asıl görüşülmesi gereken, PKK’yı besleyip büyüten ve koruyan ABD ve
AB ülkeleridir. PKK sorununu bu ülkelerle görüşerek çözmemiz gerekir.
Sorunu doğru algılamalıyız. Aynı dine inan, aynı kıbleye yönelen, aynı Allah’a ve Peygambere
inananlar arasında sorun olmaz. PKK bir Kürt sorunu değildir. PKK Đsrail’in, ABD’nin ve AB ülkelerinin
ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunun bir parçasıdır. PKK bir maşadır. Sorunu maşayla uğraşarak değil,
maşayı tutanlarla çözmemiz gerekir ‘’ dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11985
Erişim Tarihi: 11.02.2013

