KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
12.03.2012–18.03.2012

Kayserispor'u kalecisi yıktı. 1 -0
Đstanbul B.B. 1 Kayserispor-0
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: Kayserispor
:0
: 51
: 12 Mart 2012 10:03

Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, yaptıkları hata sonrası Đstanbul Büyükşehir
Belediyespor'a 1-0 mağlup olduklarını söyledi.
Gürcü teknik adam, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, iki takım için de önemli bir maç
olduğunu belirterek, "Đlk yarıda maç ortadaydı. Đki takımın da pozisyonları oldu. Đkinci yarı golden sonra
2 pozisyon bulduk. Yan toplardan pozisyonlara girdik, ancak kaleyi bulamadık. Yaptığımız hata sonucu
maçı kaybettik. Üzgünüz. Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile kupa maçında karşılaşacağız. Artık o
maçı kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11129
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Zincirleme kaza 7 yaralı
Osman Kavuncu bulvarında yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
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Kayseri'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu bulvarında yaşanan zincirleme trafik
kazasında E.T. idaresindeki 38 LU 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen A.A. hakimiyetindeki 50 AR 945 plakalı otomobile çarptı.
A.A. idaresindeki otomobil savrularak önündeki F.S. hakimiyetindeki 38 EF 884 plakalı otomobile
arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü F.S. ise R.Y. idaresindeki 38 EY 437 plakalı otomobile çarparak
durabildi. R.Y. hakimiyetindeki otomobil de yine önde kırmızı ışıkta bekleyen 38 VA 027 plakalı araca
çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında A.A., Z.A., Đ.A., E.A., V.A., D.S. ve R.S. yaralandı. Olay
yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayı anlatan otomobil
içerisindeki bir yolcu, "Arabaların hepsi kırmızı ışıkta bekliyordu. Geldi girdi" dedi. Kaza sebebiyle yol
yaklaşık 30 dakika tek yönden verildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol çift şeritli olarak trafiğe
tekrar açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11130
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Soba bir can daha aldı.
Sarız da 95 yaşında bir kişi sabadan sızan gazdan zehirlenerek öldü.
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Kayseri'de 95 yaşındaki yaşlı adam, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını
kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sarız ilçesindeki evinde yalnız yaşayan M.E. sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 3 gündür evden dışarı çıkmayan ve akşam
ışığının yanmamasına şüphelenen komşuları durumu önce yakınlarına haber verdi. Yakınları, polis
ekipleriyle de geldiği evde M.E.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin
ardından M.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11131
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Eciyes tipi ve kara teslim oldu
Erciyes Dağı'nda tipi ve yogun kar yağışı nedeniyle gece yol ulaşıma kapandı.
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Kayseri'de Erciyes dağ yolu tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken çok sayıda araç
yolda kaldı. Dağdaki mekanik tesisler fırtına nedeniyle çalıştırılamadı. Erciyes Dağı'nda sabaha karşı

başlayan tipi ve yogun kar yağışı nedeniyle Kayseri- Erciyes, Erciyes- Develi arasındaki 40 kilometrelik
yol ulaşıma kapandı.
Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri merkez Melikgazi Đlçesi Hisarcık Mahallesi'nden sonra biri ambulans
olmak üzere yolda kalan çok sayıda araç kente geri gönderirken, Kayseri ve Develi ilçesi yönünden
güzergaha araç bırakılmadı. Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 3 metre 60 santime ulaşırken, mekanik
tesisler fırtına nedeniyle halat atmasına karşın çalıştırılmadı.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürerken,
yaklaşık 2 saat kadar yolda kalan araçların sürücüleri, yolun geç açılmasına tepki gösterdi. Kayseri'de
Đl Özel Đdare Müdürlüğünce hafta sonunda kapalı 16 köy yolu da ulaşıma açıldı.
Editör:öNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11132
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Sahibini dövdüler!
Yeşilyurt Mahallesinde yaşanan ilginç olayda 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Melikgazi ilçesinin Yeşilyurt Mahallesinde, evlerinin çatısındaki içerisinde güvercin bulunan kümesten
ses geldiğini duyan A.Ç, güvercinlere bakmak için çatıya çıktı. Bu sırada kümesten çıkarak kaçmaya
başlayan iki kişi karşılarına çıkan M.Ç.'yi darp etti.
Evin önünde bekleyen 24 EL 930 plakalı otomobilin içerisinde bulunan diğer kişi de 2 kişi ile birlikte
kaçtı. A.Ç ve M.Ç'nin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, olaya karıştıkları tespit edilen M.Ö, C. T.
ve K. A. mahalledeki camii avlusunda saklandıkları yerde yakalandı.
Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından sevkedildikleri mahkemece tutuklanarak
Kayseri Kapalı Cezaevine konuldu.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11134
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Yahyalı da asayiş
Bir kişi pereden düştü diğeri ilaç içerek zehirlendi.
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Yahyalı ilçesinde pencereden düşen kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Süleymanfakılı köyündeki
evlerinin mutfak penceresinin korkuluklarına çıkan A.G, dengesini kaybederek 1.5 metre yükseklikten
aşağıya düştü. Yaralanan A.G, Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Đlyaslı köyünde de ,
A.D.Ç. içtiği ilaçtan zehirlendi. Yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan A.D.Ç, tedavi
altına alındı.
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11135
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Kabulünün 91.yılını kutluyoruz.
Đstiklal Marşının kabulünün 91.yılını kutluyoruz.
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Mehmet Akif söz ve mana bakımından mükemmel bir “Đstiklal Marşı” yazmış olup bunu Türk Milleti’ne
armağan etmiştir. Marşın yazıldığı zaman maddi olarak çok zor durumda olmasına rağmen ki; soğuk
havalarda evde bulunan bir paltoyu arkadaşıyla nöbetleşe giyebilecek kadar zorda olan bir insan,
karşılığında verilen parayı almamış ve bu marşı da Türk Milleti’ne armağan ettiğinden “Safahat” adlı
şiir kitabına almamıştır. Hasta yatağında “Üstad, Đstiklal Marşı’nın yeniden yazılmasını ister misiniz?”
sorusu karşılığında yerinden fırlayarak “Allah bu millete bir daha Đstiklal Marşı’nın yazıldığı günleri
göstermesin.” diyerek çekilen sıkıntıyı anlatmaya çalışmıştır.Đstiklal Marşı'nın Kabulünün 91. Yıl
Dönümü KutlarM. Akif Ersoy' ve vatan için canları uğruna savaşan atalarımızı, dedelerimizi rahmet ve
saygı ile anıyoruz.
KAYSERĐ NET TR
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11136
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Hobi Bahçeleri 400 tl ye kiralandı
Kumalı Hobi Bahçeleri 3 yıllığına 1200 TL ye kiraya verildi.
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Kumalı Bölgesine yapılan hobi bahçeleri 3 yıllığı 1200 tl ye kiraya verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi,
gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.
Belediye Meclis Salonu'nda Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli nazım
imar plan tadilat talepleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçe belediye meclislerinin almış oldukları
kararlar görüşüldü.
2. ve 3. aşama raylı taşıma sistemleri ve mevcut depo sahasında yeni hatlar inşaatı yapım işinin
müşavirlik hizmetlerinin sermayesinin yüzde 98'i Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden olan Kayseri
Ulaşım A.Ş' tarafından bedelsiz olarak yapılması talebi, mecliste görüşülen bir başka gündem maddesi
oldu. Bu madde de oybirliği ile kabul edildi.
Mecliste son olarak Anadolu Harikalar Diyarı kapsamında yapılan 458 adet hobi bahçesinin
kullanıcılara tahsis edilmesinde hizmet katılım ücreti olarak alınacak bedelin ve tahsis süresinin
belirlenmesi talebi görüşüldü. Buna göre 458 adet hobi bahçesinin yıllık 400 lira bedelle 3 yıllığına
vatandaşlara tahsis edilmesine karar verildi.
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11137
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Sarıoğlan da Đstiklal Marşı günü
Sarıoğlan Đlçesinde Đstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi.
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Sarıoğlan Đlçesinde, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen Đlçe Temsilciliği tarafından Đstiklal
Marşı okuma yarışması düzenlendi. Yarışma için düzenlenen törene Sarıoğlan Kaymakamı Tunahan
Efendioğlu, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Seyfi, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đlhami Pirci, Eğitim Bir-Sen
Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kategorilerinde düzenlenen Đstiklal Marşı okuma yarışmasında şu
sonuçlar alındı. Okul öncesi kategorisi: 1-Medine Ulutaş (Palas Đlköğretim Okulu) 2-Gökberk Efe
Eroğlu (Atatürk Đlköğretim Okulu) 3-Metehan Çarboğa (Çiftlik Şehit Üsteğmen Nevzat Altuntaş
Đlköğretim Okulu) Đlköğretim kategorisi: 1-Sema Uzun (Palas Đlköğretim Okulu) 2-Emre Yunak (Merkez
Cumhuriyet Đlköğretim Okulu) 3-Feyza Boztoğan (Merkez Atatürk Đlköğretim Okulu) Ortaöğretim
kategori: 1-Enise Babacan (Şehit Hacıbey Kaya Lisesi) 2-Seyfullah Erol (Palas Lisesi) 3-Hatice Sırma
(Çiftlik Şehit Ahmet Bozok Lisesi) Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere Eğitim Bir-Sen
Sarıoğlan Temsilciliği tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11139
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Dış Ticaret eğitimi başlıyor!
Kayseri Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi bünyesinde Dış Ticaret Akademisi yeni dönem eğitimine başlıyor.
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Kayseri Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi Bünyesinde kurulan ve eğitimini sitemiz köşe yazarı Dış
Ticaret Uzmanı Ahmet KARASU’nun üstlendiği, Dış Ticaret Akademisinin yeni dönem eğitimi 17
Mart’ta başlıyor.
Dış Ticaret Uzmanı Ahmet KARASU yaptığı açıklamada ’’ Kayseri’de artık en küçük bir üretici
firmamız ihracata yönelerek Global Dünya Pazarında yerini almak istemektedir. Đhracata yönelen
firmalarımızın en büyük ihtiyacı ihracat için oluşturmuş oldukları firmanın Dış Ticaret Departmanında
çalışacak yetişmiş bir Dış Ticaretçidir.
Türkiye’nin ileri gelen sanayi şehri Kayseri’de maalesef Dış Ticaret eleman açığının olması bir
gerçektir. Bu açığın bilincinde olan Kayseri ABĐGEM, Dış Ticaret Eğitimlerini periyodik olarak devam
ettirmektedir ’’dedi
Ahmet KARASU, son olarak ta şunları ekledi ’’Üniversitelerin; Đşletme,Đktisat,Uluslar arası
Đlişkiler,Mühendislik Fakültelerinde hatta Çin ve Đngiliz Dili ve Edebiyatında öğrenim görmekte olan ve
yeni mezun öğrencilerin Dış Ticaret Mevzuatını öğrenmeleri gelecekteki meslek hayatlarını
etkileyeceği şüphesizdir.
Unutmayın ki ! Globalizimle birlikte Dünya Global bir köye dönüşmüştür. Özellikle ticari ortamda artık
firmalar bu köyde ortakça yaşamaktadır.Ortakça yaşamanın zorunluluğu da Dış Ticaret Kurallarını
bilmekten geçmektedir’’dedi
Üniversiteli öğrencilerden de büyük ilginin olduğu Dış Ticaret Akademisi Eğitimi yaklaşık 2 ay sürüyor.
Son Kayıt Tarihi; 15 Mart 2012
Đletişim Đçin: 232 11 59
Eğitimin Đçeriği ise şöyle;
Türkiye ve Dünya Đhracatının Genel değerlendirilmesi
Dış Ticarette Temel Esaslar
Đhracat Mevzuatı ve Uygulamaları
• Đhracat nedir?
• Đhracatçı olmanın şartları nelerdir?
• Đhracatçılar birliğine üyelik
• Đhracata konu olan mallar
• Đhracatı yasak olan mallar
• Đhracatı serbest olan mallar
• Đhracatı ön izne bağlı mallar
• Đhracatta taraflar
• Đhracatçı
• Đthalatçı
• Aracı banka
• Muhabir banka
• Đhracata hazırlık
• Đhracatın aşamaları
• Đhracat çeşitleri
• Satış sözleşmesinde bulunması gereken esaslar

