KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.03.2013–10.03.2013
Mübaşir görev başında vefat etti
Kayseri Adliyesi'nde mübaşir Erol Özer, görevi başında geçirdiği kalp krizinden vefat etti.
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Kayseri Adliyesi'nde mübaşir 57 yaşındaki Erol Özer, görevi başında geçirdiği kalp krizinden öldü.
Olay, Adliye Binası 1'inci Aile Mahkemesi'nde meydana geldi. Çalışırken bir anda yere yığılan Erol
Özer için adliye çalışanları ambulans çağırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Canlandırma Ünitesi'nde doktorların yaptığı tedaviye karşın
hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Erol Özer'in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12100
Erişim Tarihi:08.03.2013

Kayserispor Mersin maçına doğru
Kayserispor kendi evinde oynayacağı Mersin Đ.Y. maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
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Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapıldı. Isınma
hareketleriyle başlayıp, top çalışmasıyla devam eden antrenmana sakatlığı süren Steinsson katılmadı.
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Prosinecki, futbolcularının son haftalarda takım
savunmasını iyi yaparak, rakiplere gol şansı vermediğini söyledi. Defansta oynayan futbolcuların
bunda büyük rolü olduğunu dile getiren Prosinecki, şunları kaydetti: "Devre arasında takıma katılan
Simic, geldiği günden beri iyi performans sergiliyor, defansın toparlanmasında büyük rol oynuyor.
Ceyhun Gülselam, Trabzonspor ile Galatasaray'da üst düzey futbol oynadıktan sonra bize geldi.
Ceyhun da orta sahaya katkı sağladı. Son dönemde sol bekte oynattığımız Abdullah ise verdiğimiz her
görevi layıkıyla yerine getiriyor. Sağ bekte görev verdiğimiz Salih de çok büyük bir çıkış yakaladı. Bu

oyuncuların performansı takımın savunmasında fark yarattı. Aynı performansları devam ettirmeleri için
yoğun şekilde çalışıyoruz." Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12101
Erişim Tarihi:08.03.2013

Deprem Haftasında uyarı!
Ülkemizde 81 ilin 55'i birinci derece deprem bölgesinde ve nüfusumuzun yüzde 95'i deprem tehdidi altında
yaşıyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 71
: 01 Mart 2013 10:49

DEPREM HAFTASI’NDA ÇATIDER’DEN ÖNEMLĐ UYARI!
Binanın depremi en çok hisseden parçası çatılar hayati önem taşıyor
Ülkemizde 81 ilin 55’i birinci derece deprem bölgesinde ve nüfusumuzun yüzde 95’i deprem tehdidi
altında yaşıyor. Türkiye, depremin zararlarını gelişmiş ülkelere oranla çok daha ağır yaşıyor. Çünkü
ülkemizdeki konutların 12 milyona yakını gecekondu ve kayıtsız konutlardan oluşuyor. Konut stoğunun
yüzde 60’ını 20 yaşın üzerindeki binalar oluşturuyor. Tüm bunlara ek olarak göz ardı edilen hayati bir
konu var: Çatılar… Türkiye’de yaklaşık 16 milyon binanın çatı ve cephe yalıtımı yok. Bu 16 milyon
çatı aynı zamanda bugünkü çatıların kalitesini sağlamaktan çok uzakta, geleneksel uygulama metotları
ve malzemelerle yapılmış eski usul çatılar. Ülkemizde deprem bilincini artırmayı hedefleyen 1-7 Mart
arasındaki Deprem Haftası’nda konuya dikkat çeken Çatı Sanayici ve Đş Adamları Derneği
(ÇATIDER), bu çatıların depremde oluşabilecek büyük risklere davetiye çıkardığını vurguladı.
Deprem anında güvende olabilmemiz için yapıların temelden çatıya kadar her bölümünün dikkatli
projelendirilmesi ve inşa edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda depreme karşı dayanıklı bina yapılırken;
binanın mimarisi, zemin etütleri, zemin kalitesi, mukavemet ve taşıma hesapları, kullanılacak demir
donatı, beton tip ve kaliteleri ile yapı malzemeleri ve inşaat teknikleri çok önemli. Tüm bunlar kadar
önemli bir diğer konu ise küçük çaplı depremlerde bina yıkılmasa bile ciddi can ve mal kayıplarına yol
açabilecek çatılar… Çünkü çatılar bina içinde depremi en çok hisseden kısım.
Depremde sadece çatı malzemelerinin ağırlığı değil tüm sistem önemli
Çatılar konusunda, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirme amacı ile üretici, distribütör ve uygulayıcı
firmaların desteğiyle 10 yıldır faaliyet gösteren ÇATIDER’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım
Yavuz, çatının bütün bir sistem olduğuna dikkat çekerek depremde çatıların davranışı söz konusu
olduğunda sadece çatı kaplama malzemelerinin ağırlığının düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Nazım
Yavuz, depremde yerinde kalacak, hasar görmeyecek ve çevresinde tehlike yaratmayacak çatılar için
gerekli püf noktalarını anlattı.
Çatı depremde yıkılmayacak, parçaları çevreye savrulmayacak şekilde yapılmalı
Yavuz, “Güvenli çatı yapımında yapının tipine göre mimar veya mühendis tarafından hesaplanmış,
tüm detaylarıyla çizilmiş, malzemeleri tarif edilmiş bir projenin olması gerekiyor. Çatı bütünü içindeki,
özellikle kalkan duvar, parapet, baca gibi yapı bileşenleri deprem sırasında yıkılmayacak, yapıdan
ayrılarak çevreye savrulmayacak şekilde projelendirilmeli ve projeye uygun olarak inşa edilmeli.
Projelendirmede bölgesel iklim şartları dikkate alınmalı. Proje, özellikle karlı bölgelerde üzerinde kar
birikmiş çatının, aynı zamanda rüzgar ve deprem etkisi altındaki davranışı dikkate alınarak yapılmalı.”
dedi.Çatılarda kullanılacak malzemelerin de önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, yapının tipine, coğrafi
konuma ve standartlara uygun doğru malzemelerin, ürün kullanım kılavuzlarına uygun olarak

kullanılması gerektiğini söyledi. Yavuz, projede tarif edilen malzemelerin proje sahibinin onayı
olmadan ve projede gerekli revizyonlar yapılmadan değiştirilmemesi gerekliliğinin de altını çizdi.
Fırtına ve depremde uçan çatılara karşı çatının binaya iyi bağlanması gerekiyor
Çatıların rüzgar ve deprem bağlantılarının hayati önem taşıdığını kaydeden Yavuz, şiddetli rüzgarlı
havalarda olduğu gibi depremlerde de sıklıkla rastlanan çatı uçma olaylarının önüne geçilebilmesi için
özellikle çatının binaya doğru bağlanmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Sağlam çatılar için sadece çivi değil vida ve ankraj sistem kullanılmalı
Çatıların deprem olmasa bile binadaki durumları gereği sürekli basınç ve çekmeye maruz kaldığını
hatırlatan Yavuz, “Çatıların betonarme malzemeye bağlantıları, her yönde gelebilecek yükleri
alabilecek şekilde uygulanmalı. Sadece çivilerle yapılan bağlantılarda uzun vadede performans düşer.
Vida ve ankraj sistemleri kullanılmayan yani betonarme yapıya sabitlenmeyen yanlış uygulamalar, bu
noktalarda zayıflığı ve deprem açısından ciddi riskleri oluşturur.” diye konuştu.
Çatıda sadece dikey kuvvetler değil depremdeki yatay yükler de hesaba katılmalı
Türkiye’de çatıların sadece dikey kuvvetler göz önüne alınarak, zaman zaman işin ehli olmayan kişiler
tarafından yapıldığına dikkat çeken Yavuz, depremdeki yatay yükleri karşılayan çapraz bağlantıların
çatı, kolon, makas düzlemlerinde yapılmaması veya eksik yapılmasının deprem anında hasar ve
yıkımlara sebep olduğunu ifade etti. Yavuz, çatıda var olabilecek ve deprem sırasında daha kuvvetli
yüklere dönüşebilen kar yükü gibi hususların da dikkate alınarak bağlantıların yapılması gerektiğini
söyledi.
Uygun malzeme ve doğru montaj hayat kurtarır
Bina içinde depremi en çok hisseden kısmın çatılar olduğunu hatırlatan Yavuz, çatı elemanlarının
duvarlarla bağlantılarının da doğru şekilde yapılmamasının büyük zararlara neden olacağını belirtti.
Deprem sırasında kalkan duvarların devrilmeleri ya da en azından sıva parçalarının düşmesi sık
görülen bir durum. Bu da zaten panik halinde olan kişilerin üstlerine yıkılan ya da düşen parçalar
nedeniyle can kaybına yol açabiliyor. Bu noktada Yavuz, mimarların çatıları uygun malzeme ve doğru
montajla, yıkılmayacak şekilde tasarlamaları gerektiğini ifade etti.
Çatı uygulamasını yapacak firma ve ustaya dikkat!
Çatı imalatını yapacak firma ve çatı ustalarının önemine de değinen Yavuz, “Çatılarda çalışacak
kişilerin çatı sistemleri, çatı yapımı ve teknikleri, yüksekte çalışma ve iş güvenliği konularında eğitimleri
ve sertifikaları olmalı, sosyal sigortalar ile ilgili güncel mevzuata uyulmalı. Yapılan iş her safhasında
çatı konusunda uzman bir teknik eleman tarafından kontrol altında tutulmalı. Biz ÇATIDER olarak
sektörün ihtiyaç duyduğu uzman uygulama usta ve teknikerleri eğitiyoruz.” dedi.
Çatılarla ilgili tek uzman başvuru mercii ÇATIDER
Tüketicilerin, mimar, mühendis ve müteahhitlerin çatılarla ilgili her türlü konuda bu alandaki tek
başvuru mercii olan ÇATIDER’e başvurabileceklerini açıklayan Yavuz, derneğin eğitim kulübü olan
Çatı Sistemleri Eğitim Merkezi (ÇATISEM) bünyesinde bugüne kadar 452 kişiye çatıcılık eğitimi
vererek usta ve çıraklar yetiştirdiklerini, 2007-2008 yıllarında Türkiye genelinde 25 il veya ilçede 29
Mimarlar Odası’nda 1.150 mimara “Çatı Sistemleri Eğitimleri” verdiklerini anlattı. ÇATIDER’in
geliştirdiği “Çatıcılık Mesleki Eğitim Müfredatı”nın bugün okullarda referans alınarak uygulandığını
belirten Yavuz, derneğin çatı sektörü ile ilgili meslek standartlarını hazırladığını ifade etti. Yavuz, 2012
yılı başından itibaren inşaatlarda sertifikalı işçi çalıştırılmasının zorunlu hale gelmesi sonucunda çatı
ustalarının belgelendirilmesine yönelik olarak ÇATIDER’de düzenlenen kurslarda, Milli Eğitim
Bakanlığı, ĐŞKUR ve ÇATIDER onaylı Çatı Ustası Belgesi verdiklerini de söyledi. ÇATIDER’in
hazırladığı “Çatı Kaplama Malzemeleri Uygulama Detayları Kılavuzu”nun inşaat sektörü ve akademik
açıdan Türkiye’de ilk ve tek olduğunu bildiren Yavuz, depreme karşı güvenli çatılar inşa etmek için bu
yayının önemli bir kılavuz olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12102
Erişim Tarihi: 08.03.2013

