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Đş Sağlığı ve Güvenliği semineri!
Kayseri Ticaret Borsasınca düzenlenen Đş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ilgili bilgilendirme semineri
düzenledi.
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Kayser Ticaret Borsası Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Bilgilendirme Semineri verdi…
Kayseri Ticaret Borsasınca düzenlenen Đş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ilgili bilgilendirme semineri
düzenledi.Kayseri Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen 6331 sayılı Đş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu'nun getirdiği yenilikler konulu bilgilendirme semineri, Kayseri Ticaret Borsası
üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Bilgilendirme seminerinde açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Ünlü ‘’ Bilindiği gibi 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331
Sayılı Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu
kanununla küçük ve büyük ayrımı yapmadan bütün işyerlerini kapsayacak şekilde işverenlere birçok
yükümlülükler getirilmiştir.
Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir.
Ülkemizde önemli bir sorun olan bu iş kazalarının ve meslek hastalıklarının korumaya yönelik
önlemleri almak, çalışma hayatındaki bu eksikliği ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacı ile
gelen bu yasa sayesinde alınacak tedbirler ile birçok yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazaların
önüne geçmemiz mümkün. Đş sağlığı ve güvenliğini bir maliyet olarak değil, işyerlerinin daha huzurlu,
çalışanların daha mutlu ve işletmelerinin daha verimli olabilmesi için bir öncelik olarak görülmesi
gerekmektedir. Biz de bu konu ile ilgi üyelerimizi bilinçlendirmek için böyle bir seminer düzenledik ‘’
dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12026
Erişim Tarihi: 18.02.2013