•
•
•
•
•
•
•

Đhracattaki riskler ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri
Alıcı riski
Ülke riski
Taşıma riski
Kur riski
Banka riski
Đhracatta dikkat edilmesi gereken hususlar

·

Teslim şekilleri ve uygulamaları (C,D,E,F Grupları)
(INCOTERMS 2010)

• D-(DDP) Delivered Duty Paid
• D-(DDU) Delivered Duty Unpaid
• D-(DAF) Delivered At Frontier
• D-(DES) Delivered Ex Ship
• D-(DEQ) Delivered Ex Quay
• E-(EXW) Ex Works
• F-(FCA) Free Carrier
• F-(FAS) Free Alongside Ship
• F-(FOB) Free On Board
• C-(CFR) Cost And Freight
• C-(CIP) Carriage And Insurance Paid To
• C-(CPT) Carriage Paid To
• C-(CIF) Cost Insurance And Freight
Đhracatta Düzenlenen Dökümanlar
• Proforma fatura
• Fatura
• Çeki listesi
• Gümrük beyannamesi
• Taşıma şekline göre düzenlenen evraklar
• Ülkelere göre düzenlenen evraklar
• Ürün gruplarına göre düzenlenen evraklar
Đhracatla ilgili Uygulamalar
• GTĐP nedir? CE işaret nedir?
• Đhracatta maliyet unsurları
• Đhracat teklifini nasıl yapacağız uygulamaları
• Đhracatta işlem akışı
• Đhracat bedellerinin yurda getirilmesi
• Uygulamalar
Đthalat Mevzuatı ve Uygulamaları
• Đthalatçı olma şartları
• Đthalatı yasak mallar
• Đthalatın yapılış aşamaları
• Vadeli ithalat çeşitleri
• Đthalattta vergiler
• Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?
• Ticari bedelsiz ithalat
• Đthalatta erkin oranları
• Đthalattaki riskler ve ortadan kaldırma yöntemleri
• Đthalatta dikkat edilecek hususlar
• Đthalatta maliyetler
• Đthalatta maliyetler
• Đthalatta uygulamalar
• Paketleme işlemleri
Sigorta Đşlemleri
• Sigorta işlemleri uygulama ve Belgeleri
Gümrük Đşlemleri
• Gümrük işlemleri uygulama ve Belgeleri

Kambiyo Mevzuatı Ödeme Şekilleri
• Ödeme Şekilleri Uygulama
• Kambiyo Mevzuatı Ve Uygulama
• Akreditif nedir?
• Akreditif süreci?
• Akreditif okuma
• Đthalatta teslim ve ödeme şekilleri
• Peşin ödeme
• Vesaik Mukabili ödeme
• Mal Mukabili ödeme
• Kabul kredili ödeme
Nakliye Đşlemleri ve Belgeleri
• FCR
• FBL
• Ordino
• Özet beyan
• Demiryolu hamule senedi
• Karayolu hamule senedi
• Havayolu Konşimentosu
• Denizyolu Konşimentosu
• Yükleme işlemleri ve talimatı
Devlet Teşvikleri
• Yeni Yatırım Teşvik Nedir? Nerelerde Uygulanır? Nasıl Yararlanabilirim ?
• Kalkınmada Öncelikli yörelerin avantajları nelerdir? Hangi Teşvikler vardır?
• Avrupa Birliği Teşvikleri nelerdir?Hibelerden nasıl yararlanabilirim?
• Eximbank Kredileri ve sigortaları
• Yatırım teşvik işlemleri
Uluslararası Pazarlama Başlangıç Uygulama ve Pazar Araştırması (E-Ticaret)
• Dış ticarette yazışma örnekleri ve değerlendirme
• Pazar araştırması
• E-Ticaretle pazar araştırmasının önemi
• Sözleşme
• Sipariş
• Teklif
• E-Ticaret
Serbest Bölgeler
• Serbest bölge
• Serbest bölge kapsamı
• Kurulum içeriği
• Sağladığı yararlar ve Avantajlar
• Belgeler
• Đş yönetimi
• Belgeler üstünde uygulamalar
Dahilde ve Hariçte Đşleme
• Mevzuatlar
• Dahilde işleme
• Geçici kabul
• Dahilde işleme açılış ve kapanış
• Teminat işlemleri
• Hariçte işleme
• Revize işlemleri
• E-imza
Akreditif Đşlemleri
• Akreditif nedir?
• Banka Çeşitleri
• Alıcı Akreditif
• Alıcı ve Satıcı

