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Dul kadınlara müjde
Devlet kocası ölüp dul kalan kadına maaş almıyorsa aylık 250 tl bağlayacak
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Dünya Kadınlar Günü öncesi, eşi vefat eden kadınlara maaş bağlanacak. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla ödenecek tutar da tespit edildi.
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve eşi vefat eden hanımlara Nisan ayından itibaren 250 lira
maaş ödemesi başlayacak. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na mart ayı içinde
yapılacak.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlar için başlattığı maaş ödeme
sisteminde sona gelindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ödenecek tutar 250 lira olarak
tespit edildi. Eşi vefat eden kadınlara destek amacıyla başlatılan projede Türkiye genelinde 1,5 sene
inceleme yapıldı. Hükümetin isteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı tespitlerde eşini kaybeden
herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hanımlara maaş önerisi çıktı. Önerinin görüşülmesinin
ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her bir kadın için 250 lira maaş ödenmesi talimatı verdi.
Aylık 250 Lira
Eşini kaybeden ve çocuklarına bakmak zorunda kalan kadınların mart ayı boyunca sisteme girişleri
yapılıyor. Bunun için sigortası bulunmayan ve eşi vefat edenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına başvuracak. Đlk ödeme nisan ayında her bir kişi için 250 lira olarak verilecek. Arkasından iki
ayda bir ödeme yapılacak. Eşi olmayan hanımların hesaplarına iki ayda bir 500 lira maaş yatırılacak.
Eşini kaybeden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan maaş alacak kadın sayısı 100 bin ile 150
bin arasında değişiyor.
editör:öner çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11110
Erişim Tarihi: 07.03.2012

Kayseri Park Kadınları Unutmadı...
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kayseri Park'tan alış veriş yapan kadınlara ücretsiz cilt bakımı ve makyaj
yapılacak
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Kayseri Park, kadınları unutmadı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Kayseri Park’ta alışveriş yapan kadınlara ücretsiz cilt bakımı
ve makyaj yapılacak. Kadın konulu fotoğraf sergisinde ise birbirinden değerli çalışmalar
ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Orta Anadolu’nun ve Kayseri’nin ilk alışveriş merkezi Kayseri Park, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için
özel bir kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında, 5-6-7-8 Mart tarihlerinde toplam 50 TL ve üzeri
alışveriş yapan tüm kadınlar, danışma bölgesinden alacakları kuponlarla Kayseri Park ‘ta bulunan
Salon Euro Stil’de 7-8 Mart tarihlerinde kaş, fön, saç kesimi ve bakımı gibi hizmetlerin birinden ücretsiz
olarak yararlanabilecekler.
Sevil güzelleştirecek
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise Sevil Parfümeri tarafından özel olarak kurulacak standa, gelen
tüm kadınlara ücretsiz cilt bakımı ve makyaj yapılacak. Ayrıca, gün boyunca alışveriş merkezine gelen
tüm ziyaretçilere çikolata ikram edilecek. Bu arada Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği’de, Dünya
Kadınlar Günü’ne özel olarak Kayseri Park’ta bir sergi açacak.
130 mağaza var
Zengin marka karmasıyla dikkat çeken Kayseri Park’ta yerel, ulusal ve uluslararası markalara ait 130
mağaza yer alıyor. Kayseri’nin en gözde alışveriş merkezi olan Kayseri Park’ı, ayda 750 bin kişi ziyaret
ediyor.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11112
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Erciyes'i 70 bin kişi ziyaret etti.
Kış sezonun devam ettiği bu zaman akadar Erciyesi 70 bin kişi ziyaret etti.
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Erciyes'te, master planı dahilinde yapılan yeni mekanik tesisler ve pist alanlarının ardından ziyaretçi
sayısında artış oldu. Sezon itibariyle Erciyes'i yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Aralık ayından itibaren
Erciyes'e yaklaşık 70 bin kişinin geldiğini belirten Kayak Antrenörü Veysel Değirmenci, "Kar, kayak için
son derece elverişli.
Erciyes, master planı çerçevesinde yeni yapılan mekanik tesisler ve pistler sayesinde Türkiye'de ki en
önemli kış turizm merkezi haline geldi. Bu projeyi yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'ye teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan, Erciyes kayak merkezinde kar kalınlığı 174
santimetreye ulaştı. Üniversite öğrencilerinin gruplar halinde gelerek kamp yaptığı Erciyes'te ayrıca kar
ezme makineleri de pistlerin kayağa daha elverişli olabilmesi adına çalışıyor.
Yetkililer, Erciyes Dağı yolunda sisin etkili olduğunu ve yer yer kar yağışı sebebiyle yollarda kazaların
yaşanmaması için sürücüleri uyardı.