BM ortak programı hayata geçiyor!
Birleşmiş Milletler Ortak Programı 10 Đlde Hayata Geçiyor
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Birleşmiş Milletler Ortak Programı 10 Đlde Hayata Geçiyor
Program aracılığıyla yerel yönetim seviyesinde kadın haklarının geliştirilmesi hedefleniyor
1 Mart, Ankara (BM Enformasyon Merkezi) - Birleşmiş Milletler ve Sabancı Vakfı, Türkiye’de kadın
haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 10 ilde yürütülecek Ortak
Program aracılığıyla, yerel yönetimler seviyesinde kadınların insan haklarının geliştirilmesi
hedefleniyor.
Kadınların Đnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP) açılış toplantısı bugün Đçişleri
Bakanı Muammer Güler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sabancı Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Shahid Najam’ın katılımıyla
Ankara Swissotel’de gerçekleştirildi. Toplantıda, program bünyesinde yürütülecek olan Sabancı Vakfı
Hibe Programı’nın ilk teklif çağrısı da yapıldı.
Açılış toplantısı; programın pilot illerinin milletvekilleri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
milletvekilleri, Valileri ve Belediye Başkanları, işbirliği içerisinde bulunan Bakanlık temsilcileri, Türkiye
Belediyeler Birliği temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, üniversitelerin Kadın Araştırma
Merkezi temsilcileri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.
Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli ve
Ordu olmak üzere 10 ilde uygulanacak Ortak Program; Sabancı Vakfı’nın finansal desteği, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Sabancı Üniversitesi’nin uygulayıcılığı, Đçişleri Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle
yürütülüyor. Programın 2015 Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.
Đçişler Bakanı Muammer Güler, açılış toplantısında yaptığı konuşmada, toplumsal adaletin olmazsa
olmazlarından birisinin hiç kuşkusuz kadın erkek eşitliğinin sağlanması olduğunu söyledi. Güler
“Đçişleri Bakanlığımız bu hususu, en temel insan hakkı olarak değerlendirmekte, kadının korunması ve
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusuna özel önem vermekte ve kadınlarımızın, erkeklerle birlikte,
toplumsal yaşamın her alanında aktif katılımını hedef olarak benimsemektedir” dedi.
Bakan Güler, Sabancı Vakfı tarafından finanse edilen, “Birleşmiş Milletler Kadınların Đnsan Haklarının
Geliştirilmesi Projesi”nin de bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olduğunu belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ise “ ‘Önce Đnsan’ felsefesi ile inşa edilen hizmet
anlayışımız; Başbakanımızın ‘Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ ifadesi ile birleşerek kadınerkek eşitliği politikamızın temelini oluşturmuştur” dedi.
Sabancı Vakfı’nın, kadınların kendilerini keşfetmeleri, bireysel anlamda güçlenmeleri ve toplumsal
yaşama katılımlarını artırmak amacıyla bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptığını belirten Bakan
Şahin “Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla eğitim, sağlık, hukuk, istihdam, şiddetin önlenmesi,
zihniyet değişiminin sağlanması için yürüttüğümüz çalışmalarla; yan yana, el ele, kol kola ilerleyen
birlik ve beraberlik içinde güçlenen bir Türkiye inşa edilecektir” dedi.
Toplantıda konuşma yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı
olarak uzun yıllardır kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının geliştirilmesi konusunda fark
yaratan çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Bu kapsamda 2006-2010 yılları arasında
‘Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Đnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak
Programı’nı desteklemiştik. Program kapsamında önemli kazanımlar elde ettik. Đlk deneyimlerimizden
cesaret alarak, 3 yıl sürecek yeni bir Ortak Programa başlıyoruz.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu
söyleyen Güler Sabancı, “Dünya Ekonomik Forumu’nun 2012’de yayınladığı ‘Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği’ endeksine göre Türkiye, 132 ülke içinde 124’üncü sırada yer alıyor. Bu tablonun
değişebilmesi için kadınların eğitim imkanlarını geliştirmemiz, ekonomik konumlarını güçlendirmemiz,
siyasete aktif katılımlarını sağlamamız ve kadına yönelik şiddeti engellememiz gerekiyor. Kadınların
insan haklarının geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, 21’inci yüzyıl Türkiye’sinin
en temel meselesi olmalı”
dedi.Yeni programda odaklandıkları ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme’ konusunun ülkemize önemli bir ivme kazandıracağını belirten Güler Sabancı şöyle
konuştu: “Bütçe kesintilerinden veya kamu hizmetlerindeki değişikliklerden genellikle kadınlar olumsuz
etkileniyor. Đşte biz Ortak Program’da bu bilincin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için çalışacağız.
Yerel yönetimlerde bu yönde bir kapasite yaratılmasını sağlayacağız. 3 yıl sürecek yeni Ortak
Program’da Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza ve yerel yöneticilere sesleniyorum: 10 pilot ilde fark
yaratmanızı ve Türkiye’ye örnek olmanızı bekliyoruz…” Programın diğer bir uygulamasının ise
Sabancı Vakfı Hibe Programı olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, 10 ilde uygulanacak Sabancı Vakfı
Hibe Programı aracılığıyla kadın haklarının geliştirilmesini hedefleyen projelere hibe desteği
vereceklerini kaydetti. Sabancı Vakfı ve Đçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarıyla daha önce
de başarılı programlar yürüttüklerini belirten Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Shahid Najam,
Türkiye’de sağlanan büyük ekonomik ilerlemenin ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan
çalışmaların uluslararası topluluk tarafından da takdirle karşılandığını söyledi. Ancak Najam, “Tüm bu
ilerlemelere rağmen, başta kadınlara karşı ayrımcılık, istihdama ve karar alma mekanizmalarına
katılımlarının önündeki engeller, siyaset alanındaki yetersiz temsil ve kadına karşı şiddetin önlenmesi
gibi alanlarda daha atılması gereken bir çok adım” olduğunu söyledi.Ortak Program, yerel düzeyde
toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması ve kadın haklarının
güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik
çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Ortak
Program, uygulanacağı illerde üç paralel çalışmayı kapsayacak:
“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme” sistemleri oluşturulmasına yönelik yerel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda,
yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun bir hale gelmesi hedefleniyor.
“Sabancı Vakfı Hibe Programı” aracılığıyla program illerindeki kadın STK’larının “kadın haklarının
geliştirilmesini ve yerel düzeyde kadın-erkek eşitliğine ilişkin düzenlemelerin süreklilik kazanmasını
amaçlayan” projelerine hibe verilecek.
“Mor Sertifika Programı” kapsamında lise öğretmenlerine
Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından toplumsal cinsiyet eğitimleri verilecek. Ayrıca, yerel
yönetimler ve STK’lar da toplumsal cinsiyet atölyelerinden yararlanacak.Ortak Program illeri çeşitli
kriterler göz önünde bulundurularak belirlendi. Öncelikle yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda bir programda yer alma isteği belirleyici oldu. Ayrıca, BM ya da Sabancı Vakfı tarafından
başka bir program kapsamında pilot il olarak seçilmemiş olan iller arasından seçim yapıldı. Đldeki yerel
idarelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmiş ve toplumsal cinsiyet temalı benzer proje ve programlarda
daha önce tecrübe edinmiş olmalarına dikkat edildi. Đldeki tüm yerel, kamu ve sivil toplum kuruluşları
arasında toplumsal cinsiyet konularında gelişmiş bir sosyal mutabakatın varlığı ve toplumsal cinsiyet
konusunda verilerin olması da illerin belirlenmesinde etkili oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12103
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Harikalar diyarı adım adım ilerliyor
Anadolu Harikalar Diyarı adım adım ilerliyor.
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Kayseri'de sosyal-kültürel hayata renk katacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden
Anadolu Harikalar Diyarı adım adım ilerliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında Harikalar Diyarı'na
yapılacak çevre düzenlemesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale düzenlendi.
Belediye Đhale Salonu'nda 4 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihalede teklifler şu şekilde oldu: Gökışığı
Đnşaat 1 milyon 646 bin 565 TL, Sinan Đnşaat 1 milyon 698 bin 15 TL, Alp Đnşaat 1 milyon 768 bin 704
TL, Başaran Đnşaat 1 milyon 876 bin 255 TL.
Yaklaşık maliyeti 2 milyon 235 bin 739 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı
değerlendirmenin ardından açıklanacak.
BÜYÜKŞEHĐR HĐZMET ALDI
Günün ikinci ihalesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesi'ne 6 bin ton bitüm ve astar nakli
yapılması hizmeti kapsamında düzenlendi.
Đhale Salonu'nda 7 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye;
Pol-ka Asfalt Ürünleri Ltd. Şti. 118 bin TL,
Yaz-Pet Asfalt Nakliyat Ltd. Şti. 168 bin 50 TL,
Barışlar Petrol Ltd. Şti. 176 bin TL,
Kofan Petrol Ltd. Şti. 204 bin 400 TL,
Batman Solmaz Petrol Ltd. Şti. 211 bin 400 TL,
Erciş Madencilik Ltd. Şti. 246 bin 800 TL,
Canzel Nakliyat Ltd. Şti. ise 266 bin 820 TL teklif verdi.
Yaklaşık maliyeti 284 bin 897 TL olan ihaleyi kazanan firma, yine ihale komisyonun yapacağı
değerlendirmenin ardından belirlenecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12104
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Özhaseki Đldem de
Daha önce Eski ve Orta Sanayi ile bazı mahallelerde esnafıda ziyaret etmişti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cuma
namazı sonrası gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine bu hafta da devam etti. Başkan Özhaseki'nin bu
haftaki durağı Đldem oldu. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte Cuma namazını Đldem
Soygüllüce Camii'nde kılan Başkan Özhaseki cami çıkışında vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisi
ile karşılaştı. Vatandaşla ayaküstü sohbet eden Başkan Özhaseki, daha sonra yol boyunca dükkanlara
uğrayarak esnafları ziyaret etti. Dükkan ziyaretlerinde kendisine ikram edilenlerden halka da dağıtan
Başkan Özhaseki, bir berber dükkanında da çay içti. Đldem esnafı ise Başkan Özhaseki'nin
ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Özhaseki'ye Kayseri'ye yaptığı güzel
hizmetler ve başta Erciyes Kış sporları ve Turizm Merkezi Projesi olmak üzere devam eden önemli
projeler için teşekkür ettiler. EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12105
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Kayseri de yangın
Küçük Mustafa Mahallesinde bir apartmanda çıkan yangında tehlikeli anlar yaşandı.
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Kayseri'de 15 katlı binanın 11.katındaki yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 22 kişi itfaiye
ekiplerince kurtarıldı. Kayseri'de 15 katlı binanın 11. katındaki yangın nedeniyle evlerinde mahsur
kalan 22 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ile 1 itfaiye eri hastaneye
kaldırıldı. Küçükmustafa Mahallesi Beta Sitesi'nin 11. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Evlerinde
mahsur kalanlar pencerelere çıkarak kurtarılmayı beklerken, binanın önünde çalışmaları takip eden
yakınlarının ise gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Yangını söndürme çalışmalarını sürdüren
itfaiye ekipleri, aynı zamanda evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.
Đtfaiye ekipleri önce 15. katta mahsur kalan Seçil Kafa ve 1 yaşındaki oğlu Alperen ile diyaliz hastası
olduğu öğrenilen yaşlı bir kişiyi kurtardı. Yoğun dumandan etkilenerek bayılan ve itfaiye eri olduğu
öğrenilen bir kişi de itfaiye merdivenine bağlanan sedye ile aşağı indirilerek ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Dumandan 22 kişi ile 1 itfaiye erinin etkilendiği ve hastanelerde tedavi altına alındığı
öğrenildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tahliye işi tamamlandıktan sonra yangını söndüren itfaiye ekipleri bina içerisini ve daireleri tek tek
kontrol etti. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine ayran dağıtıldı.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12106
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Kayseri de Asayiş
Elektrik çarpan kişi yaralandı,Dün vefat eden mübaşir toprağa verildi.
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, elektriğin çarpması sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre,
Çiğilli Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde reklamcılık işi yapan Murat Adıyaman (30), totem tabelaya
reklam yapıştırmak istediği bir sırada tabelanın yanından geçen yüksek gelirim hattına dokununca
elektrik akımına kapıldı. Yerden 4 metre yükseklikten yere düşen Adıyaman, Yahyalı Devlet