• Alıcı Bankası
• Satıcı ve Bankası
• Alıcının Bankası ve Görevlendirdiği Banka
• Alıcının Bankası ve Teyit verdiği Banka
• Satıcı ve Kendine Akreditifi Bildiren Banka
• Satıcı ve Kendine Teyit veren Banka
• Alıcının Bankası ve Satıcının Bankası
Akreditif Çeşitleri
• Karşılıklı Akreditifler
• Devredilebilir Akreditif
• Teyitli Akreditif
• Teyitsiz Akreditif
• Dönülemez Akreditif
• Dönülebilir Akreditif
• Teminat Akreditif
• Ticari Akreditif
• Belgesiz Akreditif
• Rotatif Akreditif
Ödeme Şekilleri
• Vadeli Akreditif
• Kabul Akreditif
• Peşin ödemeli Akreditif
• Görüldüğünde ödemeli
• Karışık ödemeli Akreditif
• Makbuz karşılığı Akreditif
Teminat Đşlemleri
Akreditif Diğer Đşlemler
• Đbraz inceleme sürecinde tarafların sorumlulukları
• Akreditif rezerv konuları
• Lehtarın izleyeceği yollar
• Amir Bankada akreditif açtırma teklif formu
• Akreditif metni içinde kullanılan kısaltmalar
• Akreditifte yer alanların yetki ve sorumlulukları
• SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları (MT700, MT707, MT760 v.b)
• Dış ticarette kullanılan Finansal, Sevk ve Ticari Belgeler
• Akreditif metninin Analizi ve Gerçek metinler
• Teminant mektubunun garanti mektuplarının akreditif ile karşılaştırılması
• Uygulamalar
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11140
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Đ.Yüzbaşıoğlu Đ.O.Ana Okulu oluyor
8 derslikli, 400 öğrenci kapasiteli bina Nazife Talat Orhan Anaokulu adını alacak.
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'Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası'na 2002 yılından bu yana 180 milyon lira bağışta bulunan
Kayserili hayırseverler, çabalarını sürdürüyor. Hayırseverler, milli eğitim müdürlüğünün ihtiyacına göre
lise, ilköğretim okulu ve pansiyon binaları yaptırıyor. Son olarak hayırsever Vahdi Orhan, Đbrahim
Yüzbaşıoğlu Đlköğretim Okulu'nu onararak anaokulu olarak hizmet vermesini sağlayacak. Okulun
onarımı için gerçekleştirilen protokol, törenle imzalandı. Đmza törenine Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Đl
Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, hayırsever Vahdi Orhan ve babası Talat Orhan katıldı.
Đmza töreninde bir açıklama yapan Vali Mevlüt Bilici, hayırseverlerin eğitim bilincine ulaştığını
kaydederek, "Dünyada eğitime bu kadar destek olan şehir yok. Hayırseverler güzel örnekler
oluşturuyor. Teşekkür ediyorum." dedi.
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan da, 2002 yılında başlatılan eğitime destek
kampanyasıyla şu ana kadar Kayserili hayırseverlerin yardımlarının 180 milyon liraya ulaştığını
açıkladı. Ceylan, 111 milyon liralık yatırımın da sahada devam ettiğini söyledi.
Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve Kayseri Valiliği'yle hayırsever Vahdi Orhan işbirliğindeki Đbrahim
Yüzbaşıoğlu Đlköğretim Okulu'nun onarımı yapılacak. 2012-2013 eğitim öğretim yılında binanın
hizmete açılması planlanıyor.
8 derslikli, 400 öğrenci kapasiteli anaokuluna Nazife Talat Orhan Anaokulu adını alacak.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11141
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Kayseri Kaski Dinamo Kursk karşısında
Maç Perşembe Saat 19.00 Kadir Has Spor Salonu'nda başlayacak
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KASKĐ Spor Antrenörü Ayhan Avcı herkesin final oynayabileceğini ancak kupayı kazanmanın zor
olduğunu söyledi. Kupayı Kayseri'yi getireceklerinden emin olduklarını ifade eden Avcı, ''Artık son
noktaya geldik. Zor bir maç olacak. Ölene kadar yanımızda götürebileceğimiz bu kupayı
kazanacağız, kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.
Takımın ABD'li oyuncusu Nakia Sanford ise Kayseri halkının kendilerine verdiği desteği arkalarında
hissettiklerini ifade ederek, bu noktaya gelene kadar çok çalıştıklarını söyledi.
Kayseri KASKĐ Spor, Avrupa Kupası finalinde, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk takımı ile 15 Mart'ta
Kayseri'de, rövanşını ise 22 Mart'ta Rusya'da oynayacak.
Karşılaşma Saat 19.00 Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'nda başlayacak .
Kaskispor daha önce FIBA Kadınlar Eurocup'ta F Grubu'ndaki son maçında evinde karşılaştığı
Dynamo Kursk takımına 66-75 kaybetmişti. Temsilcimiz rakibine mağlup olmasına rağmen grubunu
ikinci tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11142
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Kayserispor son 4 maça bileniyor
Temzilcimiz ligde kalan son 4 maçta 12 puan hedefliyor.
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Kayserispor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tesislerde
yaptığı idmanla sürdürüyor. Teknik direktör Şota Arveladze, idman öncesi gazetecilerin sorularını
yanıtlayarak, ligte 37 puanla 12. sırada bulunan takımın az da olsa play-off şansı bulunduğuna dikkat
çekerek, "Küçük bir ümit var. Kalan maçları bırakmayıp sonuna kadar bu hedefe ulaşmaya
çalışacağız" dedi. Deplasmanda Đstanbul Büyükşehir Beledispor takımına 1-0 mağlup oldukları maçın
değerlendirmesini yapan Şota, "Maça gerçekten ümitle gittik. Çünkü kazanınca ligde çok şeyler
değişebilirdi. Maalesef kaybettik. Bu kadar hata, çok acı veriyor herkese" dedi. Deplasmanda 3 puan
kaybettikleri maçın değerlendirmesini yapan Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma ise,
"Kırılma maçında çok net pozisyonlarımız vardı. Çok da kötü bir hata yaptık, bu sene maalesef böyle
çok sık denk geliyor ama futbolun güzelliği burada. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Lig bitene kadar
alabileceğimiz puanı almak için uğraş vereceğiz. Tutunduğumuz bir dal var, o da şu anda kupa. Ona
bütün gücümüzle sarılacağız. Beklentilerimizi karşılayacak bir sonuç çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.
Hedeften uzaklaşmanın nedeni hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan Hurma, "Mazeret söylemek
istersek, yüzlerce bulabiliriz. Ama asıl önemli olan şu şey; 12 tane maçı 1-0 kaybettik ve inanılır gibi
değil, bazılarında biz çok garip hatalar yaptık, bazısında da çok ciddi hakem hataları oldu. Şu anda
bakarsak ilk oynadığımız Bursaspor maçı hariç hiçbir maçta Kayserispor 'evet bu maçı yenildi,
yenilmeyi de hakketti' denilecek bir maç oynamadık. Ortadaki maçların çoğunluğunu biz kaybettik.
Oyuna etki edecek oyuncularımızın yaşadığı bazı olayların da bunda etkisi var ama sonuçta sebepler
sonuçları değiştirmiyor. Üzülerek söylüyorum beklentilerimizin altında kaldık" diye konuştu.
"TARAFTARI ÜZDÜK AMA ÖNÜMÜZDEKĐ DÖNEM SEVĐNECEKLER" Şampiyonluk yolunda yeni bir
takım kurduklarını söyleyen Hurma, "Bir kaç yıl içerisinde, bizim en önemli amacımız bu takımı
korumak ve takviye etmek. Bugün taraftarını ne kadar üzmüş ise bu takım, önümüzdeki dönemde o
kadar da sevindirecektir" şeklinde konuştu. "KENDĐ ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ĐSTĐYORSAK BU
YASAKLA OLMAZ" TFF'nin yabancı oyuncu sınırlaması düşüncesiyle ilgili de konuşan Hurma,
"Futbolda, oyuncunun yabancısı, yerlisi olmaz. Biz eğer kendi çocuklarımız korumak istiyorsak, bunu
yasakla koruyamayız, ancak çocuklarımı rekabet edebilecek eğitim sistemini geliştirmemiz lazım. Yani
futbol eğitimini yeniden yazıp doğru olarak verebilirsek, çocuklarımız yabancı oyuncularla rekabet
edebilir. Bu şekilde yaparak hiçbir şekilde başarı elde edemeyiz. Yabancı sayısının 5'e 6'ya çıktığı
dönemlerde Türk Milli Takımı Dünya 3.'sü oldu, Avrupa 3.'sü oldu. Galatasaray Avrupa şampiyonu
oldu. Avrupa'da iyi işler başardık. UEFA kriterlerinde Financial - Fair uygulanmaya geçecek. Bu da
takım olmaktan daha önemlisi kulüp olmak çok önem arz edecek, yani önümüzdeki dönemlerde çok iyi
bir takımınız olsa bile Avrupa kupalarına katılamayabilirsiniz. Kayserispor en azından bu altyapısını
tamamlamış durumda" şeklinde konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11143
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Erciyesspor Bolu Beyini bekliyor
Temsilcimiz Erciyesspor hafta sonu play of açısından önemli bir ekibi konuk edecek
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Bank Asya 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktör Bahri Kaya, "Kendi sahamızda ve
deplasmanda her maçı kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi. Bank Asya 1. Lig'de mücadele
eden Boluspor, Kasımpaşaspor yenilgisinin ardından hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kayseri
Erciyesspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bahri Kaya yönetiminde çalışan Oyuncular,
ısınma, kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman sonrası gazetecilere
açıklama yapan teknik direktör Bahri Kaya, "Hafta sonu oynadığımız Kasımpaşaspor maçını her türlü
olumsuzluğa rağmen berabere bitirmeliydik. O gün futbol şansı bizimle değildi" dedi. Kaya,
hakemlerin, her iki tarafın da çıkarlarını korumak adına hareket etmesini beklediğini dile getirerek,
"Ama maçın ilk yarısında 8 dakika oynanmamış. Yardımcı antrenörlerimle kronometre tutuyoruz. Đki
dakika uzatma verildi. Kasımpaşa kalecisinin Oyunu ağırdan alması ve 6 Oyuncu değişikliği nedeniyle
verilen 4 dakikanın yetersiz olduğunu, zamanın çalındığını düşünüyorum" diye konuştu.Lig'de
şanslarının devam ettiğini belirten Kaya, şunları kaydetti: "Đlk iki sevdasından öte ilk altıda kalabilmek
için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Kendi sahamızda ve deplasmanda her maçı
kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Bu anlamada Erciyesspor karşılaşması için bugünden itibaren
hazırlıklarımıza başladık." Takımdaki sakat ve cezalı Oyuncuların durumlarına ilişkin bilgi de veren
Kaya, "Đki önemli Oyuncumuz Gençer ve Emre, sakatlıkları nedeniyle, Kenan ise kart cezalısı olduğu
için Erciyesspor maçında olmayacak. Mevcut Oyuncularla en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz"
diye konuştu. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11144
Erişim Tarihi: 14.03.2012

Bürüngüz' ün Hilal'i
Cihan Haber ajansı muhabiri bu kareyi kaçırmadı.
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Ay minare alemine denk gelirse Kayseri Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Đki
Kapılı (Bürüngüz)Camii'nin minarelerinden birisinin tepesinde bulunan alemin üzerine gelen hilal
şeklini almış ay ile buluşması seyirlik bir görüntü oluşturdu. Bu ilginç kare Cihan Haber ajansı
Kayseri muhabiri de bu kareyi kaçırmadı. Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11145
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Levent Devrim Tavşanlı ile anlaştı
Bir dönem Kayseri Erciyesspor'uda çalıştıran,Levent Devrim TKĐ Tavşanlı Linyitspor ile anlaştı.
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Bank Asya 1. Lig'de, teknik direktör Cengiz Seçsev'in sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden TKĐ
Tavşanlı Linyitspor, Levent Devrim ile anlaştı. Kulüp başkanı Zafer Atalay, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, 11 Mart'ta deplasmanda Đstanbul Güngörenspor ile oynadıkları karşılaşmada 2-1
yenildikten sonra Cengiz Seçsev'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiklerini hatırlattı. Teknik
direktör arayışlarını sonlandırıp en son 2009-2010 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de Kayseri
Erciyesspor'u çalıştıran Levent Devrim ile prensipte anlaştıklarını belirten Atalay, Devrim'in birkaç gün
içinde Tavşanlı'ya gelerek kulüple sözleşme imzalayacağını söyledi. Hatay'da 1969 yılında doğan
Levent Devrim, Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor ve Çanakkale Dardanelspor'da
oynadıktan sonra 2003 yılında futbolu bıraktı. 2004-2005 sezonunda Tarsus Đdmanyurdu'nda teknik
adamlık kariyerine başlayan Devrim, 2009 yılına kadar Eskişehirspor, Çanakkale Dardanelspor,
Đzmirspor, Đnegölspor ve Yimpaş Yozgatspor'u çalıştırdı. 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Kayseri
Erciyesspor'un başına geçen Devrim, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla takımın Bank Asya 1. Lig'de
kalmasına katkı sağladı. TKĐ Tavşanlı Linyitspor, bu sezona Coşkun Demirbakan yönetiminde başladı.
16 maçlık ilk bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgiyle 18 puan toplayarak 14'üncü sırada yer alan
kırmızı siyahlılar, Demirbakan ile yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Cengiz Seçsev'i getirdi. Seçsev
döneminde 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 10 puan alan Kütahya temsilcisi, sezonun
bitimine 9 hafta kala 28 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11146
Erişim Tarihi: 19.03.2012