''Yangın vaar'' uyarısı!
Millet Derneğinden ''Yangın Vaar'' uyarısı
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Millet Derneğinden ‘’ Yangın Vaaar! ’’ Uyarısı
Millet Derneği Kayseri Şubesi’nin aylık konferanslarından Şubat ayı konferansının konusu ‘’ Mustafa
Reşit Paşa dan Đsmet Paşa’ya Tarihin Tekerrürü Ve Jeopolitik Gelişmişlik Ve Türkiye’nin Kaderi’’ idi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Mustafa TEMĐZER şöyle dedi: “ Dernek
olarak bildiğimiz emperyalist ülkelerin, ülkemiz, bölgemiz üzerindeki emellerini, oynadıkları oyunları
araştırıp; çıkardıkları, alevlendirmeye çalıştıkları yangını milletimize ve bölge insanlarına haber
veriyoruz.
Bunu yaparken dernek mensupları olarak dünyalık hiçbir hesabımız yoktur. Yaptığımız uyarıyı
mahallede yanan bir evi görüp etrafındakilere haber vermek için ‘’ Yangın Vaaar! ‘’ diye bağıran bir
çocuğun taşıdığı tertemiz duygular ne ise bizde aynı duygularla ülkemiz ve bölgemizde emperyalist
ülkelerin çıkardığı yangını haber vererek milletimizi uyarmaya, bu yangını söndürmek için bir olmaya,
birlikte hareket etmeye, yangını el birliyle söndürmeye çağırıyoruz.
Konferanslarımızla ve haftalık çalışmalarımızla yangından haberdar olanların sayısını artırmaya,
ülkemizin ve bölgemizin sorunları ve çözüm yolları konusunda halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Bu konuda bizi kırmayarak davetimize icabet eden ve bize çok kıymetli bilgiler aktaracak olan Tarihçi
Araştırmacı Yazar Sayın Süleyman Kocabaş Bey’ e ve siz davetlilere katılımlarınızdan dolayı teşekkür
ederim.‘’
Dernek ikinci başkanı Osman Đkinci’nin, Süleyman Kocabaş’ın öz geçmişi hakkında bilgi vermesinden
sonra büyük bir ilgi, ve dikkatle takip edilen konferansta Süleyman KOCABAŞ özetle şunları söyledi.
Millet olarak üzerinde yaşamanın zor olduğu, uzun süre yaşayabilmek için süper güç olmak gereken
bir topraklarda yaşıyoruz.‘’ Abdulhamid ”Atalarımız çadırlarını Avrupa sırtlanlarının geçtiği noktaya
kurmuştur.” diyor. Bu bölgede yaşayabilmek için süper güç olmak gerekir. Bütün zorluklara rağmen
bu topraklarda uzun süre yaşayan süper güçlerden biri de Osmanlı Đmparatorluğudur. Ülkemiz konum
itibari ile böyle tehlikeli bir noktada bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ülkede yaşamanın bedeli ağırdır.
Bir toplumu etkileyen en önemli faktörler; o toplumun yaşadığı toprakların jeopolitik durumu ve
gelişmişlik veya gerilik durumudur.
Osmanlı, 1453 yılından 1774 yılına kadar (321 yıl) dünyanın en jeopolitik noktası olan boğazlara ve
gelişmişlik düzeyine sahip süper güç olarak uzun süre üç kıta yedi denize hükmetmiş, kontrolü
altındaki yetmiş iki buçuk milleti barış huzur içinde yaşatmıştır. Daha sonra çeşitli sebeplerle bilim ve