Haber Kaynak: sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11113
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Kılıçdaroğlu Özür Dilemeli
Başbakan yardımcısı Bekir BOZDAĞ, ''KILIÇDAROĞLU Özür dilemeli'' dedi
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Savunma Bakanı Đsmet Yılmaz, Erciyes Mirada Otel'de,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den Erciyes Kış Turizm Merkezi Master Planı
hakkında brifing aldı. Bozdağ ve Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir
restoranda, Develi ilçesinin kuşbaşı etle yapılan ve ''cıvıklı'' adı verilen ünlü pidesinin tadına baktı ve
gazetecilere ikram etti. Bozdağ ve Yılmaz, yemeğin ardından kar motosikleti ile gezinti yaptı. Kayseri
halkına özür borcu var Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesine yönelik iddialarına ilişkin, ''Mahkeme kararları
Kılıçdaroğlu'nun aleyhine neticelendi. Onun için Kayseri halkına bir özür borcu var'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Đsmet Yılmaz ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
ziyaret eden Bozdağ, burada yaptığı konuşan Bozdağ, Kayseri'de belediye öncülüğünde birçok önemli
ve büyük projenin hayata geçirildiğini söyledi. Çamur atanların, çamurun içinde kalmaya mahkum
olduklarını bildiren Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Kayseri Belediye Başkanına çamur atmak, çamur atanı kirletmekten başka, çamurun içine sokmaktan
başka hiçbir sonuç doğurmadı, doğurmayacak da. Sayın Kılıçdaroğlu, 'dava açılmazsa ben özür
dileyeceğim' dedi. Dava da açılmadı, özür de dilemedi. Ama ondan sonra bakıyorsunuz, hakimleri,
savcıları suçlayan yaklaşımlar içerisine giriyorlar. Buradan bir kez daha sayın Kılıçdaroğlu'na
sesleniyorum, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Kayseri'de namusuyla, haysiyetiyle
oynadığı insanlardan Türk milleti önünde Kılıçdaroğlu özür dilemelidir.
Haber Kaynak sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11114
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Ağrı kesici kullananlar bunlara dikkat!
Ağrı kesici ilaçları bilinçsizce kullanıldığında olumsuz birçok sonuca yol açıyor.
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Ağrı kesici kullanırken
bu uyarılara dikkat edin!
Günlük hayatta en kolay ulaşılabilecek ilaç gruplarından olan ağrı kesiciler pek çok insanın
vazgeçilmezi. Bursa Eczacılar Kooperatifi’nin yeni iştiraklerinden biri olan Farmasyon Eğitim
ve Danışmanlık ekibinden Ecz. Ayşegül Kılıcel, ağrı kesici ilaçların bireysel tahminlere göre
değil, doktor ve eczacıya danışılarak kullanılması gerektiğini vurgulayarak dikkat edilmesi
gerekenleri sıraladı.
Ağrı kesici ilaçlar bilinçsizce kullanıldığında olumsuz birçok sonuca yol açabiliyor. Farmasyon Eğitim
ve Danışmanlık ekibinden Ecz. Ayşegül Kılıcel, ağrı kesicilerin bazı hastalıklar hariç tedavi edici
olmaktan çok semptom gidermeye yönelik ilaçlar olduğunu vurgulayarak, bilinçli ve uygun dozda,
doktor ve eczacıya danışılarak kullanılması gerektiğini belirtti.
Farmasyon Eğitim ve Danışmanlık ekibinden Ecz. Ayşegül Kılıcel, ağrı kesici ilaçlarla ilgili şu bilgileri
verdi: “Günlük hayatta en kolay ulaşabileceğimiz ilaç guruplarından olan ağrı kesiciler pek çok insanın
vazgeçilmezi. Genel olarak, baş ağrısı, artrit, diş ağrısı ve adet sancısı gibi hafif ve orta şiddetli ağrılar
ile çeşitli hastalıklar nedeniyle meydana gelen ateşi düşürmede kullanılırlar. Romatoid artrit,
osteoartrit, gut gibi hastalıkların tedavisinde doktorun belirleyeceği dozda ağrı kesiciler tedavi amaçlı
olarak da kullanılmaktadır.”
“Ağrı kesici sadece ağrıyı hissettirmiyor”
Ağrı kesicilerin bazı hastalıklar hariç tedavi edici olmaktan çok semptom gidermeye yönelik ilaçlar
olduğunu söyleyen Kılıcel şunları ekledi: “Vücutta ağrıya sebep olabilecek herhangi bir koşul meydana
geldiğinde ağrı merkezimiz harekete geçer ve ağrıya neden olan bileşikler salınır. Ağrı kesiciler de bu
kimyasalların oluşumunu engelleyerek etkilerini gösterirler. Yani aslında ağrı kesici aldığımız zaman
vücudumuzdaki hasarı tedavi etmiş değil sadece ağrıyı hissetmemiş oluyoruz.”
Ağrı kesici kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
Ağrı kesicilerin bilinçli ve uygun dozda kullanıldıklarında güvenli olarak kabul edildiğini vurgulayan
Farmasyon Eğitim ve Danışmanlık ekibinden Ecz. Ayşegül Kılıcel, morfin tipi dışındaki ağrı kesiciler
için bağımlılığın söz konusu olmadığını söyledi. Ağrı kesicinin doktor ve eczacıya danışılarak
kullanılması gerektiğini vurgulayan Kılıcel, dikkat edilmesi gereken noktaları işe şu şekilde listeledi:
·
·
·

“Ağrı kontrolünde 10 günden fazla ağrı kesici kullanılmamalıdır.
Genel olarak günlük 4 tabletten fazla ağrı kesici kullanılmamalıdır.