Hastanesi'ne kaldırıldı. Görev yaptığı Kayseri Adliyesi 1. Aile Mahkemesi'nde dün kalp krizi geçirerek
hayatını kaybeden 57 yaşındaki mübaşir Erol Özer, Kayseri'de toprağa verildi. Mübaşir Erol Özer'in
Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazına MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Cumhuriyet
Başsavcısı Bülent Bingöl ile çok sayıda savcı, hakim ve avukat, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
Dün saat 16.00 sıralarında görevi başında iken, kalp krizi geçirerek, kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitiren Evli ve 3 çocuk babası mübaşir Erol Özer, kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlık'ta
toprağa verildi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12107
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Göztepe Erciyesspor maçına doğru
Her iki takımda maç saatini beklemeye başladı.
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Ligin 24. haftasında Kayseri Erciyesspor'u Đzmir'de ağırlayacak olan Göztepe, Pazartesi günü
oynanacak olan karşılaşma için Kuşadası'nda kampa girdi.
Kuşadası kampının ikinci gününde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Göztepeli
oyuncular daha sonra yan top çalışması ve 2'ye 2 mücadeleye dayalı oyun oynadı. Antrenmanın son
bölümünde yaptığı çift kale maçla bugün yapılan çalışmaları tamamlayan sarı-kırmızılı oyuncular yarın
yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bugün yapılan antrenmanda sakat olana oyuncu
Ramazan Sal takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalar yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff), PTT 1'inci Lig'de düşmeme mücadelesi veren Göztepe'nin,
pazartesi akşamı lider Kayseri Erciyesspor'la oynanacak maçın Alsancak Stadı'na alınması yolundaki
talebini reddeti. Rakip takım üzerinde daha etkili tribün baskısı kurmayı hedefleyen sarı kırmızılı
takımın, hafta sonunda Đzmir'de maç olmamasına rağmen olumsuz yanıt verilmesi, şok etkisi yarattı.
Karşılaşma pazartesi günü saat 20.00'de Atatürk Stadı'nda oynanacak. Öte yandan son 5
karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Göztepe'ye Onur'dan iyi haber geldi. Kasığındaki sakatlığı
geçen Onur, takımla antrenmanlara başladı. Hazırlıklarını Kuşadası'nda sürdüren Göztepe'de sakatlığı
süren Ramazan Sal ve sezonu kapatan Furkan dışında eksik kalmadı
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12108
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Bu trene makas atmalıyız!
Millet Derneği Bşk. Mustafa Temizer ve Đkinci Bşk. Osman ikinci, Baro Başkanı Fevzi Konaç'ı ziyaret ederek yeni
dönem çalışmalarında başarılar diledi.
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Bu Trene Makas Atmalıyız!..
Millet Derneği Bşk. Mustafa Temizer ve Đkinci Bşk. Osman ikinci, baro başkanı Fevzi Konaç’ı ziyaret
ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Baro çalışmaları hakkında bilgi veren Konaç; Baro
olarak takip ettiğimiz davalarda maalesef çocukların suça olan meyillerinin artığına şahit olmaktayız.
Bu durum beni çok rahatsız etmekte, uykularımı kaçırmaktadır. Sivil toplum kuruluşları çocuklara ve
gençlere sahip çıkma onları, yanlışta ve suçtan uzak tutma konusunda çok önemli bir görev
üslenmektedir. Baro hizmetleri dışında bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak bu görev bilinciyle
çalışmaktayım. Sizlerle aynı amaçlar doğrultusunda gayret ve çabanın içinde olmaktan dolayı mutluluk
duyuyorum. Dedi.
Millet Derneği Bşk. Mustafa Temizer, milletin evlatlarına sahip çıkma çalışmaları sadece sivil toplum
kuruluşlarına bırakıldığı zaman çalışmalar mevzi kalmaya mahkumdur. Arzu edilen çalışmaların
devamlılığını sağlamak ve netice almak için bu çalışmaların devlet politikası haline gelmesi şarttır. Aksi
halde yapılan çalışmalardan uzun vadeli bir başarı elde etmek mümkün değildir.
Bu gün devlet treninin yönü, Tanzimat’tan beri batıya çevrilmiş toplum da bu trene bindirilmiştir. Zaman
zaman bu trenin makinistleri değiştirilmekte ama tren aynı istikamette – toplumumuzu yok oluşa
götürecek batı istikametinde; emperyalist sömürgeci batı toplumlarının istediği istikamette ilerlemektedir.
Milletimizi ve gençlerimizi, geleceğimizi yok oluş tehlikesinden kurtarmanın yolu, aynı yönde giden
trene makinistlik yapmak değildir. Yapılması gereken bu trene makas atarak trenin istikametini
değiştirecek ve milletin kurtuluşunu sağlayacak bir iradenin ortaya konmasıdır.
Sadece baronun değil, diğer kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının; milletimizin yok olmasını
isteyen emperyalist batı yönünde giden bu trene makas atacak bir iradenin ortaya çıkması için el birliği
ile gayret etmesini bekliyoruz.
Bütün kurum, kuruluş, ve sivil toplum kuruluşları olarak, Milletimizin, var olmak ve yok olmak
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bu tehlikeye karşı birlik olmak, birlikte hareket etmek, yanlış
istikamette giden bu trene, millet olarak birlikte makas atmak zorunda olduğumuzu anlamamız ve bunu
toplumumuza anlatmamız gerekir dedi.
Dernek Bşk.Yrd. Osman Đkinci de gençler arasındaki disiplinsizlik olaylarının - özellikle okullardaki
kıyafet serbestliğinden sonra - artmaya başladığına dikkat çekerek; ölçüsüz bir serbestlik gençlerin
disiplinsizliğe ve suça olan meylini artırdı dedi. Đnşallah bu yanlış düzeltilir dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12110
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Büyük Konser salonu açılıyor
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki 1200 kişilik salon 08 Martta konserler ile açılıyor
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde 'Büyükşehir Değerlerine Sahip Çıkıyor'
başlığı ile gerçekleşen bir başka etkinlikle de Kayserili duayen sanatçı Đsmail Ediz gecesi düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan Đsmail Ediz'in
torunu Dündar Selçuk kendisini büyüten ve bu günlere getiren dedesine minnet duygularını ifade
ederek, Bu gecenin düzenlenmesinde özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve
emeği geçen herkese sonsuz teşekkür etti. Đki bölüm halinde gerçekleşen konserin ilk bölümünde
Kürdi Hicazkar Faslı eserleri seslendirildi. Đkinci bölümde ise Đsmail Ediz'in yetiştirmiş olduğu