teknolojiden uzak kalan Osmanlı, gelişmişlik özelliğini kaybetmiş, üstünlük sömürgeci emperyalist
batıya geçmiştir.
Bu arada Đstanbul’u ve boğazları kontrol edenin dünyaya hakim olacağı inancıyla zamanın süper
güçleri Đngiltere ve Rusya boğazlara hakim olmak için Osmanlıyı baskı altına almıştır.
Baskılara dayanamayan Osmanlı ittifak arayışlarına girmiş. Rusların boğazlara hakim olmasını
istemeyen Đngiltere ve Fransa ile ittifak yapmıştır. Đngiltere ve Fransa Rusların boğazlara hakim
olmasına engel olmak için Osmanlıya destek verdi.
Taraf olan Đngiltere-Fransa ve Rusya; Karşılıklı olarak her iki taraf da boğazlara, biz hakim olamıyorsak
rakibimiz de hakim olmasın anlayışıyla boğazların adeta Osmanlının kontrolünde kalmasını istediler.
Đngiltere- Fransa-Osmanlı ittifakının karşılığı olarak Osmanlı, batının kontrolüne girmiş oldu .
O kadar ki; 1839’ da Mustafa Reşit Paşa’nın yayınladığı Tanzimat fermanını Đngilizler hazırladı.
1846 dan sonra Đngilizler, bölgeyi yeni süper güç olan ABD ye devretti. Ve 1860’lardan sonra batılı
sistem Osmanlıya hakim olmaya başladı. Tarihten ders alınmadığı için Tanzimat’tan tam 106 yıl sonra
aynı şeyler oldu. 1839 da Avrupalı olunacağı açıklanmıştı; 1945 Yılının 19 Mayıs kutlamalarında
Đnönü, demokrasiye geçileceğini açıkladı. Böylece 1839’da olduğu gibi Avrupa’nın isteği
doğrultusunda demokrasiye geçileceği açılanarak tarih tekerrür etti..
Batı ve ABD, Rusya tehdidi ile ülkemizi sürekli kontrol altında tuttu. Mustafa Reşit Paşadan
başlayan,yakın tarihimizde Đsmet Paşa, Menderes, Demirel, Ecevit,Turgut Özal ve Tayip Erdoğan’la
devam eden Amerika’ya olan bağlılık ile devletin bütün kurum ve kuruluşlarında ABD ve batı etkili
olmaya başladı. Özellikle Türkiye’nin Nato’ya girişinden sonra Amerika’nın Türkiye üzerindeki etkisi
her geçen gün arttı. Türkiye ye yardım ederim. Ama karşılığında rejim değişikliği isterim dedi.
Sosyal hayatta Đnsanlarımızı kamplara ayırdı. Parçala, böl, yut anlayışıyla Osmanlıyı parçalamak için
uygulanan kavmiyetçilik fikrini sürekli gündemde tuttu. Ülkede hem sağcı hem solcu fikir gurupları
oluşturarak onlara küçük hedefler gösterdi. Bu guruplar küçük Moskova, küçük Amerika küçük Çin
küçük, Đngiltere gibi hep küçük hedefler peşinden koştu.
Oluşturulan fikri ve dini guruplar arasında kaleden duvarlar örüldü. Đnsanlarımız grup taassubuyla
hareket ederek birbirini dinlemez ve anlamaz oldu. Milletimizin, ülkemiz ve bölgemizdeki yangını
görmesi engellendi. Bu yangını birlikte söndürme bilincinin oluşmasına engel olundu. Bu durum halen
devam ediyor.
Günümüzde Osmanlıyı parçalayan kavmiyetçilik PKK kanalıyla yeniden hortlatılmaya çalışılıyor.