ERÜ de Tıp Bayramı
Vali Mevlüt Bilici, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Üniversite Rektörleri katıldı.
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Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Doç. Dr. Cevat
Yazıcı ve 3 tıp öğrencisinden oluşan müzik grubu, 'doktor' ve 'hastane' konulu türküler seslendirdi.
Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur doktor fıkralarıyla güldürürken, Dekan Prof. Dr. Muhammet
Güven ise doktorların uğradığı şiddet görüntülerinin yer aldığı slayt gösterisiyle "Artık bunlar olmasın"
dedi.Tıp Bayramı etkinlikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin resim serginin
açılışıyla başladı. 16 Mart'a kadar gezilecek sergiyi Vali Mevlüt Bilici, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Güven ve konuklar gezdi. Sabancı Kültür Sitesi Konferans
Salonu'nda devam eden etkinlik, öğretim üyesi Doç. Dr. Cevat Yazıcı ve 3 Tıp Fakültesi öğrencisinin
Bağlama, gitar ve def eşliğinde seslendirdikleri 'doktor' ve 'hastane' temalı türkü ve şarkılarla devam
etti. Kayseri Tabip Odası Başkanı Karamehmet Yıldız, Tıp Bayramı nedeniyle, Türkiye'nin her
köşesinde kürsüye çıkanların, çalışma koşulları ve sorunları anlatacağını belirterek, "Ben bunlardan
bahsetmek istemiyorum. Doktor olarak mimar, mühendis ya da avukattan üstün olduğumuzu
söylemiyoruz. Sadece mesleğimizi insan vücudu üzerinde icra ettiğimizin bilinmesini ve diğer
mesleklerle kıyaslanarak, hırpalanmak, örselenmek istemiyoruz" diye konuştu. Dekan Prof. Dr.
Muhammed Güven de konuşmak yerine, geçen yıl basında yer alan ve doktorlara karşı yapılan
saldırıları içeren gazete kupürlerinden oluşan mini bir slayt gösterisi sundu ve "Artık bunlar
yaşanmasın" dedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur'un 'doktor' konulu
fıkralarıyla renklendirdiği etkinlik, emekli öğretim üyelerine plaket verilmesi, yayınlanan bilimsel
eserleriyle ödül alan öğretim üyelerine şilt verilmesi ve yeni atanan öğretim üyelerine cüppelerinin
giydirilmesiyle son buldu.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11147
Erişim Tarihi: 19.03.2012

ALO 147 hattı Eğitim de!
'Alo 147' hattına Kayseri ile ilgili 13 günde 13 şikayet geldi.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki taciz ve şiddet olaylarından SBS'ye ve eğitim sistemine kadar pek
çok sorunun iletilip çözüm aranması amacıyla tahsis ettiği 'Alo 147' hattına Kayseri ile ilgili 13 şikayet
ve öneri yapıldı.
Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, Van'ın Erciş Đlçesi'ne kurulan ve 1 Mart'tan itibaren hizmete giren
çağrı merkezin şikayet ve önerileri kabul etmeye başladığını, Kayseri ile ilgili şikayet ve önerilerinde
merkez tarafından kendilerine iletildiğini söyledi. 'Alo 147'nin kamuoyunda 'Öğretmen şikayet hattı' gibi
algılandığını ancak bu algının doğru olmadığını anlatan Ceylan, 'Alo 147' hattına Kayseri ile ilgili 13
günde okulların fiziki yapısı, kalabalık sınıflar ve sınavlarla alakalı 13 şikayet geldiği söyledi. Ceylan,
şöyle dedi:
"Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, eğitimle ilgili talep, şikayet, görüş ve önerilerini belirtebilecek ve
aynı zamanda sınavlar hakkında da bilgi alabilecek. Bu hizmeti sadece öğretmeni şikayet etmek için
kurulmuş gibi göstermek haksızlık olur. Öğrenci ve veliler, bu hatta boş geçen derslerden, zaman
zaman karşılaştığımız okullarda para toplanması olaylarına kadar şikayette ya da öneride
bulunabilecek. Yani bu hattın; dayak, öğretmen ihbar hattı gibi nitelendirmeye çalışmak ya da
kamuoyunda böyle göstermeye yönelik açıklamalardan kaçınılmalıdır. Arkadaşlarımız bize ulaşan
şikayet ve önerilerin takibini yapıyor. Vatandaşlarımız da 'Şikayet etsek ya da öneride bulunsak ne

olacak?' gibi bir düşünce kapılmasın. Her türlü şikayet ve öneriyi değerlendirip, üzerimize düşeni
yapmak için de harekete geçiyoruz.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11148
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Felahiye Belediyesi 2 araç aldı
Bir adet su ve bir adet çöp kamyoneti hizmete başlayacak.
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Felahiye de 2 yeni araç çalışmaya başlayacak.
Felahiye Başkanı Đsmet Gürsel Kısır, yaptığı açıklamada hizmetlerin devamı açısından belediye araç
filosuna 2 Yeni Araç daha eklediklerini söyledi.Kısır, yeni alınan Su ve Çöp Kamyonu ilçede hizmete
başlayacak. Felahiye halkı hizmete doymayacak ve hizmet devam edecek ,yeni alınan araçlar için
tanıtım açılışı 19 Mart 2012 Saat:14:00 da ilçedeki Ziraat Bankası önünde yapılacağını belirterek tüm
halkımız davetlidir dedi.Mart ayı çerisinde başkanlığını Ankara Çankaya Belediye Başkanı Bülent
Tanık'ın yaptığı Đç Anadolu Belediyeler Birliğinden Belediyeye su işlerinde kullanılmak üzere hizmet
arabası alınması için 7.500 TL maddi katkı sağlanmıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11149
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Yeni kadın sığınma evi
Sevgi Evlerinin ardından ilimize Yeni bir Kadın Sığınma Evi yapılması planlanıyor.
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Kayseri'ye yeni bir kadın sığınma evi yapılması düşünülüyor.Ak Parti Milletvekili Pelin Gündeş Bakır,
Kayseri'ye yeni bir kadın sığınma evi yapacaklarını bildirdi. Bakır, Kayseri Kadın Sığınma Evi'ni ziyaret
ederek, burada kalan kadınların talep ve sorunlarını dinledi. Parti olarak kadına şiddeti önlemeye

yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Bakır, bu kapsamda TBMM Genel Kurulunda oy birliği
ile kabul edilen 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'
hakkında kadınlara bilgi verdi. Şiddete uğrayan kadınların korunması için alınacak önlemlere ilişkin
usul ve esasların yeniden belirlendiğini anlatan Bakır, kadınların, kanunların kendilerine verdiği hakkı
bilmesinin önem taşıdığını vurguladı. Şiddet gören kadınların her zaman için yanında olacaklarını
belirten Bakır, Kayseri'ye yeni bir kadın sığınma evi yapılması konusunu Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Şahin ile görüştüğünü, bununla ilgili çalışma başlatılacağını kaydetti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11151
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Haydi Maça!
Bu akşam saat 19.00'da Kadir Has'ta Dynamo Kursk takımıyla karşılaşacak Kaski taraftarını bekliyor.
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Saat 19.00'da Kadir Has Spor Salonu'nda Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla karşılaşacak Kaski
Kadın Basketbol Takımı bu akşam destek bekliyor. 2012 FIBA Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında
Kayseri Kaski, Rus rakibi Dynamo Kursk ile bu gün karşılaşacak. Türk kadın basketbol tarihi
günlerinden birisini daha Kayseri Kaski ile yaşayacak. Kadınlar Eurocup'ta büyük bir başarıya imza
atarak adını finale yazdıran temsilcimiz ilk maçında rakibi Dynamo Kursk'u, Kayseri'de konuk edecek.
Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak bu tarihi maçın başlama saati ise 19.00. Temsilcimiz kupanın
sahibinin belli olacağı rövanş maçını ise 22 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak.
Đlk turdaki grup maçlarında da karşı karşıya gelen Kayseri Kaski ile Dynamo Kursk'un çekişmesinde
70-93 ve 66-75'lik skorlarla gülen taraf Rus ekibi olmuştu. Temsilcimizin bu sezon vermiş olduğu
mücadele ve finale yükseliş öyküsü ise şöyle; Kayseri Kaski ilk turda F Grubu'nda mücadele etti.
Temsilcimiz üç galibiyet üç mağlubiyet ile grubunu ikinci sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırmıştı.
Kayseri ekibi sekizli finalde Elitzur Ramla takımını ilk maçında 79-69 yenerken ikinci maçında rakibine
70-64 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Kayseri Kaski çeyrek final ilk maçında
ise Hainaut Basket'i evinde 68-59 yenerken ikinci maç 59-59 eşitlikle bitmiş ve temsilcimiz yarı finale
yükselme başarısı göstermişti. Kayseri ekibi yarı finalde ise bir diğer Türk takımı olan Botaş ile eşleşti.
Kayseri Kaski evinde oynadığı ilk maçta rakibin 77-65 yendi. Adana'da oynanan rövanş maçında ise
Kayseri ekibi rakibine 71-66 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 12 sayı farkla kazandığı için ikili
averajla adını finale yazdırdı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitmesine 1 hafta
kalırken üçüncü sırada bulunan Kayseri Kaski, geçtiğimiz hafta Antakya'da düzenlenen Spor Toto
Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray Medical Park'a çeyrek finalde 72-85 kaybetmişti.
ĐSTATĐSTĐKLERLE KAYSERĐ
Đstatistiklere baktığımızda temsilcimiz 70.8 sayı ortalaması elde etmiş durumda. 2 sayı çizgisinden
%43.1 ortalama ile oynayan Kayseri ekibi, 3 sayı çizgisinin gerisinden %34, faul atışlarında ise %40,8
ortalama yakalamış durumda. Temsilcimizin ribaundlarda 42,6, asistte ise 15,1 ortalaması var.
Kayseri ekibinin final maçındaki en etkili oyuncusu ise şüphesiz yine Latoya Sanders olacak. Alman
oyuncu geride kalan 11 maç sonunda ortalama 31 dakika süre alırken 16,8 sayı, 11,1 ribaund ve 1,5
asist ortalamaları yakaladı. Donneka Hodges da 11,6 sayı, 2,8 ribaund, 4,8 asist ile oynuyor.
RUS TEMSĐLCĐSĐ DYNAMO KURSK Đlk turda Kayseri ile aynı grupta bulunan Rus ekibi oynadığı 6
maçtan da galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmiş, sekizli finallerde Horizont takımını iki maçta da
yenerek çeyrek finale kalmıştı. Rusya temsilcisi çeyrek finalde MBK Ruzomberok'u ilk maçta 80-81
ikinci maçta 74-69 yenerek yarı finale yükselmişti. Dynamo Kursk yarı finalde ise Chevakata'yı ilk