öğrencileri seslendirdikleri solo eserlerle salondan bol bol alkış aldılar. Gecenin devamında TRT
Sanatçısı Orhan Saygıcı konuk sanatçı olarak sahne aldı.
Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserili sanatçı Đsmail Ediz'e
günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.Plaket takdiminden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki bir konuşma yaparak sözlerine şu şekilde devam etti; "Sevgili hocamızın sayesinde
güzel bir musiki gecesi yaşadık. Gecenin başladığı andan buyana duygu seli var hepimizde. Bu
yaşadığımız gece unutulmaz bir gece. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum bu etkinliğe
katıldığı için. Allah uzun ömürler versin hocamıza. Nice güzel telebeler yetiştirsin diye de dua
ediyorum. Bu solanda konserimiz son olacak hocam sizinle. Bu salon Kayseri'nin çok kahrını çekti.
Ama bundan sonra Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki 1200 kişilik salonumuzda konserlerimiz
devam edecek.
08 Mart 2013 tarinde de çeşitli konserler ile salonumuzu açıyoruz"dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Hapkido Federasyonu Başkanı Şükrü Kınataş ve Kayseri Serbest Muhasebeciler
Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy'u ayrı ayrı kabul etti. Đlk olarak Hapkido Federasyonu
Başkanı Şükrü Kınataş ve beraberindekileri kabul eden Başkan Özhaseki, hapkido sporu hakkında
bilgiler aldı. Kendisinin de gençlik yıllarıda taekwondo sporu ile ilgilendiğini belirten Başkan Özhaseki,
çocukların ve gençlerin mutlaka bir spor dalı ile iştigal etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Hapkido Federasyonu Başkanı Şükrü Kınataş da Başkan Özhaseki'ye kendilerini kabul ettiği için
teşekkür ederek, "Hapkido, yakın dövüş sporlarının birleşmesinden oluşan bir spor dalı. Günümüzde
daha çok askerler ve polisler gibi yakın döğüş gerektiğin meslek dallarında yaygın olarak yer buluyor.
Kayseri'de de bir seminer vermek için bulunuyoruz" diye konuştu. Hapkido Federasyonu Başkanı
Kınataş daha sonra günün anısına Başkan Özhaseki'ye bir plaket takdim etti.
MUHASEBECĐLER GÜNÜ ZĐYARETĐ
Başkan Özhaseki'nin ikinci konukları ise Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı
Suat Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri oldu. 1 Mart Muhasebeciler Günü etkinlikleri kapsamında
gerçekleşen ziyarette konuşan Oda Başkanı Özsoy, Kayseri'yi her alanda ileride görmekten duydukları
memnuniyeti ifade ederek, "Özellikle il dışına çıktığımızda şehrimizin ne kadar geliştiğini ve diğer
illerden farklı olduğunu görüyoruz. Bu şehre çok büyük emekler veren değerli Başkanımıza teşekkür
ediyoruz. Özellikle Erciyes projesi ile de çok büyük getiriler elde edilecek. Bu da tüm şehrin bu
projeden yararlanması demek. Özellikle de "Erciyes'in Karı, Kayseri'nin Kârı" sloganı tam bir Kayserili
işi slogan olmuş" dedi. Başkan Özhaseki de Kayseri'nin her alanda büyük gelişim ve değişim
yakaladığına vurgu yaparak, "Erciyes projesi ile şimdi büyük bir hamle yapmış bulunuyoruz.
Kayseri'nin turizm sektöründen çok daha fazla pay almasını sağlayacak bir proje bu. Daha şimdiden
yüzlerce kişiye iş imkanı doğdu. Şehirdeki pasta büyüsün ve herkes bu pastadan payını alsın istiyoruz.
Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda" dedi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12111
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Özhaseki Cıvıklı pişirdi
Başkan Özhaseki ve Ak Parti Kayserri Đl Başkanı Dengiz Develi de cıvıklı pişirdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 124
: 03 Mart 2013 10:01

Đlçe gezilerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Develi'de cıvıklı pişirdi. AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve beraberindekilerle birlikte Tomarza ve Develi'de incelemelerde
bulunan ve 2014 yılı Mart ayındaki seçimle birlikte yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi
kanunun getirilerini anlatan Başkan Özhaseki, Develi temasları kapsamında bir cıvıklı fırınında cıvıklı
pişirdi. Belediye başkanlığındaki başarısının yanısıra cıvıklı pişirme konusundaki maharetini de
gösteren Başkan Özhaseki, pişirdiği cıvıklıyı Kayseri heyetine ikram etti. Başkan Özhaseki'nin yanısıra
Ömer Dengiz de fırın küreğini eline alarak cıvıklı pişiren ikinci isim oldu.
EDĐTÖR: ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12112
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Đlçelerde Organize Tarım ve Hayvancılık
Özhaseki;Đlçelerde Organize Tarım ve Hayvancılık gibi alanlarda yatırım yapacak yer arıyoruz
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yeni yasayla Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil
olacak ilçelere zengin ortak geleceğini söyledi. Đlçelere yaptığı ziyaretleri Tomarza ve Develi ile
sürdüren Başkan Özhaseki, çok güçlü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanları ile
ilçelere katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Mahalle bakkalının yanına açılan süper marketin, bakkala
ortaklık teklif etmesi neyse, Büyükşehir Belediyeleri'nin de ilçelere hizmet götürmeye başlayacak
olması odur. Biz bütün imkanlarımızla ilçelere hizmet götüreceğiz" dedi. AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve belediye yöneticileriyle birlikte Tomarza ve
Pınarbaşı'nda temaslarda bulunan Başkan Özhaseki, yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun getirileri hakkında bilgiler verdi. Programlarda açılış konuşmasını yapan AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin, yeni kanunun getirilerini
anlatmak üzere buralara kadar geldiğini ifade etti ve büyükşehire bağlandıktan sonra ilçelerin çok
daha iyi şekilde hizmet alacağına inandığını söyledi. Ömer Dengiz'den sonra söz alan ve yürürlüğe
girecek olan kanunun getirilerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti
iktidarı ile birlikte Türkiye'in önünün açıldığına vurgu yaparak, "Dünyada itibarımız arttı. Şimdi
dünyanın heryerinden insanlar, heyetler ülkemize geliyor, şehrimize geliyor. Uluslararası spor
organizasyonları Kayseri'de yapılıyor. Dünya Basketbol Şampiyonası yapıldı, Haziran ayında U-20
Dünya Kupası burada yapılacak. Neden bunlar burada yapılıyor, çünkü en mükemmel spor tesisleri
burada da ondan. Şimdi şehrimizi çok daha ileriye götürecek projelerin peşinde koşuyoruz. Đkinci
devlet üniversitesi, Erciyes Projesi gibi projeler birbirini izliyor. Bizim asli görevimiz olmadığı halde, bu
şehre olan borcumuzu ödeyelim diye yapıyoruz bunları" dedi. Başkan Özhaseki, ilçelerde altyapı gibi
masraflı işlerin büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirileceğine dikkat çekerek, "Bu kanunla
altyapı başta olmak üzere birtakım hizmetler artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek.
Yani Kocasinan Belediyesi neyse, Melikgazi Belediyesi neyse onun gibi olacak. 1/25 binlik ana planlar
Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek, yani ana planlamayı Büyükşehir Belediyesi
yapacak. Bu kanunla birlikte ilçelerimizin su, kanal ve arıtma tesisi gibi bütün altyapı hizmetleri, itfaiye
ve ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. Altyapı önemli ve oldukça da masraflı bir
yatırım alanı. Đlçe belediyelerimizin imkanlarının kısıtlı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu meşakkatli ve
masraflı işleri artık Büyükşehir Belediyesi yerine getirecek. Bunun yanında itfaiye ve ulaşım
konusunda büyük kolaylıklar sağlanacak" dedi. "BÜTÇENĐN %10'U KÖYLERE" Çıkan kanunun,
belediyelerin bütçelerinin %10'unu köylere yatırım yapmayı zorunlu kıldığına vurgu yapan Başkan
Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, bağlı birimlerle birlikte 600 milyon liralık bütçeye sahip