Özetle Millet olarak çok riskli topraklarda yaşıyoruz. Tarihin tekerrür etmemesi, üzerinde yaşadığımız
toprakların elimizden gitmemesi için; işsizliğin giderilmesi, silah alan değil silah satan, borç alan değil
borç veren bir ülke olmamız şarttır. Aksi halde topraklarımız elimizden gidecektir.
Türk milleti olarak bir olmak, güçlü olmak, süper devlet olmak, Muhteşem bir Türkiye kurmak, ülkemiz
ve bölgemizdeki yangını söndürmek zorundayız. Bunu 2023’e 2071 bırakmadan hemen yapmak
zorundayız. Bunun için birlikte çalışmak, çok çalışmak zorundayız.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12027
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Zatürreden korunmak mümkün!
Zatürre teşhisi nasıl konulur?
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Zatürreden Korunmak Mümkün!

Dünyada mikroba bağlı ölümlerde birinci sıradaki yerini hiçbir hastalığa bırakmayan ve kış
mevsiminin sık görülebilen hastalığı zatürreyi Hisar Intercontinental Hospital Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık’tan öğrendik…
Zatürrenin akciğerlerin mikrobik hastalığı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Fındık; ‘Zatürre genel olarak
çok tehlikeli bir hastalık olmakla birlikte; erken tanı, erken teşhis ve uygun tedavi ile hiç iz bırakmadan
iyileşir. Zatürrenin en temel belirtileri ateş, öksürük, balgam, balgamda kan, göğüs ağrısı, nefes darlığı,
iştahsızlık, terleme, kilo kaybı ve üşümedir. Çocuklardaki en önemli bulgu; yüksek ateş, hırıltı, nefes
darlığı ve hareketlerinde azalmadır. Pek çok akciğer hastalığı ile benzerlik gösterir. En çok bronşit,
mikrobik olmayan akciğer tutulumları, akciğere pıhtı atması, KOAH, akciğer içerisine kanamalar veya
akciğer kanseri bu tabloyla karışabilir.’ açıklamasında bulundu.
Kimler risk altındadır?
•

Sigara içenler,

•

Alkol alanlar,

•

Bağışıklık sisteminde problem olanlar,

•

80 ve daha ileri yaştakiler,

•

Beslenme bozukluğu ya da bağışıklık sistemi problemleri yaşayan özellikle 10 yaş altındaki
çocuklar,

•

Romatizma tedavisi (romatizma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar bağışıklık sistemini
baskıladığı için) görenler,

•

Dalağı alınanlar,

•

Yoğun stres yaşayanlar,

•

Sağlık personelleri.

Zatürre teşhisi nasıl konulur?
Öncelikle hastalığınızın belirtileri sorgulanır. Daha sonra yapılan fizik muayene, akciğer grafisi ve kan
tahlillerinin ardından tanı net olarak konulur. Tanının konulma aşamasında zatürreyi çağrıştıran her
belirti dikkate alınarak hemen tedaviye başlanması gerekir. Çünkü geç teşhis zatürrenin yayılmasına
neden olur. Enfeksiyon diğer akciğere sıçrayarak iki akciğeri birden tutabilir; mikrop kana karışarak
diğer organlara ulaşabilir. Değişik organlarda apselere yol açabilir.