Sık ağrı kesici kullanımında vücutta ağrı kesiciye karşı duyarsızlaşma gelişebilir fakat bu
etki kalıcı değildir.
·
Metamizol sodyum etkin maddesini içeren ilaçlar uzun süre kullanılırsa kemik iliğini
baskılayabilir.
·
Parasetamol etkin maddesi yüksek dozda kullanılırsa karaciğer ve böbrek hasarına,
müdahale edilmezse ölüme bile neden olabilir.
·
Ateşi olan bir çocuğa kesinlikle asetilsalisilik içeren preparat verilmez. Karaciğer ve beyin
hasarı ile sonuçlanan Reye Sendromu’na neden olabilir.
·
Astım ve solunum yolu rahatsızlıkları ile gut hastalığı olan kişiler asetilsalisilik içeren
preparat kullanmamalıdırlar.
·
Ağrı kesiciler dahil tüm ilaçların kullanımında alkol kullanımından kaçınılmalıdır.
·
Ağrı kesici etkililiği kişiden kişiye göre değişebilir.
·
Ağrı kesiciyi tok karnına, bir bardak su ile birlikte almak mide tahribatını önlemede yardımcı
olabilir.
·
Uzun süreli bir ağrı söz konusu ise reçetesiz ağrı kesici almak yerine doktora
başvurulmalıdır.
Bunların yanı sıra;
·
60 yaş üzerindekiler
·
Yüksek kan basıncı, kalp hastalığı veya böbrek rahatsızlığı olanlar
·
Diüretik (idrar söktürücü) ilaç kullananlar
·
Çoklu ilaç kullanan kişiler bireysel tercihlere göre ağrı kesici kullanmamalıdırlar, mutlaka
doktora başvurmalıdırlar.”
Kılıcel, ağrının şiddetine göre ağrı kesici tercihinin ve dozunun bireysel tahminlere göre değil doktor ve
eczacı tavsiyesiyle yapılması gerektiğini vurguladı.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11115
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Kupada rakip Đstanbul B.B.
Bu yıl 50.'si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupasının 4. tur kura çekimi, Ataköy Olimpiyatevi'nde yapıldı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu.
Bu yıl 50.'si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur
kura çekimi, Ataköy Olimpiyatevi'nde yapıldı
Đşte eşleşmeler
Boluspor-Beşiktaş
Eskişehirspor - Kasımpaşa,
Medical Park Antalyaspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Samsunspor
Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor
Buğsaşspor-Bursaspor
Galatasaray-Sivasspor
Kayserispor-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor
Karşılaşmalar 21-23 Mart tarihleri arasında oynanacak. Turu geçen 8 takım çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek final maçları, dördüncü eleme turunda tur atlayan sekiz takım arasında TFF tarafından
belirlenecek tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
Kupada yarı final müsabakaları da çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında TFF'nin belirleyeceği
tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmelerin, çeyrek final müsabakaları kura
çekimi sırasında belirleneceği bildirildi.
50. YILDA YENĐ STATÜ
Đlk 4 eleme turunun ardından final aşamasına geçilecek kupada, çeyrek final maçları, dördüncü eleme
turunda tur atlayan sekiz takım arasında TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maçlı eleme
usulüne göre oynanacak.
Kupada yarı final müsabakaları da, çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında TFF'nin belirleyeceği
tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmeler, çeyrek final müsabakaları kura
çekimi sırasında belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dağıtılacak ödül miktarı şöyle:
50. Yılda Yeni Statü
Đlk 4 eleme turunun ardından final aşamasına geçilecek kupada, çeyrek final maçları, dördüncü eleme
turunda tur atlayan sekiz takım arasında TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maçlı eleme
usulüne göre oynanacak. Kupada yarı final müsabakaları da, çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp
arasında TFF'nin belirleyeceği tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmeler,
çeyrek final müsabakaları kura çekimi sırasında belirlenecek.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11116
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Millet Derneği'den kutlama mesajı!
Millet Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa TEMĐZER'den Kadınlar Günü kutlama mesajı
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Millet Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa TEMĐZER, basın açıklamasıyla '' 8 Mart Kadınlar
Gününü'' kutladı Başkan TEMĐZER açıklamasında ''Ülkemizde ilk kez 1921 yılında kutlanan Kadınlar
Günü 1975 yılından sonra daha yaygın olarak kutlanmaya başlandı. 1984’den beri de “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü “ düzenli olarak kutlanmaktadır.1930, 1933, 1934 yıllarında birtakım siyasi haklar elde
eden kadınlarımız; maalesef elde edilen siyasi hakları gereği gibi kullanamamış, kendi kültürümüzdeki
hak ettiği değere de kavuşamamıştır. Yine üzülerek ifade eldim ki kadınlarımız daha çok reklam
malzemesi olarak kullanılmakta, fiziksel, sözel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır.