maçta 62-71 ikinci maçta ise 59-51 mağlup ederek finale kalma başarısı gösterdi. Rus ekibi kendi
liginde ise 12 galibiyet 5 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alıyor. Rus ekibi 11 Mart'ta Spartak V MR ile
oynadığı maçı 87-84 kaybetti. Dynamo Kursk 79,4 sayı ortalamasının yanı sıra 2 sayı çizgisinden
%47, 3 sayı çizgisinin gerisinden %32,4- faul atışlarında ise %43,4 ortalama yakalamış durumda.
Takımın en etkili silahı ise Anna Petrakova. Macar oyuncu 18,2 sayı, 7,5 ribaund ve 1,8 asist
ortalamalarıyla mücadele ediyor. Michelle Snow 9,3 ribaund, Temeka Johnson da 3,8 asist
ortalamasıyla bu kategoride ilk sırada bulunuyorlar.
Öte yandan Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Atatürk Kız meslek lisesi öğrencileri antrenman
sırasında takımı ziyaret etti. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, FĐBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale
Yükselen Kaski Kadın Basketbol Takımı'nı antrenman sırasında ziyaret ederek, başarılar diledi.
Kaski Kadın Basketbol Takımı'nı, maç öncesi ziyaret eden Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri
Oyunculara, maç öncesi moral vermek amacıyla üzerinde 'Sizinle gurur duyuyoruz' yazan bir pasta
hediye etti. Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, burada yaptığı konuşmada, Kaski Kadın
Basketbol Takımı'nın Kayseri'ye büyük bir heyecan ve gurur yaşattığını belirterek, "Kayseri Kent
Konseyi adına size şükranlarımızı sunuyor ve başarılar diliyoruz. Kupayı Kayseri'ye getireceğinizden
eminiz." dedi. Mahiroğlu konuşmasının ardından, takıma şans getirmesi amacıyla Kent Konseyi'nin
rozetini takım kaptanı Tuğçe Cambaz'a armağan etti. Kaptan Cambaz ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek kendilerini ziyarete gelen grubun en küçük üyesi Ceyda Durukan'a tüm
Oyuncuların imzaladığı formayı hediye etti Son yapılan antrenman öncesinde oyuncuların hayli moralli
oldukları gözlerinken, Mavi-beyazlı takımda tek düşünce tur için avantajlı bir skor elde etmek. Son
yapılan antrenman öncesinde Atatürk Kız Meslek Lisesi öğrencileri de Kayseri Kaskispor'u ziyaret
ederek moral vermeye çalıştılar. Takım kaptanı Tuğçe Canbaz'a çiçek veren Atatürk Kız meslek lisesi
öğrencileri kısa sürede olsa oyuncular ile sohbet etme şansı yakaladılar.
Kayseri Kaskispor Antrenörü Ayhan Avcı, zorlu karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Yarın maçı
kazanabileceğimizi düşünüyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son final maçı oynanacak. Daha
önce iki kere oynadığımız ve çok iyi tanıdığımız bir takım. Biz daha önce Rusya'da farklı yenilmiştik.
Çok iyi bir oyun oynamıştık eksik kadromuz olmasına rağmen. Biz o maçta bu takımı yenebileceğimizi
gördük. Çok farklı bir form grafiğindeyiz ve çok formdayız. Burada, bizi Rusya'da rahat ettirebilecek bir
fark almaya çalışacağız" diye konuştu.
Avcı, maçın oynanacağı salona 8 bin kişinin gelmesini beklediklerini bildirdi.
EDĐTÖR:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11152
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Kadınlar ligi Pazar sona eriyor
Homend Antakya Belediye Kayseri Kaski ile Antakya Spor Salonu'nda saat 15:00 de karşılaşacak.
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Kaski ,Pazar günü son maç 15:00 de Homend Antakya Belediye ile deplansmanda karşılaşacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 18 Mart Pazar günü oynanacak 22. hafta maçlarıyla
birlikte normal sezon sona ererken play-off ve play-out oynayacak son takımlar belli olacak.
Kadınlar Ligi'nde heyecan fırtınası son haftaya taşındı. 22. haftaya birlikte normal sezon maçları sona
ererken play-off ve play-out oynayacak takımlar bu hafta alacakları sonuçlara göre belli olacak.
18 Mart Pazar günü oynanacak tüm maçların başlama saati 15.00 olarak açıklandı. Ligin son
haftasında Botaş, sahasında Galatasaray Medical Park'ı konuk ederken, Fenerbahçe de, Tarsus

Belediyesi'ni ağırlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan Belediyesi'ni, Đstanbul Üniversitesi
ise Beşiktaş'ı konuk edecek. Homend Antakya Belediyesi ise sahasında Kayseri Kaski ile
karşılaşacak.
Geride kalan 21 hafta sonunda play-off oynayacak son takımlar bu hafta oynanacak maçlarla
belirlenecek. Ayrıca Đstanbul Üniversitesi dışında play-out mücadelesi verecek son takım bu hafta
alınacak neticeler sonucunda belli olacak.
PLAY-OUT ĐHTĐMALLERĐ
Ligin son haftasında nefesler tutulurken play-out oynama ihtimali olan takımların ihtimalleri şöyle;
Optimum TED Ankara Kolejliler, Samsun Basketbol'a yenilmesi durumunda Đstanbul Üniversitesi'nden
sonra play-out oynayacak ikinci takım olacak. Ancak Optimum TED Ankara Kolejliler, Homend
Antakya Belediyesi ve Beşiktaş'ın kazanıp, Tarsus Belediyesi'nin kaybetmesi durumunda ise Tarsus
ekibi play-out oynayacak.
TED Koleji ve Beşiktaş'ın kazanıp, Antakya ekibi ve Tarsus'un kaybetmesi durumunda ise Tarsus
Belediyesi play-out oynayacak. Bir diğer olasılık ise TED Kolej'in kazanıp, Beşiktaş, Antakya
Belediyesi ve Tarsus Belediye'nin kaybetmesi durumunda da Tarsus ekibi gene play-out mücadelesi
verecek.
Bir diğer olasılıkta ise Optimum TED Kolejliler'in kazanıp Beşiktaş ve Antakya ekibin kaybetmesi
durumunda Siyah Beyazlılar play-out oynayacak. veya sadece Ankara ekibinin ve Tarsus'un kazanıp
Beşiktaş'ın kaybetmesi ihtimalinde de Beşiktaş gene play-out oynayacak takım olacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 22. haftanın programı şöyle;
18 Mart Pazar:Bütün maçlar :
15.00 Homend Antakya Belediye – Kayseri Kaski (Antakya Spor Salonu).
15.00 Botaş – Galatasaray Medical Park (Menderes Spor Salonu)
15.00 Optimum TED Ankara Kolejliler – Samsun Basketbol (TOBB Spor Salonu)
15.00 Mersin Bşb. – Ceyhan Belediye (Edip Buran Spor Salonu)
15.00 Đstanbul Üniversitesi – Beşiktaş (Avcılar Spor Salonu)
15.00 Fenerbahçe – Tarsus Belediyesi (Caferağa Spor Salonu)
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11153
Erişim Tarihi: 19.03.2012