olduğunu ifade ederek, "Bunun %10'u olan 60 milyon lirası köylere ayrılacak. Ayrıca köyler,
vergilerden, harçlardan muaf tutulacak. Kanun bu işi sağlama alıyor ve altyapıyı, yolu, kanalı suyu
yapmakla zorunlu kılıyor. Đnşallah Kayseri'nin dört bir tarafı bu kanunla birlikte hizmete doyacak.
Organize Tarım, Organize Hayvancılık gibi alanlarda yatırım yapacak alanlar arıyoruz. Đşte ilçeler bu
açıdan çok uygun imkanlar sağlayacak. Bu da ilçelerin kalkınmasına katkı koyacak. Şehirle ilçeler
arasındaki devasa uçurum, bu yasayla ortadan kalkacak" diye konuştu. Başkan Özhaseki, son olarak
da bundan sonraki yerel seçimlerde hem muhtarlık için hem ilçe belediye başkanı için hem de
büyükşehir belediye başkanı ve meclis üyesi için oy kullanılacağını sözlerine ekledi. Gerek
Tomarza'da gerekse de Develi'de vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Özhaseki' ve AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz'e Develi Belediye Başkanı Recep Özkan tarafından günün anısına porselen bir
hediyelik eşya takdim edildi. EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12113
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Kayseri Mersin'i 2-1'le geçti
Kayserispor önemli bir galibiyet daha aldı sıra Gaziantepsporda
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Stat: Büyükşehir Belediye Kadir Has HAKEMLER: Hüseyin Sabancı (5), Serkan Akarca (6), Arkın
Akgöl (6) KAYSERĐSPOR: Ertuğrul (6)- Salih (7) (Dk.90 Eren), Simiç (7), Zurap (7), Abdullah (6), Sefa
(7) (Dk.78 Ömer 5), Nunez (6), Ceyhun Gülselam (7), Cleyton (7), Engin (6) (Dk. 66 Biseswar 5), Bobo
(7) MERSĐN ĐDMANYURDU: Bıcık (5)- Mustafa Keçeli (5), Boum (5), Mitroviç (5), Ivan de Souza (5)
(Dk.46 Tanju 5), Hakan Bayraktar (5) (Dk.46 Nduka 5), Ben Yahıa (5), Burhan (6), Culio (5), Ozan
Đpek (6) (Dk.74 Mehmet Yıldız 5), Nobre (6) GOLLER: Dk.24 Salih, Dk.56 Bobo ( Kayserispor), Dk.50
Burhan ( Mersin Đdmanyurdu) KIRMIZI KART: Dk.89 Culio ( Mersin Đdmanyurdu ) SARI KARTLAR:
Abdullah, Zurab, Salih, Ertuğrul, Simiç ( Kayserispor), Clio, Nobre, Boum, Mustafa Keçeli, Burhan, Ben
Yahıa ( Mersin Đdmanyurdu) SPOR Toto Süper Lig'de Kayserispor sahasında Mersin Đdmanyurdu'nu
2-1 mağlup etti. 6'ncı dakikada Bobo'nun çeza alanında şutunda top kaleci Bıcık'da kaldı. 9'uncu
dakikada Engin soldan tek başına Mersin Đdmanyurdu ceza alanına sokuldu. Şutunda kaleci Bıcık topu
kornere çeldi. Sefa'nın sağdan kornerinde penaltı noktası önünde topa gelişine dokunan Bobo'nun
şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 23'üncü dakikada Cleyton'un ara pasıyla buluşan Bobo'un şutunu
kaleci Bıcık kornere çeldi. 24'üncü dakikada Cleyton'un kullandığı korner atışında Salih topu kafayla
filelere gönderdi: 1-0. 28'inci dakikada Cleyton soldan cezalanına kadar indi. Topu Bobo'nun önüne
yuvarladı. Bobo, vurmakta geç kalınca kaleci Bıcık topun sahibi oldu. 37'inci dakikada Bobo kaleci
Bıcık ile karşı karşıya kaldı. Boum araya girince, Bobo,topa vuramadı. 44'üncü dakikada hakem
Hüseyin Sabancı, bir pozisyonda 2'si Kayserisporlu, 2'si Mersin Đdmanyurtlu 4 oyuncuya aynı anda
sarı kart gösterdi. Đlk yarı Kayserispor'un üstünlüğüyle kapandı. 50'nci dakikada Burhan Kayserispor
ceza salanına girdi. Kaleci Ertuğrul'un de ileriye çıktığını görünce topu aşırtarak skoru eşitledi: 1-1.
56'ncı dakikada Cleyton'un pasıyla cezalanına giren Bobo, kaleci Bıcık'ın yanından meşin yuvarlağı
ağlarla buluşturdu: 2-1. 73'inci dakikada Ozan Đpek'in şutunda top üst direkten Nduka'ya çarparak auta
gitti. 79 dakikada orta hakem Hüseyin Sabancı, konuk ekip masörü Kadir Ekinci'yi oyun alanı dışına
çıkarttı. 89'uncu dakikada ikinci sarı kartı gören Culio, kırmızı kartla oyun dışında kalınca ortalık bir
anda karıştı. Culio güçlükle saha dışına alındı. Maç Kayserispor'un üstünlüğüyle kapandı Kayserispor
Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Mersin Đdmanyurdu galibiyetiyle galibiyet serisini sürdürmeleri
açısından çok önemli olduğunu söyledi. Mersin Đdmanyurdu Teknik Direktörü Giray Bulak da, top
toplayıcı çocukların oyunu yavaşlattığını ileri sürerek "Çocuklar yüzünde 8 sarı ve 1 kırmızı kart