Yapılan istatistiklere göre 2002’ de şiddete maruz kalarak ölen kadın sayısı 64 iken bu sayı 2009
itibariyle 954 kişiye ulaşmıştır. Bu gün şiddet görerek ölen kadınların sayısı artarak devam
etmektedir. Bu kötü gidişin önüne mutlaka geçilmelidir.Avrupa’nın 1800’lü yıllarda konuşmaya
başladığı kadın hakları konusu; bizim kültürümüzde asırlar öncesinden ele alınmış, kadına verilmesi
gereken değerler ifade edilmiştir. Peygamberimiz (SAV), tüm inanan insanların ebedi olarak
kalacakları yer olan cennete ulaşmanın yolunun kadınlara değer vermekten geçtiğini işaret ederek “
Cennet anaların ayakları altındadır.” demiştir.Bu gün kadınlarımızın gerçek değerinin anlaşılması ve
hak ettiklere saygınlığa kavuşmaları ancak Đslam’ın iyi anlaşılmasıyla, yani gerçekleşecek bir Đslam
Rönesans’ı ile mümkündür.Bütün dünya kadınlarının hak ettikleri saygınlığa kavuşmaları için hiçbir
ayırım gözetmeksizin hep birlikte gayret etmemiz gerektiğine inanıyor, Ailenin ve toplumun temelini
oluşturan, hayatımızda elde ettiğimiz değerlerin çoğunu ifade eden, doğumdan ölüme kadar
hayatımızın her alanında acıları, sevinçleri paylaştığımız, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu
güzel 8 Mart Kadınlar Gününü gününü canı gönülden kutlar, bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk
ve huzur dolu günler dilerim'' dedi
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11117
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Kayseri ye 5. Üniversite geliyor
TED Üniversitesi kurulması için çalışma başlatıldı.
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TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Özbakır, "TED olarak üniversite
kurma kararı aldık. Bunun için ön çalışma yapılmaktadır. Yapılacak çalışmalar neticesinde TED
üniversitesini Kayserimize kazandırmak istiyoruz" dedi.
TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Özbakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Av.Halit Ökçesiz, Ender Batukan, Cenk Karagöz, Suat Altmışyedioğlu, Murat Kömürcü, Alper Tunga
Soylu, Naim Tiritoğlu ile Okul Müdürü Arif Sırrı Şirin, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a
makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Özbakır, eğitimin önemini
vurgulayarak, Melikgazi Belediyesinin eğitime, öğretime, öğrencilere ve eğitim kurumlarının bakım ve
onarıma vermiş olduğu önemi ve hizmetleri yakından takip ettiklerini, yaptırmış olduğu okul ile inşa
halindeki okul ve anaokulu için teşekkür ettiklerini söyledi.
TED Üniversitesi
TED Kayseri Kolejinin Kayseri eğitim hayatında önemli bir yeri olduğunu birçok başarılı bilim adamı,
sanayici ve yöneticiyi Kayseri'ye kazandırdığını belirten Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer
Özbakır "Kayseri ili bilim merkezi olarak bilinmekte ayrıca, dört üniversitesi bulunan bir şehir olarak,
diğer üniversitesi bulunan şehirler arasında önemli bir yere gelmiştir. TED olarak üniversite kurma
kararı aldık. Bunun için ön çalışma yapılmaktadır. Yapılacak çalışmalar neticesinde TED üniversitesini
Kayserimize kazandırmak istiyoruz "dedi.
Melikgazi Belediyesi'nin eğitim ve öğretimin adeta merkezi olduğunu yaptırmış olduğu okul ile inşa
halindeki okul ve ana sınıfı ile meslek edindirme kursları, okullara yapılan spor ve sosyal tesisler ile
bunu ispatladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri TED Eğitim Kurumunun üniversite
kurma çalışmalarını yürekten destekliyoruz. Özellikle alan ve yer seçimi için, imkanlar ölçüsünde her
zaman yardıma hazırız" dedi.
BaşkanMemduh Büyükkılıç, TED Kolejinin şehir içerisinde kaldığını bundan dolayı bir eğitim merkezi
yani kampüs alanı oluşturmalarının faydalı olacağı kanaatinde olduğunu sözlerini ekledi.
Ed.tör:Öner Çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11118
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Erciyes Dağına 9 saha yapılıyor
Futbol takımları için Kartepe deki gibi 1000 m üzerinde 9 futbol sahası dahil kamp alanı yapılacak
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Erciyes'te, 9 futbol sahası yapmaya talibiz.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesi
kapsamında yapılan yatırımlar, turizmcilerin gözünü Erciyes'e çevirdi. Son olarak Green Park
Otelleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, beraberindeki yatırımcılarla birlikte Kayseri'ye
gelerek önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti ardından da Erciyes'e
çıkarak incelemelerde bulundu.
Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Özhaseki'ye kendilerini kabul ettiği için
teşekkür eden Green Park Otelleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, "Kayseri'ye olan
borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu amaçla Erciyes'te yatırım yapmaya hazırız. Yaz mevsiminde futbol
takımlarına uygun bir kamp yeri olacak Erciyes'te, 9 futbol sahası yapmaya talibiz. Yine burada bir otel

inşa etmek istiyoruz. Kayseri'yi yakından tanıyoruz ve bu şehir için üzerimize düşen her şeyi
yapacağız" dedi.
Kartepe Gren Park Otelleri Genel Müdürü Önder Sıkıcıoğlu ise Palandöken'deki tesislerin devlet eliyle
diğer kayak merkezlerinin ise özel teşebbüsler vasıtasıyla hizmete geçtiğini hatırlatarak Kayseri
Erciyes'te Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü altyapıyı hazırlamasının bir ilk olduğunu kaydetti.