KOSO'ya destek
Kocasinan Belediyesi KOSO'nun binasındaki bazı bölümleri odanın kullanımına tahsis etti.
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Kocasinan Belediyesi, Oto Sanatkarlar Odası'nın kullandığı hizmet binasında odanın istediği bölümleri
tahsis etti.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, esnaf şehri Kayseri'de esnafın iyi şartlarda hizmet vermesi
için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de nüfusa göre araç sayısının yüksek olduğu illerden biri olan Kayseri'de oto sanatkarının
öneminin ve üstlendiği görevlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Kocasinan Belediyesi esnaf dostu belediyedir. Esnafın temiz mekanlarda, rahat ve hijyenik şartlarda
çalışmasını istiyoruz. Yeni Sanayi'deki hizmet binasını Eski Sanayi, Yeni Sanayi ve Orta Sanayi'deki 3
bin kadar esnafın kullanacağı bir merkez olması düşüncesiyle yapmıştık. Binada zabıta noktası,
KASKĐ, Elektrik Şirketi ve Kayserigaz vezneleri, postane ve sağlık istasyonu bulunuyor. Binada
buraların dışında kalan bölümleri odanı kullanımına tahsis ettik. Diğer kısımlarını da belediye yine
esnafa yararlı amaçlar için kiraya verecek." .
EDĐTÖR: ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11154
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Asansörler TSE'ye emanet
TSE,Talas Đlçesinin ardından Melikgazi de de asansör bakımlarına el attı.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Bölgesinde bulunan işyeri, mesken, kamu
binaları gibi niteliği ne olursa olsun, asansörlerin genel bakım, onay ve denetimlerin TSE tarafından
yapılacağını söyledi. Melikgazi Belediyesinin çağdaş ve bilimsel bir yönetim ile denetleyen bir kurum
olarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak cadde ve
sokakların süpürülmesi, çöplerin toplanılması, asfalt çalışmaları gibi birçok hizmeti özel sektörce
yapılmasına imkan tanıdıklarını, yani hizmeti satın alarak daha seri, etkin ve ekonomik olarak yerine
getirdiklerini kaydetti. Đlçe sınırları içerisinde yer alan asansörlerin bakım ve işletmelerin 18.11.2008
tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik gereği özel sektörce yapılacağını
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Asansör Bakım ve Đşletme Yönetmeliğine" göre asansörlerin
yıllık bakımları yetki belgesi olan firmalarca yapılacaktır. Bu yönetmeliğe göre belediye sınırları
içerisindeki yeni yapılan inşaatlar ile daha önce yapılmış olan tüm asansörlerin bakım ve işletmeleri
bundan böyle özel TSE'nin ilgili biriminde yapılacaktır. TSE'nin A Tipi Akredite kuruluş olması aynı
zamanda bir kamu kurumu yani devlet kuruluşu olması sebebi ile vatandaşlarımız neshinde güven
içermektedir "dedi. TSE Kayseri Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürü Mahmut Ulaş ise daha
önce Talas'ta başlattıkları 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör
Bakım ve Đşletme Yönetmeliği Kapsamında TSE'nin A tipi Akredite Kuruluş olduğunu bundan dolayı bu
işe talip olduklarını söyledi. Mahmut Ulaş, her şeyin Kayseri halkı için olduğunu, vatandaşların
asansörleri incelemeye gelen uzmanlarına yardımcı olmasını rica ederek. Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç'a yapmış olduğu çalışma ve desteklerinden dolayı da teşekkür etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11155
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Kayseri Kaski 69- Dynamo Kursk -55
FĐBA Kadınlar Euro Cup Avrupa Şampiyonası'nda yarı final ilk maçında KASKĐ Dynamo Kursk'u 69-55 yendi.
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SALON: Kadir Has Spor Salonu
HAKEMLER: Doru Vinasi (xxx), Dimitar Gologanov(xxx), Chris Dodds (xxx)
KAYSERĐ KASKĐSPOR: Pınar (x)2, Bahar (xx)9, Agne Abromaite (x), Nakia Sanford(xxx)15, de Forge
(xxx)13, Hodges (xxx)11, Sanders(xxx)19, Andja Jelavic(xx)
DYNAMO KURSK: Michelle Snow (xx)6, Natalia Vodopyanova (xxx)5, Ausra Bmibaite (xxx)12,
Temeka Johnson (xxx)20, Anastasia Bocharova (x), Anna Petrakova (xx) 2, Ekaterina Lisina (xxx)8,
Gunta Basko (x)2
1.PERĐYOT: 14-9 (Kaski lehine)
ĐLK YARI: 28-22
3.PERĐYOT: 47-40
MAÇ SONUCU: 69-55
FĐBA Kadınlar Euro Cup Avrupa Şampiyonası'nda yarı final ilk maçında KASKĐ güçlü rakibi Dynamo
Kursk'u 69-55 yenerek finalin ikinci ayağı için önemli bir avantaj elde etti. Kayseri Kaski bu skorla
şampiyonada Rus ekibine ilk yenilgisini tattırdı. Kaskispor maça Bahar Öztürk, Sanford, de Forge,
Hodges ve Sanders 5'iyle başladı. Karşılaşma öncesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın başarı dileklerini içeren telgrafları okundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter
takımının coşturduğu salonda karşılaşmayı Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali
Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Basketbol Federasyonundan Genel
Sekreter Ali Özsoy, yönetim kurulu üyesi Ömer Yağmur, TBF Ligler Direktörü Ahmet Araşan, Kadınlar
sorumlusu Jülide Sonat, Kadınlar Milli Takım menajeri Canan Erdoğan da izledi. 8 bine yakın
seyircinin izlediği karşılaşmada tribünlerde Türk bayrağı ve Kaski flamaları dalgalandı. Đlk periyotta ev
sahibi takım Bahar ve Sanford'un üçlükleriyle boyalı olanda yapılan sayılarla periyodu 14-9 önde
kapattı. Rus ekibinden Lisina ve Vodopyanova'nın basketleri ve oyun kurucu Johnson'un pasları
aradaki farkı kapatmaya yetmedi ve Kaski ilk yarıyı 28 -22 önde kapattı. Üçüncü periyotta da 47-40'lık
skorla üstünlüğünü sürdüren KASKĐ, karşılaşmayı 69-55 kazandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11157
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Kaski Kupayı Đstiyor
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan Kupayı alacaklarına inandıklarını ifade etti.
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FIBA Kadınlar

Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Rus ekibi Dynamo Kursk'u Kayseri'de 14 sayı farkla yenen Kayseri
KASKĐ Spor'un kulüp başkanı Ender Batukan, "Finalin ilk maçında aldığımız galibiyetten sonra (yüzde
51 kupa bizim) diyorum. Avrupa Kupası, Kayseri'ye gelecek" dedi. Batukan, AA muhabirine, Kayseri
KASKĐ Spor Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında dün Kadir
Has Spor ve Kongre Merkezi'nde Rus ekibi Dynamo Kursk ile karşılaştığını ve bu maçtan 14 sayı
farkla galip ayrıldığını anımsattı. Ender Batukan, "Finalin ilk maçında Cenab-ı Allah bizim
yanımızdaydı, yüzümüze güldü ve galip geldik. Galip gelemeseydik üzülürdüm. Çünkü, takımımızı
desteklemeye 10 bin kişi gelmişti. Onları salondan mağlup ayırmak hiç hoş birşey olmazdı" diye
konuştu. Avrupa Kupası'nın Kayseri'ye geleceğine bütün takımın inandığını ifade eden Batukan, şöyle
devam etti: "Kupa elemelerinde karşılaştığımız ve geçen senenin kupa sahibi olan Đsrail'in Ramla
Takımı'nın başkanı, Đsrail'deki rövanş maçından önce bana, 'burada kim tur atlar, bir üst tura geçerse o
takım final oynar. Hatta kupayı kazanır' dedi. Şimdi düşünüyorum da doğru söylemiş. Gerçekten biz o
maçta onları eledik ve finale kadar geldik. Finalin ilk maçında da büyük bir avantaj elde ettik. Đnşallah
Rusya'daki maçta da bu avantajımızı koruyup, kupayı Kayseri'ye getireceğiz." Batukan, finalin ilk
maçından sonra başantrenör Ayhan Avcı'ya, "Buradaki galibiyeti ve avantajı düşünmeden, orada da
galibiyet için oynamalıyız" dediğini de belirterek, "Đnşallah biz 22 Mart'taki maçtan sonra kupamızı
alırız ve Kayseri'ye elimizde kupayla döneriz. Kupayı alalım istedik, inşallah ona da ulaşıyoruz. Bir
maçımız kaldı ve 'yüzde 51 şansımız var' diyorum. Eğer kupayı alırsak, 'artık bize burası küçük gelir'
diye düşünüyoruz. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu. -"Birlik, inanç ve motivasyon"Başkan Batukan, sezon başında Kayseri Şeker Fabrikası'nın desteğini çektiği kadın basketbol
takımına KASKĐ olarak sahip çıktıklarını, kulübün yöneticilerinden, Oyuncularına herkesin birlik
olduğunu ve iyi bir motivasyon yakaladıklarını belirtti. Takımdaki Oyuncuların çok büyük özveride
bulunduklarını ve her maça kazanmak için çıktıklarını kaydeden Ender Batukan, "Bu motivasyon çok
önemli. Çünkü kazanmayı istemek, kazanmak için sahada elinden geleni yapmak çok önemli. Sahaya
çıkıp oynayan ve bu başarıyı elde eden onlar. Bizim varlığımız onlara bir güç veriyor ama esas güç bu
motivasyondan geçiyor. Bu her takımda olmayan bir başarı" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de üçüncülük olan hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Batukan,
"Şeker'deki olaylardan dolayı takımdaki Oyuncular çok etkilenmiş. Paralarını alamamışlar, maça
çıkamamışlar, deplasmanlara gidememişler. Takım bize geçtikten sonra hiçbir konuda, hiçbir
Oyuncumuzu mağdur etmedik, hiçbir olumsuzluk yaşamasına müsaade etmedik. Başarı da birlik,
inanç ve motivasyonla geldi" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11159
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Bünyan Yeni Şehitliği Açılış Töreni
Bünyan Belediyesi tarafından ilçede yeniden düzenlenen şehitlik pazar günü açılacak.
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18 Mart 1915 Çanakkale savaşlarının 97. yıl dönümü” kutlamaları, 18 Mart 2012 de Pazar günü saat
11:00’de, Yapımı tamamen Bünyan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bünyan Çanakkale şehitleri
anıtında yapılacaktır.
Başkan Mehmet Özmen Yaptığı açıklamada yeniden düzenlenen Camikebir MezaRLIĞINDAKĐ
ŞEHĐTLĐK AÇILIŞININ Bünyan’a Bağlı tüm Belediye ve belde başkanlarının yanı sıra çok sayıda