gördük." dedi. Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Kayserispor evinde ağırladığı Mersin
Đdmaryurdu'nu 2-1 mağlup etti. Maç sırasında futbolcular ve taraftarlar arasında zaman zaman
gerginlikler yaşandı. Maç sonrası bir değerlendirme yapan Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki,
her iki takım açısından zor bir maç olduğunu ifade etti. Bu maça galibiyet serisini sürdürmek hedefiyle
çıktıklarını belirten Prosinecki, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmamız galibiyet serisini
sürdürmemiz açısından çok önemliydi." dedi. Maçın gergin geçmesini Mersin'in içinde bulunduğu
duruma bağlayan Prosinecki, "Ama benim onlara yakıştıramadığım bir takım hareketleri oldu.
Saldırarak üzerimize geldiler. Bizim hedefimiz ve onların hedefi kesiştiğinde beklenen bir maç oldu.
Kazanarak daha da yukarılara tırmandık. Götürebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.
Kayserispor futbolcusu Abdullah da, önceki maçlara göre daha gevşek bir karşılaşma çıkardıklarını
söyledi. Abdullah, "Bu hafta içinde arkadaşlarla konuşup daha disiplinli oynamaya başlayacağız. Biz
ciddi olmazsak başımıza her şey gelebilir. Şu anda beşinciyiz. O yüzden ayaklarımız yere basmalı."
diye konuştu. Çok değerli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Zurab da, "Bizim için altın değerinde
puanlar. Seriyi devam ettirmek önemliydi. Mersin için de önemli bir maç oldu. O yüzden gerilimi yüksek
bir maç oldu. Ama bunu geride bıraktık. Hocamızın dediği gibi iyi hazırlandık ve ĐBB maçında da iyi bir
sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi. MERSĐN ĐDMAN YURDU, FATURAYI TOP TOPLAYICI
ÇOCUKLAR ĐLE HAKEME KESTĐ Mersin Đdman Yurdu Teknik Direktörü Giray Bulak da sözlerine, "
Kayserispor'un takımımıza bu kadar kinini ve nefretini anlamış değilim." diyerek başladı. Sarı - kırmızılı
futbolcuların oyun 1-0 iken soyunma odasına giderken oyuncularına davranışlarının sebebini
çözemediğini kaydeden Bulak, top toplayıcı çocukların da oyunu çok yavaşlattığını iddia etti. Bulak,
şunları söyledi: "Biz 10 yaşındaki bebelere oyundan çalmayı öğretirsek o çocuklar yarın anneleri
babalarını mahcup ederler. Sahada 'kazan nasıl kazanırsan kazan' türünden bir maç vardı. 90
dakikanın sadece belkide 30 dakikası oynandı." Oyunda hiç hesapta olmayan pozisyonlarda gol
yediklerini ifade eden Bulak, "Geriye düştükten sonra oyunu dengeledik ama kendimizden
kaynaklanan hatalar nedeniyle yine golü yedik. Beraberliği yakaladık ama gol yapmakta biraz
zorlandık. Oyuncuların gergin anlar yaşaması, kenardakilere takılı kalması oyundan uzaklaşmasına
neden oldu. Sadece kenardaki çocuklar nedeniyle 8 sarı 1 kırmızı kart var. Bu çocuklara doğru şeyler
öğretilmeli." şeklinde konuştu. Hakemin yönetimiyle ilgili bir soru üzerine de Bulak, orta hakemin baskı
altında bir maç yönettiğini savundu. Mersin Đdman Yurdu futbolcusu Ozan Đpek de, enterasan bir maç
olduğunu kaydetti. Hakem yönetimini eleştiren Đpek, "Böyle bir yönetim olamaz. Kulübeye verdiği
kırmızı kart komedi. Top toplayıcı çocuk hiç uyarılmadı. Oyunun gidişatıyla oynadı hakem. 10 saniye
oynatmadı neredeyse maçı. Hakemin bıraktığı kadar oynayabildik. Verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bizim
direkten dönen toplarımız oldu. Kazansaydık çok daha iyi olacaktı ama üzgünüz." dedi. Mersin Đdman
Yurdu'nun etkili isimlerinden Josef de, "Gelmeden önce bu maçın zor olacağını biliyorduk. Gerçekten
de öyle oldu. Hakemin yönetimiyle ilgili çok konuşmak istemiyoruz. Verdiği kararlar videolarda
izlenecek ve daha doğru yorumlanacaktır. Bundan sonraki maçlarımızı kazanarak ligde kalmak
istiyoruz." dedi. EDĐTÖR MUHABĐR : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12114
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Kayseri KASKĐ 4.Sıraya geriledi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Homend Antakya Belediyesi, Kayseri Kaski'yi 76-70 yendi..
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Homend Antakya Belediyesi, Kayseri Kaski'yi 76-70 yendi..
Homend Antakya Belediyesi: 76 - Kayseri KASKĐ: 70 Salon: Antakya Hakemler: Mehmet Karabilecen,
Taner Şeker, Ayhan Baykara Homend Antakya Belediyesi: Naile 6, Bouthors 9, Gizem 10, Belgin,
Dilara, Turcinovic 12, Eda, Đlsu, Anderson 27, Stricken 10, Melek 2 Kayseri KASKĐ: Pınar 4, Jones 8,
Aysun, Ayşegül, Yasemin 6, Maltsi 15, Tuğba 2, Prat 7, Esra 3, Sanders 25 1. periyot: 19-19 Devre:
30-35 3. periyot: 46-57 EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12115
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Kayseri'ye gelen tırda eroin
Erzincan'da yapılan yol uygulamasında ilimize gelen bir tırda 16 kilo toz eroin ele geçirildi.
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Erzincan'da yapılan yol uygulamasında 16 kilo toz eroin ele geçirildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan- Erzurum
karayolunun 3'üncü kilometresinde yapılan yol kontrolünde, Ağrı Doğubeyazıt'tan Kayseri'ye giden 76
plakalı TIR şüphe üzerine durduruldu. Tır içerisindeki T.K (30) ve V.A (33)'nın şüpheli hareketleri
üzerine KOM ekipleri tarafından Narkotik köpeği Cankız'a Tır içerisinde arama yaptırıldı. Narkotik
köpeği Cankız'ın tepki vermesi üzerine KOM ekipleri tarafından 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde
16 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta ele geçirilen eroine el konularak, şüpheliler
gözaltına alındı. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12116
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Alkışlar Kayseri Şekerspor'a :1-2
Deplasmanda Gölcükspor'u 2-1 le geçerek önemli bir galibiyet aldılar
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Stat: Şehir HAKEMLER: Mehmet Gonca (6), Fethi Kayış (6), Soner Akgün (6) Gölcükspor: Serkan (5)Ensar (6), Đbrahim Demirer (5) (Dk.72 Ahmet 4), Kemal (5), Mehmet (6) (Dk.82 Sefa), Erkan (6), Burak
(6), Oğuzhan (5), Đbrahim Gürel (5), Mesut (5) (Dk.78 Ali 3), Sezgin (6) KAYSERĐ ŞEKERSPOR:
Erman (6)- Altan (6) (Dk.86 Eşref), Semih (5) (Dk.46 Đsmail (5), Gökhan (6), Hakan (6), Serkan (5),
Mehmet (6) (Dk.71 Şenol 5), Gencay (6), Timur (5), Emre (6), Bilal (6) GOLLER: Dk.58 Burak, (
Gölcükspor) Dk.31 Bilal, Dk.70 Emre ( Kayseri Şekerspor) SARI KART: Gökhan, Serkan, Timur (
Kayseri Şekerspor) SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, seyircisi önünde
Kayseri Şekerspor'a 2-1 mağlup oldu. 15'inci dakikada Mesut'un pasıyla topla buluşan Burak'ın
vuruşunda kaleci Erman topu kornere çeldi. 22'nci dakikada ceza sahası dışında Erkan'ın sert şutta
kaleci Erman topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 32'inci dakikada Gencay'ın kullandığı korner
atışında ceza sahası içersinde Bilal'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 58'inci dakikada
Erkan'ın ara pasıyla ceza sahası içersinde topla buluşan Burak'ın plase vuruşundaz top ağlarla
buluştu: 1-1. 70'inci dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasına ceza sahası içersinde Emre'nin sert
şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-2. EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12117
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Köklü değişim olacak!
Nuh Mehmet Delikan;adını Verdiğimiz Köklü Değişim ile 5 Trend Üzerinde Yükselteceğiz.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı, Đş Adamı Sayın Nuh Mehmet DELĐKAN
aşağıdaki açıklamayı yapmıştır;
“Kayseri Ticaret Odası’nı “YENĐ BAKIŞ” Adını Verdiğimiz Köklü Değişim ile 5 Trend Üzerinde
Yükselteceğiz;
1. Kurumsal Yönetim Anlayışı
Odamız organlarının etkin çalışabilmeleri ve üyelerimize uluslararası standartta hizmet
verilebilmesi için “Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Etik ve Yüksek Sorumluluk”
kavramlarından oluşan Kurumsal Yönetim Đlkelerini benimseyerek temel disiplinimiz
yapacağız. Çatı kuruluşumuz TOBB tarafından yürütülen Oda Akreditasyon Sistemi’ni rehber
edinerek Oda çalışmalarında Stratejik Yönetim ve Planlama’ya bağlı kalacağız. Kısa, Orta ve
Uzun Vade’ye yayılmış ayağı yere basan projelerimizi hayata geçireceğiz. Her şeyden önce
Plan yapacağız.
2.

3.

Katılımcı Yönetim Anlayışı
Odamızda üyelerimize hizmet ederken ferdi ve fevri davranmayacağız. Geniş katılımı
sağlayacağız. Ticaret Odası üye olup Oda’nın herhangi bir faaliyetinden şimdiye kadar
faydalanmamış sessizlerin sesi olacağız. Üyelerinin bir kısmının hizmetlerden faydalandığı bir
kısmının faydalanamadığı bir Oda görevini yerine getiremiyor demektir. Bu nedenle,
tüccarımız, kendisinin üyelik hukuku ile bağlı olduğu Oda’sının her türlü konuda menfaatini
kolladığını iliklerine kadar hissedecek. “Ben Değil Biz, Biz Değil Kayseri” misyonu ile
üyelerimize ve şehrimize hizmet edeceğiz. Koltuk meraklısı değil hizmet aşığıyız.
Oda ile Üye Arasındaki Đletişimi Yeniden Tanımlayacağız;

Üye, Odanın müşterisi yada misafiri değil ev sahibidir. Oda’nın kurumsal iletişim alt yapısını
yeniden kurarak üye ile daha açık ve daha sağlıklı iletişim kanallarını oluşturacağız. Tüm
ezberler bozulacak, bilgiler güncellenecek ve üye ile etkin iletişim oluşturulacak. E-Hizmet
ağını oluşturarak hizmet sürelerini kısaltacağız. Oda Organları ve Oda Çalışanları Üyeye
hizmet ederken ‘Açık Kapı Politikası ve Sonuç Odaklı Đş Yapma Kültürü’ çerçevesinde hareket
edecek. “Üyeye ve Ülkeye Odaklı Hizmet” Felsefesini kendimize şiar edineceğiz. Üyenin
Oda’yı kovaladığı değil, Oda’nın üye işlerini kovaladığı bir yapıyı kuracağız. “Hizmetkâr Oda
Yönetimi” duruşumuz tüccarımıza hizmetin tanımıdır.
4.