Ziyaretin ardından Üstündağ ve beraberindekiler Erciyes'e giderek Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi Projesi'ni yerinde incelediler.
Burada yaptığı açıklamada da 1966 yılından beri Kayseri'ye gelip gittiğini belirten Adil Üstündağ,
Kayseri'nin çok büyük aşama kaydettiğini ifade ederek Başkan Özhaseki ve ekibini tebrik etti.
Kayseri'nin Erciyes ile ivme kazandığını kaydeden Üstündağ şöyle konuştu: "Gerçekten bu tesisler
Türkiye'nin yüz akı. 9 saha dağa yapılacak.biz bunlara talibizBöyle tesisler Türkiye'ye gerekliydi. Gren
Park olarak Erciyes'te otel yapmak istiyoruz. Bizim Kartepe'de tesislerimiz var. Orada kendi
telesiyejimizi, tesislerimizi biz yapıyoruz ancak Erciyes'te Başkan Özhaseki, burada herşeyi
hazırlamış, otelcilere altyapı oluşturmuş. Mütevazi olmanıza gerek yok. Siz bu işlerde birinci
sıradasınız."
Kartepe Gren Park Otelleri Genel Müdürü Önder Sıkıcıoğlu ise Kayseri'de çok iyi karşılandıklarını
kaydederek "Erciyes'te gördüklerimden çok memnun oldum. Çok güzel bir tesis olmuş. Erciyes'te
yurtiçinden ve yurtdışından misafirleri çok rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. Kayseri inanılmaz bir merkez
kazanıyor" dedi.
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'nin çok güzel bir proje olduğuna dikkat çeken diğer
turizmcilerse Erciyes'in beklediklerinden daha güzel olduğunu belirterek, "Orta uzun vadede Kayseri,
bölgenin değil Türkiye'nin cazibe merkezi olacak. Diğer kayak merkezlerinden çok daha yeni ve güzel.
Konaklama tesisleri de yapılırsa kimse Kayseri'yi tutamaz" şeklinde konuştular
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11119
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Kayseri Kaski kupadan elendi
Spor Toto Türkiye Kupası'nda, Kayseri Kaski 85-72'lik skorla Galatasaray Medical Park'a mağlup oldu
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Salon: Antakya Spor Salonu Kayseri Kaski (72): Pınar Demirok 6 (3 ribaund– 1 asist), Bahar Öztürk 7
(3 ribaund- 2 asist), Nakia Sanford 14 (5 ribaund), Anna de Forge (2 asist), Esra Ural 2, Donneka
Hodges 19 (2 ribaund- 3 asist), Tuğçe Canbaz 3, Latoya Sanders 21 (10 ribaund) Galatasaray Medical
Park (85): Epiphanny Prince 20 (4 ribaund- 4 asist), Yasamen Saylar (1 ribaund- 1 asist), Ayşe Cora 2,
Bahar Çağlar (4 ribaund- 2 asist), Işıl Alben 6 (2 ribaund- 3 asist), Diana Taurasi 23 (10 ribaund- 5
asist), Şaziye Đvegin 12 (1 ribaund- 3 asist), Melisa Can 6 (5 ribaund), Tina Charles 6 (4 ribaund- 3
asist), Syliva Fowles 10 (7 ribaund) 1. Periyot: 17-32 2. Periyot: 17-19 3. Periyot: 23-21 4. Periyot: 1513
Spor Toto Türkiye Kupası'nda son yarı finalist, Kayseri Kaski'yi 85-72'lik skorla mağlup eden
Galatasaray Medical Park oldu. Tempolu başlayan mücadelede ilk iki dakikayı Galatasaray Medical
Park, Syliva Fowles'ın etkili oyunuyla 5-9 önde geçti. Alan savunmasına dönen Kayseri Kaski,
Donneka Hodges'ın serbest atışlarıyla durumu 9-9'a getirdi. Reklam molasının ardından Sylvia Fowles
ve Tina Charles ikilisiyle boyalı alanı etkili kullanan Sarı Kırmızılılar, farkı da 8 sayıya çıkarttı (15-23).