davetlilerin katılacağı Çanakkale zaferlerini Anma programı ve Bünyan Çanakkale şehitleri Anıtımızın
açılış programında siz değerli Bünyan’lı hemşehrilerimizide aramızda görmekten mutluluk duyarız.
HABER :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11160
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Millet Derneği'den Anma Mesajı
Millet Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa TEMĐZER'den Çanakkale Şehitlerini anma mesajı
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Aziz Hemşehrilerim!
Milletimizin tüm dünyaya karşı yapmış olduğu en büyük savunma savaşı ve sayısız zaferlerimizden
biri olan Çanakkale Zaferinin 97. yıl dönümünü idrak etmiş bulunuyoruz. Çanakkale’de ve yurdun dört
bir köşesinde yatan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bu millete 97 yıl önce yaşadığımız felaketi bir
daha yaşatmasın.
Türk milleti, Çanakkale de büyük gayeler için ; hak için, adalet için, insanlık için, Allahın rızasını
kazanmak için savaştı.
Çanakkale de yüreği iman aşkı, ve vatan sevgisi ile dolu millet evlatları savunduğu değerleri korumak
için hiçbir engel tanımadı. Mehmetçik bu değerler uğruna ölmek için adeta sıraya girdi. Öldü ama
geçit vermedi.
Çanakkale de verilen mücadelenin büyüklüğünü kelimelerle anlatmak mümkün değil.
Bu savaş devletler arası bir savaş değil, medeniyetler, dinler arası bir savaştı.
Bir Đngiliz generali yazmış olduğu savaş hatıralarında şöyle diyor: “Biz Çanakkale de Türklere karşı
kaybetmedik, biz tanrıya karşı savaştık, tanrıya karşı olan savaşımızı kaybettik.” diyor.
Çanakkale de bizi zafere götüren; uğruna savaştığımız değerlere olan bağlılığımız, ve
samimiyetimizdir. Bu gün güçlü olmak, dünyada barış ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunmak,
yeni zaferler kazanmak istiyorsak; Çanakkale’de, uğruna can verip kan akıttığımız değerlere aynı
samimiyetle inanmak, onları hayat haline getirmek, yani bir Đslam Rönesans’ı gerçekleştirmek
zorundayız.
Türk Milleti,Çanakkale’de sadece sömürgeci devletleri değil, dünyayı karşısına alarak bütün mazlum
milletleri korumuştur.
Dün olduğu gibi, bugün de, bütün dünyanın, Türk milletine, ve sahip olduğu değerlere ihtiyacı var.
Batı kültürünün dünya insanlığına barış, huzur ve mutluluk getirmesi mümkün değildir. Çünkü batı
kültürünün doğasında sömürgecilik anlayışı var. Batı, bu sömürgecilik anlayışıyla Çanakkale’ye
saldırmıştı. Batının dünkü anlayışı değişti mi?... Batının Avrupa’sı değişmedi.
Eskiye göre değişen tek şey var: onları hedeflerine götürmeyen savaş cepheleri, mücadele şekilleri ve
taktiklerdir.
Bugün savaş, teknoloji ve kültür cephesinde, siyasi ve ekonomik cephede, devam ediyor.
Özellikle Çanakkale de bizi zafere taşıyan değerlerimizi yozlaştırmak, birlik ve beraberliğimizi bozmak
için her türlü yola başvuruyor. Hem de insan için evrensel değerler olarak kabul edilen insan hakları,
demokrasi gibi değerler maske yaparak.

Dahası kendi eliyle değil, içimizdeki gözleri kör , kulakları sağır, koltuk ve makam sevdasından, şahsi
menfaatindan başka bir şey düşünmeyen, bilinen ve gizlenen yandaşlarını kullanarak yapıyor.
Özetle Çanakkale’deki düşmanlar emellerinden asla vazgeçmediler.
O halde biz ne yapmalıyız?
Millet olarak; Çanakkale’de uğruna kan döküp can vererek Allah’ın yardımına mazhar olduğumuz
değerlere gereği gibi sahip çıkmalıyız.
Allah bize Çanakkale gibi bir sıkıntıyı bir daha yaşatmasın ama böyle bir durumla karşılaşırsak
şehitlerimizin taşıdığı ruhu taşımaya hazır olmalıyız. Çanakkale şehitlerinin duyduğu coşku ve
heyecanı duymalıyız. Aynı başarıyı gösterme azim ve kararında olmalıyız.
Çanakkale başta olmak üzere,bu topraklar için yurdun her köşesinden akın akın gelerek oluk oluk kan
döken, can veren, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamak, tüm dünya insanlığının barış, huzur ve
mutluluğuna katkıda bulunmak için;
Millet olarak, bizi bekleyen bir tehlikenin ve ihanet çemberinin hala var olduğunu bilmek, kendi milli ve
manevi kültürel değerlerimize sımsıkı sarılmak, elimizde kalan son vatan parçası üzerinde, düşmanın
oyununa gelmeden- bütün farklılıklarımıza rağmen - Çanakkale’de olduğu gibi, birlik ve
beraberliğimizi, korumak ve devam ettirmek zorundayız.
Bütün dünya, Türk milletinin, mazisindeki büyüklüğüne, adaletine muhtaç. Đnsanlık, mazlumun dostu,
zalimin korkulu rüyası olan Türk milletinin uyanıp tarihteki misyonunu üslenmesini bekliyor. Bu da
ancak ülkemizi Muhteşem bir Türkiye yapmakla mümkündür. Millet olarak tarihi misyonumuzu
hatırlayıp kendimize gelmemiz dileğiyle.Milletimiz ve insanlık adına kutsal değerler için mücadele edip
şehit olan tüm millet evlatlarını tekrar rahmetle anıyor Fatihalar gönderiyoruz. Ruhları şad makamları
cennet olsun.
Mustafa TEMĐZER - Millet Derneği Kayseri Şube Başkanı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11161
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Kulkuloğlu Köy Kanalizasyonunu sordu ?
Bünyan Girveli Köyü kanalizasyon sisteminin bugüne kadar kurulmadığını mecliste dile getirdi.
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CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın
cevaplandırması için TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Kulkuloğlu, soru önergesinde, Kayseri
ili Bünyan ilçesi Girveli köyü kanalizasyon sisteminin bugüne kadar kurulmadığını belirterek, köydeki
bütün atık suların ya sokaklara akarak ya da ferdi kurulan foseptik çukurlarına aktarılarak insan,
hayvan ve çevre sağlığına ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Köy halkının ve muhtarının değişik
makam ve mercilere yaptıkları ısrarlı müracaatların da sonuçsuz kaldığını dile getiren Kulkuloğlu, köy
halkının her an bir salgın hastalık ile karşı karşıya olabileceğini, giderek son günlerde artan uçuk ve
bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıkların artmasından da açıkca anlaşılabileceğini kaydetti.
Kulkuloğlu, şu soruları yöneltti
"Bünyan ilçesi Girveli köyü kanalizasyon sistemi ayağı bugüne kadar neden kurulmamıştır- Bünyan

Đlçesi Girveli köyü kanalizasyon sistemini kurmak için bir çalışmanız bulunmakta mıdır- Şayet bir
çalışmanız var ise bu çalışmanız nedir-, Bünyan ilçesi Girveli köyü kanalizasyon sistemi ne zaman
kurulacaktır- Bünyan ilçesi Girveli köyü kanalizasyon sistemi ne zaman kurulacaktır-"
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11162
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Sahte Parayla Koyun AlırkenYakalandı
Olay Develi Gümüşören Köyünde yaşandı.
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Kayseri'de sahte parayla kuzu satın alan 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Develi Đlçesi'ne bağlı Gümüşören Köyü'ne gelen Đ.D. ve G.K., besicilik yapan R.N.'ye 4 adet sahte 200
lira vererek, ahırdan 2 kuzuyu aldı. Bir süre sonra aldığı paraların sahte olduğunu fark eden R.N., olayı
jandarmaya bildirdi. Jandarma da şüphelilerin ilçeye kaçmış olabileceğini düşünerek polise bilgi verdi.
Đ.D ile G.K., Develi Đlçesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sahte parayla alınan kuzular
sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11163
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Adı Dahi Yoktu ! Şimdi Kupa da .
Ted Kayseri Koleji,Panküp Şeker Derken Kayseri KASKĐ' nin Büyük Başarısı Gündemde.
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Türkiye Kadınlar Liginde bu sezon ad değiştirerek kapanmaktan son anda kurtulan, Avrupa
Kupalarına, henüz ismi olmadığı için " Kayseri" temsilcisi diye yazılan KASKĐSPOR kadın basketbol
takımı, şimdilerde Rus ekibi Dynamo Kursk ile oynayacağı rövanş karşılaşması sonrası FĐBA Euro
Women Cup'u ülkemize getirmeye çalışıyor.