Eğitim Đle Kalkınma Modeli
Kayseri Ticaret Odası bünyesinde “Üye Eğitim Akademisi”ni kurarak üyelerimize ücretsiz ve
isabetli eğitim programları vereceğiz. Sektörel ve Kurumsal Gelişime yönelik eğitim
programları ile üyelerimizin rekabet edebilirlik gücüne katkı sağlayacağız. Reaktif değil proaktif
eğitim programları ile erken uyarı sistemi görevi göreceğiz. Üyelerimiz, oda hizmetlerine “Yeni
Bakışımız” ile farkındalığı hissedecek.

5.

Kayseri’nin Sosyo-Ekonomik Gelişimi Đçin Mücadele Edeceğiz;
Ülkemizin 2023 için belirlemiş olduğu genel hedeflerin Kayseri ayağında tutturulması için
azami gayret göstereceğiz. Yeni yatırım imkânları, teşvik ve hibelerin peşinde olacağız.
Đşsizlikle mücadele ederek istihdam politikalarına katkı sağlayacağız. Kalifiye kadroların
yetiştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması için üyelerimizin yanında olacağız. Üyelerimizin
ihracatını artırmaları için ticari heyetler, isabetli fuarlar, pazar araştırmaları yapacağız. AlışVeriş günleri düzenleyerek açık hava AVM’leri oluşturacağız. Şehrimizde yapılan, tüccarımıza
fayda sağlayacağına inandığımız her türlü gelecekçi yatırımın, akılcı adımların yanında
olacağız.
Kayseri tüccarından fevkalade derecede hüsnükabul gördük. Tüccarımızın gösterdiği ilgi ve
destek ile adeta rüzgârı arkasına almış yarış atı gibi hizmete koşacağız.”

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12119
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Kayseri KASKĐ Kupayı araladı
Dinamo Moskova: 66 - KAYSERĐ KASKĐ: 61
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Dinamo Moskova: 66 - KAYSERĐ KASKĐ: 61 DYNAMO Moskova (66): Tatiana Vidmer 10 sayı (8
ribaund), Ekaterina Fedorenkova 2, Ilona Korstin 8 sayı (6 ribaund – 3 asist), Irina Sokolovskaya 5,
Nadezhda Grishaeva 2, Kristi Toliver 16 (5 ribaund), Crystal Langhorne 13 sayı (13 ribaund), Svetlana
Abrosimova 10 (4 asist) KAYSERĐ KASKĐ (61): Pınar Demirok 1, Asjha Jones 18 (4 ribaund), Evanthia
Maltsi 17 (2 ribaund), Tuğba Taşçı, Nuria Martinez 3 (2 ribaund-3 asist), Nkolika Anosike 6 (8 ribaund),
Latoya Sanders 11 (8 ribaund), Zoi Dimitrakou 5 (5 ribaund) 1. PERĐYOT: 24-15 2. PERĐYOT: 8-16 3.
PERĐYOT: 13-14 4. PERĐYOT: 20-16 KADINLAR Euro Cup Finali ilk maçında Rusya'da Dynamo
Moskova ile karşı karşıya gelen Kayseri Kaski, mücadeleden 66-61 mağlup ayrılsa da Kayseri'de
oynanacak rövanş için iyi bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz Kayseri Kaski, maç boyunca büyük bir

mücadele verirken Asjha Jones 18 sayı, 4 ribaund; Evanthia Maltsi 17 sayı ve Latoya Sanders 11 sayı,
8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Rakip Dynamo Moskova'da ise Kristi Toliver 16 sayı; Crystal
Langhorne 13 sayı, 13 ribaund ve Tatiana Vidmer 10 sayı, 8 ribaundla oynadı. Euro Cup finalinin ilk
maçına iyi başlayan taraf ev sahibi Dynamo Moskova oldu. Rus ekibi, Ilona Korstin ve Tatiana
Vidmer'le sayılar üretirken temsilcimiz Kayseri Kaski Bunlara Asjha Jones ve Maltsi ile cevap vermeye
çalıştı. Đlk periyot Rus temsilcisinin 24-15 üstünlüğüyle geçildi. Đkinci çeyrekte savunma direncini
artıran Kayseri Kaski, hücumda çok başarılı olmasa da rakibine sadece 8 sayı şansı tanıyarak
soyunma odasına 1 sayı geride gitti (32-31). Üçüncü çeyreğe müthiş başlayan, üst üste sayılan bulan
temsilcimiz, farkı bir ara 5 sayıya kadar çıkarsa da üçüncü periyot 45-45 eşitlikle kapandı. Final
periyotunda da iyi mücadelesini sürdüren Kayseri Kaski, savunmada yaptığı basit hatalarla maçı 66-61
kaybetse de Kayseri'deki rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladı. EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12120
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Büyük Salon açılıyor
1300 kişilik kültür ve sanat merkezi Cuma günü Kadir Has spor salonu yanında açılacak

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kültür-Sanat
:0
: 88
: 07 Mart 2013 22:15

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kayseri'nin en büyük ve en modern konser
salonu, 08 Mart Cuma günü açılacak. Açılış kapsamında Kayseri'de 3 gün boyunca kültür-sanat
rüzgarı esecek. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin hemen yanında yapımı tamamlanan ve 1300
kişi kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nin açılışı dolayısıyla 8-9-10 Mart
tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin ilk gün programında TRT Akşam Sefası
programı sanatçıları Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 8 Mart Cuma günü gerçekleşecek
olan konser, saat 19.30'da başlayacak. 9 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek ikinci gün etkinliklerinde
ise Elbruz Çerkez Halk Dansları Topluluğu, muhteşem bir gösteriye imza atacak. Saat 19.30'da
başlayacak dans gösterisi, Kayserilileri büyüleyecek. KUTSĐ HAYRANLARI MÜJDE! 10 Mart Pazar
günü de dolu dolu geçecek. Sevilen sanatçı Kutsi, hayranlarına unutulmaz bir konser verecek. Yine
saat 19.30'da başlayacak konserde Kutsi, en sevilen şarkılarını Kayserililer için söyleyecek. Tüm
Kayseri halkının davetli olduğu etkinlikler, ücretsiz olarak takip edilebilecek. EDĐTÖR MUHABĐR
:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12121
Erişim Tarihi: 08.03.2013

6 Yaşında sigaraya başlayan Kayserili
Kayseri'de 6 yaşında içmeye başladığı sigara nedeniyle 2 bacağı kesilen Mesut Kayıkçıoğlu,yaşadıklarını
paylaştı.
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Kayseri'de 6 yaşında içmeye başladığı sigara nedeniyle "Burger" hastalığına yakalanarak, 2 bacağını
kaybeden Mesut Kayıkçıoğlu, yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı. Yeşilay Şube Başkanı Mehmet
Adıgüzel, Yeşilay Haftası dolayısıyla Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada,
sigara üreticilerinin ve uyuşturucu tacirlerinin hedefinde gençlerin olduğunu öne sürdü. Sigaraya
başlama yaşının 10, alkole başlama yaşının 11, uyuşturucuya başlama yaşının ise 12'ye düştüğünü
belirten Adıgüzel, şöyle devam etti: "Gençler, bunları kullanmıyor olmanız yetmez. Yeşilay'ın yanında
yer alarak mücadelemize destek olmanızı bekliyoruz. Çünkü, madde satıcılarının hedefinde kiminizin
kardeşi, kiminizin ablası, kiminizin ise kuzeni var. Giderek yaygınlaşan sigara, alkol ve uyuşturucu
kullanımının önüne geçmezsek, gelecekte daha karanlık günler bizi bekliyor demektir." -"Eyvah
dememek için bu illete hiç başlamamak gerekiyor"- Adıgüzel'in konuşmasının ardından koltuk
değnekleriyle sahneye çıkan Tromboanjitis Obliterans (Burger) hastası 48 yaşındaki Mesut
Kayıkçıoğlu, yaşadıklarını öğrencilere anlattı. Protez bacaklarını çıkararak kendisini dinleyen
öğrencilere gösteren Kayıkçıoğlu, 6 yaşında sigaraya başladığını söyledi. Gençliğinde spor da
yapmasına rağmen sigara nedeniyle bacaklarının kesildiğini ifade eden Kayıkçıoğlu, şunları kaydetti:
"Sigara öyle bir illet ki bırakamadım. 16 yıl oldu, bacaklarım parça parça kesildi. Göbeğimden
aşağısına yapay damar takıldı. Buna rağmen sigaradan kurtulamadım. Sonunda benim gibi 'eyvah'
dememek için bu illete hiç başlamamak gerekiyor. Bir iki sigarayla bir şey olmaz demeyin. Birincisi
zevk olur, ikincisi sefa olur, üçüncüsü çile olur. 48 yaşındayım, 16 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum, tam
26 defa ameliyat oldum. Đki bacağımı kaybettim ama hala sigaram cebimde. Đçmediğimde evde
çocuklarla kavga ediyorum. Bundan sonra hayattan bir beklentim yok. 3 çocuğum var, onları iyi
yetiştirmeye çalışıyorum." Kayıkçıoğlu, bir öğrencinin yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hala neden
sigarayı bırakmadığını sorması üzerine "Önemli olan hiç başlamamak. Bağımlı hale gelince sigarayı
bırakmanız çok zor. Her şey beyinde bitiyor ama bırakamıyorum. Đnşallah Yeşilay ailesi söz verdi, bu
illeti bırakmam için bana yardımcı olacaklar" dedi. Yeşilay Gönüllü Eğitimcisi Mustafa Kurban da halk
arasında nargilenin sigara kadar zararlı olmadığının sanıldığına dikkati çekerek, yaklaşık bir saat içilen
nargilenin zararının 100 sigaraya eşdeğer olduğunu anlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12122
Erişim Tarihi: 08.03.2013