Alan savunmasına dönen Galatasaray Medical Park, Diana Taurasi ile Şaziye Đvegin'in de üçer sayılık

basketleriyle ilk periyotu 17-32 önde tamamladı. Đkinci periyotun ilk dakikalarında da Tempo
düşmezken, 12.dakikada Sarı Kırmızılılar skoru 21-37'ye getirdi. Pota altına top indirerek hücum
etmeye çalışan Kayseri Kaski, buna karşın rakibinin dış atışlarına engel olamadı. Diana Taurasi ile
hücumları iyi organize eden Galatasaray Medical Park, 18.dakikasını 31-46 üstün geçtiği mücadelede
devre sonunda soyunma odasına 34-51 üstün gitti. Üçüncü periyotta Doneeka Hodges, Bahar Öztürk
ve Latoya Sanders üçlüsüyle sayılar bulan Kayseri Kaski, farkı da 11 sayıya indirdi (40-51). Ancak
savunmada toparlanan Galatasaray Medical Park, Epiphanny Prince ve Şaziye Đvegin ikilisiyle bulduğu
sayılarla 13-2'lik seri yakalayarak durumu 42-64'e getirdi. Sarı Kırmızılılar, üçüncü periyotu da 15 sayı
farkla 57-72 önde tamamladı. Son 10 dakikalık bölüme hızlı başlayan Galatasaray Medical Park,
Epiphanny Prince'in önderliğinde hücumlarda yakaladığı 7-0'lık seriyle durumu 57-79'a getirdi. Latoya
Sanders'ın pota altından bulduğu sayılarla hücumdaki suskunluğunu bozan Kayseri Kaski,
35.dakikada farkı 16 sayıya indirdi (63-79). Son bölümde oyunun kontrolünü elinden bırakmayan
Galatasaray Medical Park, mücadeleden de 72-85 galibiyetle ayrıldı. Spor Toto Türkiye Kupası'nda
maçın yıldızı Galatasaray Medical Park'tan Diana Taurasi oldu. Taurasi'ye ödülünü, Antakya GSĐM
Emrullah Taşkın sundu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11121
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Yıldız en popüler vekiller arasında
Taner Yıldız en popüler vekiller arasında ilk on da yer aldı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinden sonraki ilk 6 aylık dönemde hakkında en
çok haber yapılan siyasetçi oldu. Hakkında 68 bin 430 haber çıkan Erdoğan'ı, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu 31 bin 614 haberle takip etti.
12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında milletvekillerinin ilk altı aylık performans dönemlerinde medya
yansımaları Ajans Press tarafından araştırıldı. Araştırma sonucu çıkan haber adetlerine göre
milletvekilleri ilk 10 listesii, beklenildiği gibi Başbakan, muhalefet lideri ve popüler bakanlardan oluştu.
Ak Parti Genel Başkanı, Đstanbul Milletvekili ve Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011
yılında yapılan genel seçimlerin ardından ilk 6 aylık dönemde hakkında çıkan 68 bin 430 haberle ilk
sırayı aldı. CHP lideri ve Đstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise ilk 6 aylık dönemde
basında 31 bin 614 haber yer aldı.
Đşte hakkında en çok haber yapılan ilk 10 siyasetçi...
Đstanbul: Recep Tayyip Erdoğan
Đstanbul: KEMAL KILIÇDAROĞLU
Konya: Ahmet Davutoğlu
Ankara: Cemil ÇĐÇEK
Bursa: BÜLENT ARINÇ
MERSĐN: Mehmet Zafer Çağlayan
OSMANĐYE: DEVLET BAHÇELĐ
KAYSERĐ: TANER YILDIZ
ĐZMĐR: Ertuğrul Günay

TÜM HABERLERĐN YÜZDE 66'SI AK PARTĐLĐ MĐLLETVEKĐLLERĐYLE ĐLGĐLĐ
Milletvekillerinin tamamının basın yansımaları göz önünde bulundurularak, bağlı oldukları partilere
göre inceleme yapıldığında, AK Partili milletvekillerinin haber toplamı yüzde 66 ile birinci. CHP'li
milletvekilleri toplamı yüzde 23, MHP yüzde 6, BDP yüzde 4, Bağımsızlar yüzde 1, Kadep ise yüzde
1'in altında oranlarda basında yansıma buldu.
EN ÇOK KONUŞULANLAR Đstanbul MĐLLETVEKĐLLERĐ
Milletvekili ile en fazla konuşulan iller ise aşağıdaki gibi olup, birinci Đstanbul'un 68 bin haberinin
Başbakan'a ait olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.
Editör :Öner Çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11122
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Eski Sanayi de yangın
Bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Kayseri'de, bir iş yerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Eski Sanayi 11. Caddede yaşanan olayda, demir mobilya parçalarının
kontrolünün yapıldığı iş yerinde elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktığı öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Editör:Öner Çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11123
Erişim Tarihi: 12.03.2012

L.Amerika Büyükelçileri Kayseri'de
Küba, Şili, Peru ve Kolombiya Büyükelçileri ile Meksika Büyükelçileri Kayseri ye geldi.