Başarı öyküsü oluşturan Kaskispor'un kulüp başkanı Ender Batukan, "Hedefimiz önce Avrupa Kadınlar
Kupası, ardından da yeni sezonda Fenerbahçe ve Galatatasaray'ın ardından Euro lige 3. Türk takımı
olarak katılmak olacak" diyor.
Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne TED Kayseri Kolejspor olarak cıkan daha sonra adını Panküp Şekerspor
olarak değiştiren kadın basketbol takımı, Kayseri Şeker fabrikasının desteğini çekmesi üzerine sezon
başında sahipsiz kaldı. Kentin baskısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de
onayıyla, kadın basketbol takımı KASKĐSPOR (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
Đdaresi) adını aldı. Ligde üçüncülüğü garantileyen, Avrupa takımlarına kök söktüren Kaskispor, şimdi
Galatasaray'ın ardından Türkiye'ye 2. kez Avrupa Kadınlar Basketbol Kupasını getirmenin
mücadelesini veriyor. Kupaya bir adım kala hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılar 22 Mart'ta
oynanacak 69-55'lik maçın rövanşı için Rusya'ya özel uçakla gidecek ve gerek belediyenin, gerekse
kurum, kuruluş ve kişilerin vereceği özel primle, Rus ekibi Dynamo Kurs'u devre dışı bırakarak bu
önemli kupanın sahibi olmaya çalışacak.
MEHMET ÖZHASEKĐ( Kaskispor Onursal Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı): Sezonun
başında kulübe sponsor olan firmanın sıkıntıya girmesi üzerine kapanıyordu. Kadın basketbol takımına
birilerinin sahip çıkması gerekiyordu ama çıkılmadı. Çıkmadılar. O zaman Kayseri adını taşıyan kulübe
biz belediye olarak sahip çıktık. Yeni transferler yaptık. Đsrail'i, Fransa'yı yendik. Türkiye'nin siyasi
açıdan sıkıntılı olduğu ülkelerdi. O yüzden maçlar sıkıntılı çıktı. Seyirci profili çok hoşuma gitti.
Karnaval havasında çoluk çocuk maç seyredildi. Çok keyif verici bir durumdu. Đddialı Rus takımını 14
sayıyla finalde yendik. 14 sayı önemli. Rövanşı Rusya'da da olsa son maça avantajlı gidiyoruz. Kupayı
alacak avantajlı bir sonuç elde ettik. Özel uçak kaldıracağız. Takımımızı yalnız bırakmayacağız. Özel
prim vereceğiz. Hem belediye hem de işadamları tarafından prim vereceğiz. Rus takımı Avrupa
Kadınlar Şampiyonasında ilk kez yenildi. Çocuklar içlerinde ne varsa ortaya koydular. Oynadığımız
takımların hepsi uluslararası tecrübesi olan oyunculardan oluşuyordu. Kendilerine güvenen
oyuncularımız bizi mahcup etmedi. Kayseri modeli belediyecilik Türkiye'ye örnektir. Finans sorunlarını
çözen bir anlayışa sahibiz. Kayseri'nin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Bu bizim işimiz değil diye
atmıyoruz. Anadolu kentinin sahipleri olarak, şehre sahip çıkıyoruz. Şehrin imajı da önemli. 28 Şubat
sürecinde şehrin imajı zedelendi. Geçtiğimiz günlerde yapılan iftiralar bizi üzdü. Ama gerçekler yüze
çıkıyor. Kayserili aydın ve geleceği gören bir ufka sahiptir. Muhafazakar tarafımız var ama, yeniliklere
gelişime ve dönüşüme açığız. Đşyerlerimizde üretip, dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyoruz.
Dünyanın dört bir yanında eli çantalı gezen Kayserili gençler var. Đçe kapalılık bağnazlık Kayseri'de
bulamazsınız. Bayan kadın takımının muhafazakar bir kentte ne işi var düşünmek yanlış olur.
ENDER BATUKAN(Kaskispor Başkanı ve Kaski Genel Müdürü) : Kasım ayında başladı Euro cup. Biz
de şu anda 13'üncü maçımızı oynadık. 31 takımın katıldığı bir maratonda finalin ilk maçını oynadık. 22
Mart'ta ikinci maçımızı oynayıp kupayı Kayseri'ye getireceğiz. Zor maçlar oldu. Biz de güçlü bir
takımız. Đsrail temsilcisiyle oynarken "Burda kim tur atlarsa o şampiyon olur demiştik. Adım adım
kupaya yaklaştık. Takdire şayan bir takımımız var. Kupayı getireceğinin bilincinde sporcu
topluluğumuz var. Takım ruhu içinde maçları kazanıp kupayı Kayseri'ye getirmeyi hedefliyoruz. Genel
kuruldan sonra ilk üç takım içinde yer alacağız Avrupa kupasında da gidebileceğimiz yere kadar
gidelim demiştik. Gruptan çıktıktan sonra finale ve kupaya odaklandık. Çünkü takımı tanımıyorduk
bilgimiz yoktu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ben ilk kez kadın basketbol takımının yöneticiliğini
yapıyorum. Takımla ilgili bilgimiz zaman içinde oluştu. Takımda birlik beraberlik takım ruhu var.
Kaybettiğimiz maçlar da oldu ama burda takım olarak değil de aksilikten ya da olmaması gereken
durumlardan maç kaybettik. Her zaman kazanmak ve başarıya ulaşmak için çabaladık. KASKĐ bir yıl
içinde final oynuyorsa bu bizim için güzel bir şey. 10 bine yakın taraftarımız bize destek verdi.
Önümüzdeki yıl hedef büyütüp Euro ligde mücadele etmeye çalışacağız. Fenerbahçe ve
Galatasaray'dan sonra üçüncü Türk takımı olarak Euro ligde bizi görecekler.
AYHAN AVCI (Kaskispor antrenörü): Buraya kadar kolay gelmedik. Türkiye'deki Kadınlar ligi ve
Avrupa Kadınlar Kupasında aynı anda mücadele vermek elbette yorucu oldu. Yurtiçi ve yurt dışındaki
yolculukların getirdiği yorgunluk, sakatlıklar, hastalıklar bizim için dezavantajlar oldu. Ancak,
oyuncularımın kazanma hırsı, özellikle Avrupa kupasında çeyrek final sonrası inanılmaz performans
göstermeleri bu başarıyı yakalamamızı sağladı. Şimdi Rusya'da finalin rövanşını oynayacağız. 14
sayılık fark bize yetmeyebilir. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Herşeye karşın, buraya kadar
geldikten sonra kupayı almayı çok istiyoruz. Zor bir maç. Ama bugüne dek bir çok zorluğun üstesinden
geldik. Biliyorsunuz, biz bu kupaya adı konulmamış bir takımla katıldık.
BAHAR ÖZTÜRK (Sporcu): Türkiye'de olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan mutluyum.
Türkiye'de Kadınlar liginde Kayseri benim üçüncü takımım. Milli formayı giymek istiyorum. Şutlarımı
genellikle hepsini sokacağım diye atıyorum. Ama bazen şanssız da olabiliyorum. Kayseri'de güzel bir
arkadaşlık ortamı var. Boş zamanlarımızı film seyrederek, rakip takımların maçlarını izleyerek,

geçiriyoruz. Rusya'daki final rövanşına gelince, elbette kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli.
NAKĐA SANFORD (Sporcu): Kaskispor'la bir Anadolu takımı olarak gerçekten başarılı işler yaptık.
Gerek ligde gerekse Avrupa Kadınlar Kupasında umulanın üzerinde bir başarılı elde ettik. Kaynaşmış
bir ekibimiz. Türkiye'de olmaktan, Kayseri'de bulunmaktan mutluyum. Özellikle içli köfte ve yağlamayı
çok seviyorum.
DĐLA AŞKIN (Sporcu) : Sakatlığım nedeniyle takımda istediğim kadar maçlara çıkamadım. Ama, biz
bir aileyiz. Kayseri'ye bir ilki yaşatacağımız için sevinçliyiz. Rusya'dan elimiz boş dönmeyeceğiz.
Takımın aynı zamanda tercümanlığını severek yapıyorum. 13 arkadaş arasında müthiş bir dayanışma
ve uyum var."
TUGÇE CAMBAZ (Kaptan): Sezon başında ne olacağımız belli değildi, büyük olasılıkla takım
dağılacaktı ama, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Kaski bize sahip çıktı. Herkes yardımcı
oldu. Transferler yapıldı. Ligde önemli başarılar elde ederken, Kadınlar Kupasında ise final oynadık.
Kayseri'deki final maçında seyircinin inanılmaz desteği gerçekten övgüye değerdi. Bizi adeta
ateşlediler. Rusya'daki rövanşı kazanıp, Galatasaray'dan sonra Kadınlar Kupasını Türkiye'ye getiren
ikinci takım olacağımıza inanıyorum
KUPADA FĐNALE YÜKSELĐŞĐN ÖYKÜSÜ: Kayseri Kaskispor, Avrupa Kadınlar Kupası'ndaki ilk turda
dört takımlı F grubunda mücadele etti. Kaskispor, bu turda 3 galibiyetle grubu ikinci sırada bitirdi.
Kaskispor 8'li finalde Đsrail temsilcisi Elitzur Ramla takımını ilk maçta 79-69 yenerken, ikinci maçta,
Đsrail'de oynanan rövanşta 70-64 yenilmesine karşın çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalin
ilk maçında ise Fransa temsilcisi Hainaut'u evinde 68-59 yenerken, Fransa'daki karşılaşmayı 59-59
eşitlikle kapatarak, yarı finale yükseldi. Yarı finalde, Kayseri ekibini, bu kez ülkemizin Adana Botaşspor
takımı bekliyordu. Đki Türk ekibi Kayseri'de yarı finalde karşı karşıya geldi. Kaskispor bu maçı 77-65
kazandı. Adana'daki maçta 71-66 yenilen mavi beyazlılar, ilk maçı 12 sayı farkla kazandığı için ikili
averaj sistemine göre Rusya'nın Dynamo Kursk takımı ile final oynama hakkı elde etti. Kaskispor, 15
Mart'ta Kayseri'de oynanan ve yaklaşık 10 bin seyircinin izlediği müsabakayı 69-55 kazandı. Kaskispor
22 Mart'da Rusya'da oynanacak karşılaşmayı kazandığı veya 14 sayı farkla yenildiği takdirde bile
Avrupa Kadınlar Kupasının sahibi olmayı başaracak.
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11165
Erişim Tarihi: 19.03.2012

AKP Talas ĐGM Üyesi Kaza Yaptı.1 ölü
AK Parti Kayseri Talas Đl Genel Meclisi üyesi Kırşehir de kaza yaptı. 1 kişi öldü.
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: Sürmanşet
:0
: 157
: 17 Mart 2012 16:00

Kırşehir'de takla atıp şarampole uçan otomobilden fırlayan yaralı, 112 ekiplerinin yarım saat boyunca
yaptığı kalp masajına rağmen kurtaramadı.
Kaza, Kırşehir'in Özbağ kasabası Doktorlar Sitesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38
ZC 334 plakalı otomobil, Ankara'dan Kayseri istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada otomobilden fırlayarak ağır yaralanan Dilaver Işık'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahale
edildi. 112 ekiplerinin yarım saat boyunca kalp masajı yaparak tıbbi müdahalede bulunduğu Işık
kurtarılamadı.

Araçta sıkışan Serdar Özcan ise, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak hastaneye
kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, yoğun bakıma alındı. Özcan'ın AK
Parti Kayseri Talas Đl Genel Meclisi üyesi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11166
Erişim Tarihi: 19.03.2012

Zaferin 97.yılını kutluyoruz
Çanakkale Zaferinin 97. yılı kutlama mesajı
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Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını
değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin
kahramanlık destanıdır.
Her yıl 18 Mart’ta kutladığımız Çanakkale Zaferi, tarihin o güne kadar tanık olmadığı
muhteşem bir zaferdir. Bu zafer, kahraman askerlerimizin, dünya tarihine geçen bir
kahramanlık mücadelesidir.
Çanakkale Savaşları, milletimizin zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı inanç,
vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğu büyük bir
mücadeledir.Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini aynı zamanda
centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş olması açısından da oldukça önemlidir.
Türk milleti Çanakkale’de elde ettiği üstün başarısı ile, tüm dünyaya, bağımsızlığı ve
vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en
açık şekilde vermiştir.
Bu mukaddes yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik,
beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek
nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir
borç bilmeliyiz.
Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 97.yıldönümünde milletimizin bu
onurlu gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi
şükran ve rahmetle anıyoruz.
KAYSERĐ NET TR
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11167
Erişim Tarihi: 19.03.2012