Zatürreden Korunmak Mümkün!
•

Sigara içmeyin.

•

Çevrenizde sigara içilmesine izin vermeyin.

•

Alkolden uzak durun.

•

Sıcak soğuk geçişinde kıyafetlerinize dikkat edin. Hava alacağım diyerek üzerinize bir şey
almadan aşırı soğuğa çıkmayın.

•

C vitamini yönünden zengin meyveleri özellikle portakal, nar ve greyfurt suyu tüketin.

•

Hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkın. Çünkü yapılan son
araştırmalara göre uyku düzensiz olduğu zaman bağışıklık sistemi zayıflıyor.

•

Başta antibiyotikler olmak üzere lüzumsuz ilaç kullanmayın.

•

Her yılın Eylül-Kasım ayları arasında mutlaka grip aşısı olun.

•

Risk faktörlerini taşıyorsanız 8 yıl koruyuculuğu olan zatürre aşısı yaptırın.

Kimler kesinlikle zatürre aşısı yaptırmalıdır?
•

80 yaşın üstündeki kişiler,

•

10 yaşın altında astım, akciğerlerinde veya bağışıklık sisteminde problem olan çocuklar,

•

Sağlık personelleri,

•

KOAH gibi akciğer hastalıkları olanlar,

•

Kanser olanlar,

•

Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olanlar.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12028
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Atatürk, usturamın ucundaydı!
Mustafa Kemal Atatürk, 13 yıl boyunca neredeyse her gününü O'nunla geçirdi. Tek bir el hareketiyle canını
alabilirdi.
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Atatürk, usturamın ucundaydı!
Mustafa Kemal Atatürk, 13 yıl boyunca neredeyse her gününü O’nunla geçirdi. Tek bir el hareketiyle
canını alabilirdi. Atatürk, O’na yanında hüngür hüngür ağlayacak kadar güvenmişti, birlikte yemek
yemiş, birlikte gülmüşlerdi, takvimler 10 Kasım 1938’i gösterene kadar.
Mehmet Tanrıkut Mete’nin sırlarını Gazeteci Yaşar Gürsoy kaleme aldığı ''Atatürk ve Berberi''
adlı kitap Đnkılap Kitabevi’nden çıktı!
Đnsanlar en büyük sırlarını, en zayıf ve çocuksu görünen yönlerini hiç tahmin edilemeyecek insanların
yanında açar; berberler, şöförler, sekreterler. Đşadamları, politikacılar, canlarını, canları kadar kıymetli
sırlarını emanet edecekleri –adı pek kayıtlara geçmeyen- bu çalışma arkadaşlarını dikkatle seçer.
Mehmet Tanrıkut Mete, Atatürk’ün en güvendiği insanlardan biriydi. Tek bir hareketiyle hayatına
rahatça son verebilecek bu adama Atatürk çok güvenmişti. Mete, Atatürk’ün ağlayışına o şahit oldu,
onunla yemek yedi. Ankara ayazında donmuş bahçe musluğunu açmaya çalıştıkları da oldu, aniden
patlayan bir sobadan kaçmaya çalışırken birlikte masaları devirdikleri de…
Bunları doğru kişiye anlatın!
Mehmet Tanrıkut Mete, tanıştıkları 1925 yılından, 10 Kasım 1938’e kadar O’nunla birlikteydi. Genç
Cumhuriyet’in ilk yıllarının sancılarına bire bir tanıklık eden Mehmet Tanrıkut Mete, Atatürk’ün sırlarını
yıllarca eşinden, çocuklarından bile sakladı. 1967 yılında aramızdan ayrılmasından kısa bir süre önce,
‘doğru kişilere’ aktarmaları şartıyla kızları ……’e anlattı bu çok özel hatıraları.Tek bir şartı vardı:
Atatürk’ün sırlarını doğru kişilere aktarın, Atanın hatırası insanlara hakkıyla anlatılsın!
Cumhuriyet’in kurucuları
Mehmet Tanrıkut Mete’nin kızları, …… , ……. bu çok özel hatıraları deneyimli gazeteci Yaşar
Gürsoy’a anlattı. Đnkılap Kitapevi’nden çıkan Atatürk ve Berberi isimli kitabın sayfaları arasında
gezinirken, dünyayı titretecek kadar güçlü bir adamın, en masum yönlerine, acılarına, kahkahalarına,
sırlarına ve son anlarına tanıklık edeceksiniz. Tabii ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları
sancılarına, Türkiye’nin kurucu kadrosunun bugüne kadar duymadığınız sırlarına da...
Atatürk’ün, “Bana benim çocuklarım bakar,” dediği çocukları kimlerdi?
Berber Mehmet Tanrıkut Mete gerçekte bir berber miydi, yoksa bir istihbaratçı mı?
Atatürk’ün bugüne dek hiç bilinmeyen rahatsızlığı neydi?
Elinde usturasıyla her gün Ata’yı tıraş eden Berber Mehmet Tanrıkut Mete, Atatürk’e ne kadar
yakındı?
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12030
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayseri hatibini seçiyor!
Ödüllü ''Türkiye Hatibini Seçiyor''yarışmasının Kayseri ilinde gerçekleşecek ön elemeleri 23 Şubat 2013 Cumartesi
günü yapılacak.
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Hatibini Seçiyor
Fatih Medreseleri tarafından düzenlenen Ödüllü “Türkiye Hatibini Seçiyor” yarışmasının Kayseri ilinde
gerçekleşecek ön elemeleri 23 Şubat 2013 Cumartesi günü yapılacak.
81 ilde gerçekleşecek elemelerin ardından Final bölümü ise 29 Haziran 2013 tarihinde Đstanbul
Bakırköy’deki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
23 Şubat 2013 Cumartesi günü 19.00’da Kayseril Đl Kültür ve Turizm Binası'nda ön elemesi
gerçekleşecek yarışmaya tüm halkımız davetlidir.
ĐŞTE ÖDÜLLER
Finalde Hatiplikte hoca bölümünde birinciye 20 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL mükafat
verilecektir. Hatiplikte talebe bölümünde birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye bin TL para
ödülü verilecektir. Final yarışmasını izleyen seyircilerden 10 kişiye Umre hediyesi, 90 kişiye ise çeşitli
hediyeler verilecektir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12031
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kar ve tipi yüzünden mahsur kaldılar!
Kayseri jandarması kar ve tipi nedeniyle yolda kalan biri hamile 25 kişiyi donmaktan kurtardı.
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Kayseri jandarması kar ve tipi nedeniyle yolda kalan biri hamile 25 kişiyi donmaktan kurtardı.
Kayseri - Erciyes ve Erciyes - Develi karayolunda etkili olan tipi bugün çok sayıda aracın yolda
kalmasına neden oldu. Jandarma, paletli özel aracıyla yolda kalan araçlara yardım etti. Jandarma,
tipiden dolayı yoldan çıkan ve kara saplanan araçları ve içinde bulunan biri hamili 25 kişiyi kurtardı.
Hareket kabiliyeti yüksek paletli SĐSU adlı araca vatandaşları alan Kayseri jandarması şehir merkezine
inmelerini sağladı.