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Küba, Şili, Peru ve Kolombiya Büyükelçileri ile Meksika Büyükelçi Müsteşarı Kayseri Valiliği ile
Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Türkiye Đşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonunun (TUSKON) organizasyonuyla Genç
Sanayicileri ve Đşadamları Derneği'nin (GESĐAD) daveti ile Kayseri'ye gelen Küba Büyükelçisi Jorge
Quesada Concepcion, Şili Büyükelçisi Jorge Patricio Arancibia Reyes, Peru Büyükelçisi
Abarcadelcarpio Jorgeenrique, Kolombiya Büyükelçisi Fernando Panesso Serna ve Meksika
Büyükelçiliği Müsteşarı Hector Manuel Rodriguez Arellano ilk olarak Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi
ziyaret etti. Vali Bilici, ziyarette, Türkiye'ye gelen yabancı konukların daha çok Đstanbul ve Ankara'yı
gördüklerini belirterek, büyükelçileri Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kapadokya'nın devamı niteliğindeki Kayseri'nin 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu, sadece
Kayseri'nin değil birçok Anadolu şehrinin tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu vurgulayan
bilici, ildeki sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Latin Amerika ülkelerinin gelecekte
siyasi ve ekonomik anlamda önemli rol alacağına inandığını dile getiren Bilici, Türkler ile Latin
Amerikalıların benzer kültüre sahip olduklarını belirterek, bu ziyaretin ilişkilerin gelişmesine zemin
hazırlaması dileğinde bulundu. Konuk heyet adına konuşan Küba'nın Ankara Büyükelçisi Jorge
Quesada Concepcion, ziyaret programıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için daha çok
çalışacaklarını vurguladı. Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin istenilen seviyede
olmadığını, ilişkileri geliştirmek için daha çok enerji harcayacaklarını ifade eden Concepcion,
Kayseri'de gördüklerinden çok etkilendiklerini söyledi. Konuk büyükelçiler, daha sonra Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Kayseri'nin onlarca medeniyete ev sahipliği
yaptığını, bu medeniyetlerin izlerinin halen yaşatıldığını belirten Özhaseki, coğrafi olarak uzak olsa bile
Latin Amerikalıların Türkler tarafından kendilerine yakın hissedildiğini kaydetti. Kayseri'nin ticaret ve
sanayi şehri olmasının çok eski tarihlere dayandığını anlatan Özhaseki, Erciyes Kış Turizmi Projesi
hakkında da bilgi verdi. Özhaseki, konuklarına Türk motifleri işlemeli vazo hediye etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11124
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Kızılaya Kayseri dopingi
Boydak Grubu öğrenci evi, Mehmet Karamercan'ın Türk Kızılayı şube binası yaptırıyor.
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Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, çeşitli ziyaret ve incelemeler için geldiği Kayseri'de Vali
Mevlüt Bilici'yi ziyaret etti. Akar, burada yaptığı açıklamada, Van depreminde boşalan çadır stokların
yeniden doldurulmaya çalışıldığını belirtti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve Yönetim
Kurulu Üyesi Hayati Çetin ile Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Vali Mevlüt Bilici'yi
makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Boydak Grubu'nun yaptıracağı öğrenci evi ile Türk Kızılayı
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karamercan'ın Türk Kızılayı şube binasının yapım işinin protokolü, Vali
Mevlüt bilici tarafından imzalandı. Van'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Genel
Başkanı Akar, "Van'daki faaliyetlerimiz devam ediyor. Çadır kent kaldırıldı ve 28 bin konteynırda 180
bin vatandaşımız yaşıyor. Sıcak yemek dağıtımı son buldu ve bundan sonra kuru erzak dağıtarak
vatandaşların kendi yemeklerini kendilerinin pişirmesi sağlanıyor" dedi. Akar, şirketler ve sivil toplum
kuruluşlarının da katkıları ile rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü, Kültür Bakanlığının katkıları ile
de kültür çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Vatandaşlara psiko-sosyal desteğin de devam ettiğini
aktaran Akar, "Van depremi sırasında en ücra köşedeki depomuzda bulunan çadırlar da kullanıldı.
Bölgede kullanılan 80 bin çadırın bir kısmı tekrar rehabilite edilerek depomuza kaldırılacak. Van

depremi sırasında boşalan çadır stoğumuzu doldurmaya çalışıyoruz. Bu nedenle dikim hanelerimizde
çift vardiya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda 10 bin yeni konsepte uygun çadır ürettik. Bu çadırları
AFAT Daire Başkanlığımız da beğendi" diye konuştu. Akar, Van'daki çalışmaların ihtiyaç bitene kadar
devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ziyaret sonrasında Vali Mevlüt Bilici tarafından Türk Kızılayı
Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'a meşhur Yahyalı kilimi hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11125
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Haydi Kayseri Organ Bağışına
Đnsanlar 'ya ben de hasta olursam' düşüncesiyle böbreğini yakınına dahi vermek istemiyor
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Antalya'da yapılan yüz ve çift kol nakli operasyonunun başarılı olması, böbrek nakli bekleyen
hastaların da umudu oldu. Ancak insanların büyük bölümünün 'ya ben de hasta olursam' düşüncesiyle
bir böbreğini yakınına dahi vermek istememesi umutları yıkıyor. Kayseri Organ Nakli ve Diyaliz
Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Oğuz, yeterinçe bağış olmamasında
kişilerin duygusallığının etkili olduğunu söyledi.
Daha çok sağlıklı beslenme alışkanlığına uyulmaması nedeniyle Türkiye'de çok sayıda böbrek hastası
bulunuyor. Türkiye genelinde 60 binin üzerinde, Kayseri'de ise bin civarında kişi iflas eden
böbreklerinden dolayı diyalize bağlı yaşıyor. Tedavi gören bu kişilerin tek umudu ise organ nakli.
Akdeniz Üniversitesi'nde çift kol ve yüz nakli operasyonlarının başarılı sonuçlanması bu hastaların
umutlarını arttırdı. Ancak yine de bağışın yeterli seviyede olmaması nakil umutlarını köreltiyor.