Dana gözü : Dana gözü, 0-0
Kayserispor deplasmanda Đstanbul B.B. ile golsüz berabere kaldı.
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Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Abdullah Yılmaz, Đsmail Köse, Bahtiyar Birinci Đstanbul BBSK:
Eduardo 6, Geraldes 5, Zayatte 5 (Dk. 65 Doka 3), Metin Depe 6, Ekrem Ekşioğlu 5, Ömer Can
Sokullu 4 (Dk. 65 Can 3), Mahmut 4, Efe Đnanç 4, Visca 4 (Dk. 55 Tom Silva 3), Holmen 5, Zenke 5
Kayserispor: Ertuğrul Taşkıran 6, Salih Dursun 5, Khizanishvili 5, Simic 5, Kamil Ahmet Çörekçi 4,
Ceyhun Gülselam 5 (Dk. 74 Okay Yokuşlu 3), Riveros 5, Mouche 5, Sefa Yılmaz 6 (Dk. 88 Ömer
Bayram?), Cleyton 5 (Dk. 85 Biseswar?), Bobo 5 Sarı kartlar: Dk. 22 Ekrem Ekşioğlu ( Đstanbul BBSK),
Dk. 61 Cleyton, Dk. 76 Okay Yokuşlu, Dk. 85 Riveros, Dk. 90+1 Salih, Dk. 90+3 Biseswar (
Kayserispor) Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Kayserispor
arasında oynanan mücadele, 0 - 0 berabere tamamlandı. 55. dakikada Cleyton'un sol kanattan ceza
alanı içine ortasında penaltı noktasında Bobo, topu göğsüyle durdu; ancak zamanlama hatası yapınca
Đstanbul BBSK'li futbolcu Metin Depe, topu uzaklaştırmayı başardı. 57. dakikada sağ kanatta topla
buluşan Cleyton'un ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleci Eduardo, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca mücadele, golsüz sonuçlandı. EDĐTÖR MUHABĐR
:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12123
Erişim Tarihi: 11.03.2013

Erciyes Samsun Engelinide aştı
Kayseri Erciyesspor kendi evinde Samsunspor karşısında geriye düşmesine rağmen maçtan 2-1 galip ayrıldı.
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HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (7), Nihat Samuk (7), Hakan Eygü (7) KAYSERĐ ERCĐYESPOR:
Atilla (6)- Tuna (6), Numan (5), M.Ozan (5), Bilal (5), Ragıp (6), Serkan (7), Emrah (7) (Dk.81 Arif ),
Sofi Hanni (7) (DK.90 Alaattin), Göksu (6) (Dk.75 Serdar Eylik 5), Gohou (7) Samsunspor: Soner (7)Musa (7), Cemil (6), Kere (7), Şenol (6), Musa Sinan (6), Fatih (6) (Dk.83 Serkan Çalık), Mustafa (6),
Dimitrov(6) (Dk.55 Kemal Sabri 6), Haluk (5), Abdülkadir (6) GOLLER: Dk.67 Serkan, Dk.69 Gohou (

Kayseri Erciyesspor), Dk.4 Abdülkadir ( Samsunspor) KIRMIZI KART: Dk.84 Abdülkadir (
Samsunspor) SARI KARTLAR: Emrah, Ozan, Bilal Aziz ( Kayseri Erciyesspor), Cemil, Abdülkadir (
Samsunspor) PTT 1'inci lig'de Kayseri Erciyesspor, kendi sahasından Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. 4'üncü dakikadaki
Samsunspor atağında Musa Sinan'ın sağdan ortasında topla buluşan Abdülkadir kaleciyle karşı
karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 6'ıncı dakikada
Hanni'nin uzaktan şutunda kaleci Soner topu kornere attı. 10'uncu dakikada Emrah'la Göksu
paslaşmasında Göksü topu Gohou'nun önüne yuvarladı. Gohou ağır kalınca kaleci Soner topa sahip
oldu. 18'inci dakikada Tuna uzun gönderdi, topla buluşan Göksu'da Gohou'yu defansın arkasına
kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Gohou çok kötü vurdu, top üstten aut çıktı. 35'inci dakikada
Abdülkadir ortaladı Kene'nin vuruşu direkten döndü, karambolde bu kez Musa Sinan vurdu, Kayseri
Erciyesspor topu güçlükle uzaklaştırdı. 59'uncu dakikada Bilal Aziz'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
67'inci dakikada Kayseri Erciyesspor atağında Emrah, ceza sahasında Serkan Atak'a topu ortaladı.
Serkan yerden vurdu, kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-1. 69'uncu dakikada Hanni'nin
uzun pasında topla ceza sahasına giren Gohou önündeki Kene'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı
filelere gönderdi: 1-2. 84'üncü dakikada ikinci sarı kartını gören Samsunsporlu Abdülkadir kırmızı
kartla oyun dışı kaldı. 87'inci dakikada Kornerden gelen ortayı defans sektirdi, Mamadu Kere'nin
vuruşunda top üst direkten döndü. 90'ıncı dakikada Sabri Kemal sol kanada uzun gönderdi, toplu
buluşan Musa Sinan cezahsasına girerken topu ayağından açınca tehlike büyümeden bitti. Karşılaşma
2-1 sona erdi. EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12124
Erişim Tarihi: 11.03.2013

Kayseri Şeker tutulmuyor 1-1
Temsilcimiz deplasmanda Bursa Orhangazispor ile 1-1 berabere kalarak 4.sıradaki yerini aldı.
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Spor Toto 3. Lig 1 Grup'ta mücadele eden Orhangazispor, kendi sahasında Kayseri Şekerspor ile 1-1
berabere kaldı. STAT: Đlçe HAKEMLER: Hasan Avcı xx, Sebahattin Ayvazoğlugil xx, Cem Yoldaş xx
ORHANGAZĐSPOR: Gökhan xx, Serkan x, Yakup xx, Emre xx, Mustafa Demir xx (Öner dk. 75 x),
Serkan xx (Sezer dk. 77 xx), Serhan xx, Cemil xx (Ali dk. 70 xx), Anıl x, Tufan x, Orhan x KAYSERĐ
ŞEKERSPOR: Erman x, Altan xx (Önder dk. 39 x), Gökhan xx, Hakan xx, Serkan xx (Kıvanç dk. 46
xx), Mehmet x, Gencay x (Volkan dk. 80 x), Timur xx, Emre xx, Şenol xx, Bilal xx GOLLER: Cemil (dk.
45) (Orhangazispor), Timur (dk. 6) ( Kayseri Şekerspor) SARI KARTLAR: Serkan, Yakup, Ali
(Orhangazispor), Mehmet, Gencay, Timur ( Kayseri Şeker) EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12125
Erişim Tarihi: 11.03.2013

KASKĐ TED Ankara Kolejini geçti 82-65
Deplasmanda önemli bir galibiyet alındı.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23.haftasında Kayseri KASKĐ, Ankara TOBB Spor Salonu’nda TED
Ankara Kolejliler’i 82-65’lik skorla mağlup etti. Kayseri KASKĐ adına Evanthia Maltsi 21 sayı- 5 ribaund2 asist ile oynarken, Latoya Sanders da 18 sayı- 7 ribaund- 1 asistle maçı tamamladı. TED Ankara
Kolejliler’de ise Mercedes Walker 19 sayı- 9 ribaund ve Ana Dabovic de 14 sayı- 3 ribaund- 2 asistle
mücadeleyi noktaladı. Dengede başlayan mücadelede ilk periyotu 15-16 önde tamamlayan Kayseri
KASKĐ, devre sonunda da soyunma odasına 5 sayı farkla 30-35 üstün girdi. Mücadelenin ikinci
yarısında savunmadaki direnciyle rakibine kolay sayı şansı vermeyen konuk ekip, üçüncü çeyreğini
44-58 üstün geçtiği maçtan 65-82 galibiyetle ayrıldı. EDĐTÖR MUHABĐR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12127
Erişim Tarihi: 11.03.2013