Đnsanların çeşitli nedenlerle bağışta bulunmak istemediğini belirten Kayseri Organ Nakli ve Diyaliz
Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Oğuz, dernek olarak kişilerde organ
bağışı bilincinin gelişmesine yönelik faaliyet gösterdiklerini söyledi. Kendisinin de 24 yıldır böbrek
hastası ve nakil beklediğini ifade eden Oğuz, "Hasta yakınları dahil ülkemizde organ bağışı sayısı
gerçekten çok düşük" dedi. Yapılan araştırma ve gözlemlerin az bağış olmasında kişilerin
duygusallığının etkili olduğunu ortaya çıkardığını dile getiren Oğuz, sağlıklı insanların 'ya ben de hasta
olursam' endişesiyle böbrek bağışı yapmaktan kaçındığını belirtti. Oğuz, "Beyin ölümü gerçekleşmiş
kadavradan alınacak organlar için de cenaze yakınları çok duygusal davranıyor. Böbrek hastasının
yakını dahi olsa sağlıklı kişiler ise 'hasta olurum' korkusuyla organını vermek istemiyor." dedi.
Böbrek hastalığın çok sinsi bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Oğuz, kişi yoğun bakımlık duruma
düşünceye kadar neredeyse belirti göstermediğini söyledi. Sağlıklı kişilere önerilerde de bulunan
Dernek Başkanı Oğuz, böbreklerini kaybetmemeleri için su ve tuz tüketimine dikkat edilmesi
gerektiğini vurguladı. Oğuz, insanların günde en az 2 litre su içmesi ve en fazla 6 gram tuz
tüketmesinin doğru beslenme şekli olduğunu kaydetti.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11126
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Erciyes Giresun'a 2-1 mağlup oldu
10 Kişi kalan takımımız son dakikalarda hüsrana uğradı.
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Bank Asya 1. Lig'de Giresunspor kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'la karşılaştı. Karşılaşma 2-1 ev
sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR
12. dakikada soldan Serkan Atan'ın ortasında kale sahası içindeki Serkan Çalık'ın kafa vuruşu direğin
yanından az farkla auta çıktı.
16. dakikada Ömer'in sağdan kale sahasına ortasında Adem Çalık'ın vuruşunu kaleci Emrullah
güçlükle çıkardı. Ardından atağı devam ettirmek isteyen Serdar'ın vuruşu etkisiz kaldı.
38. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu Hanni vurdu. Baraj içindeki Sylla önünde
buldu. Bu futbolcunun vuruşunda top direkten dönerken, direkten dönen topu tamamlayan Gökhan
Kaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
54. dakikada Đnsa Sylla Serdar'a yaptığı faul sonrası gördüğü 2. sarı kartla oyun dışında kaldı.
68. dakikada Vilimposinkovic, Cafercan'ın önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Nurullah
parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.
70. dakikada Cafercan'ın pasında topla buluşan Adem Çalık, Kayseri Erciyesspor'lu futbolcularla
girdiği ikili mücadele sonrası kaleye gönderdiği top direğin dibinden filelerle buluştu. 1-1
86. dakikada Serdar'ın pasında kale önünde topla buluşan Cafercan şık bir vuruşla topu filelere
yolladı. 2-1
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Çağatay Şahan xx, Engin Gökçe xx, Cumhur Altay
Giresunspor: Soner xxx, Ömer xxx, Volkan xxx, Ersin xxx, Adem xxx, Ali xxx, Berkay xxx, Murat xx,
Cafercan xxx (Yunus dk. 87 ?), Serdar xxx (Đsmail dk. 90+3 ?), Hasan Ahmet x (Vilimposinkovic dk. 61
xx)
YEDEKLER: Ulaş, Cem, Cihan, Erdem
TEKNĐK DĐREKTÖR: Erhan Altın
Kayseri ERCĐYESSPOR: Emrullah xx, Fatih xx, Cemil xx, Serkan Atak xx (Amit Guluzade dk. 74 x),
Đnsa Sylla xx, Orhan xx, Serkan Çalık x (Mehmet Ayaz dk. 60 x), Metin xx, Davut xx, Sofiane Hanni xx,
Gökhan Kaba xx (Zafer dk. 84 ?)
YEDEKLER: Serhat, Volkan, Kemal, Recep
TEKNĐK DĐREKTÖR: Kemalettin Şentürk
GOLLER: Gökhan Kaba (dk. 38) (Kayseri Erciyesspor), Adem Çalık (dk. 70), Cafercan (dk. 86)
(Giresunspor)
KIRMIZI KART: Đnsa Sylla (dk. 54) (Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Cemil, Fatih, Sylla (Kayseri Erciyesspor), Cafercan, Ersin (Giresunspor)
ed.tör: öNER çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11127
Erişim Tarihi: 12.03.2012

Kupa maçı Perşembe
Kupa maçları yer ve saatlari açıklandı.Đst. B.B.- Kayserispor kupa maçı Perşembe günü.
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak
müsabakaların programı şöyle:
20 Mart Salı:
13.00 BUGSAŞ Spor-Bursaspor (Yenikent ASAŞ)
20.30 Galatasaray-Sivasspor (Türk Telekom Arena)
21 Mart Çarşamba:
18.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor (Mardan Antalyaspor)
18.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Yeni Rize)
21.00 Eskişehirspor-Kasımpaşa (Eskişehir Atatürk)
21.00 Fenerbahçe-Samsunspor (FB Şükrü Saracoğlu)
22 Mart Perşembe:
13.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)
20.00 Kayserispor-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Ed.tör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11128
Erişim Tarihi: 12.03.2012