Erciyes Jandarma Arama Kurtarma timinin yaptığı çalışmada karayolları ekipleriyle birlikte yoldan
çıkan ve kara saplanan araçları çıkarmaya çalıştı. Zincir takamayan araç sürücülerine de yardım eden
jandarma, bizzat araçların zincirlerini taktı. Daha sonra çekici vasıtasıyla araçlar bulundukları
yerlerden çıkardı. Develi ilçesinden Kayseri'de hastaneye rutin sağlık kontrolü için gelen hamile kadın
R.A.'nın içinde bulunduğu araçta kayarak yoldan çıktı. Kara saplanan araçtaki hamile kadının
imdadına da jandarma yetişti. Jandarma soğuktan dolayı ayakta bile durmakta güçlük çeken hamile
bayanın paletli özel aracın içine aldı. Jandarma, hamile kadını şehir merkezinde bekleyen ambulansa
kadar götürürken, kara saplanan aracıda kısa süren çalışma sonucu kurtardı.
Mahsur kalan 25 kişinin kurtarılırken, 20 araçta çekici vasıtasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Haber Kaynak http://sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12032
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayserispor kendinden emin!
Süper Lig'de bu hafta deplasmanda aldığı başarılı sonuçla iyi bir çıkış yapan Kayserispor ligde de sıralamada bir
hayli üstlere tırmanmayı başardı.
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Süper Lig’de bu hafta deplasmanda aldığı başarılı sonuçla iyi bir çıkış yapan Kayserispor ligde de
sıralamada bir hayli üstlere tırmanmayı başardı.Sezon başında ne yapacak derken bir anda ligin
ortalarında kendisini bulan sarı-kırmızlılar da dikkatimi çeken ise bu sezon takımdan ayrılarak
Kasımpaşa’ya çalıştırıcı olarak giden Şota’nın takımı Kasımpaşa ile aramızdaki puan farkının da hatırı
sayılır şekilde azalması oldu. Geçtiğimiz hafta yaptığım televizyon programında yorumcu
arkadaşlarımla tartışırken Kayserispor’un en kötü gününde Eskişehir’i yeneceğini dile getirmiş ve tıpkı
Eskişehir ile Kayserispor arasındaki çekişmenin Galatasaray ile Fenerbahçe çekişmesi gibi olduğunu
belirtmiştim. Kayserispor deplasmanda oynadığı oyunla bu sözlerimin bir bölümünü haklı çıkartırken
bir bölümünde de beni yanılttı. Beni yanılttığı konu ise takımın deplasmanda ortaya koyduğu
performans oldu. Kayserispor, gerçekten rakip karşısında o kadar farklı bir performans sergiledi ki
buna zaten rakip takımın teknik heyeti de pek inanabilmiş değildi. Kayserispor da sağlı sollu derken
yabancı oyuncuların hareketli olması takımı biranda farklı bir havaya sokabiliyor. Mesela bunda örnek
olacak olursa Mouche’nin geçtiğimiz hafta Orduspor karşısında fazla bir varlık gösterememesi ve
alınan skorun yanı sıra bu haftaki hareketliliği ve skor. Orta alanda oyunda hücumu destekleyen
Cleyton derken diğer oyuncularında hatasız oynaması takımda moralleri üst sıralara taşıdı. Hele birde
Abdullah’ın mevkisinde gösterdiği performans yok mu? Diyorum ya Kayserispor da futbolcular bu
galibiyetle bundan sonrası için artık sezon başında ortaya koydukları hedefin yolunu tutabilirler. Yol
derken üst sıralar yani ilk 5 içerisinde olmak için arada fazla bir farkta kalmadı yani. Burada şimdilik
nokta koyalım çünkü Kayseri için artık rakiplerden alınacak puanlar hedefin gerçekleşmesinde büyük
katkı sağlayacaktır.
KASKĐ, AVRUPA’DAN SONRA LĐGDE DE UÇUYOR!
Kaski Bayan Basketbol Takımı Avrupa’da finalde oynayacağı maçın ardından şimdide ligde farklı
sonuçlarla galibiyetler almaya başladı. Yani kısacası Avrupa’dan sonra ligde de uçan Kaski’de, Canik
Belediye karşısında alınan galibiyetin büyük bir önemi vardı Oda ligde ilk sıralarda yer almak…
MUSTAFA GÜRBÜZKayserifan.org
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12033
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Erciyes Adana'yı evinde vurdu1-3
Kayseri Erciyesspor deplasmanda 10 kişi kalan Adana ekibine acımadı.1-3
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Stat: Adana 5 Ocak
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Kerem Ersoy
Adana Demirspor: Şener 3, Berat 4, Erman 4 (Dk. 75 Berkay 3), Erçağ 4, Dantas 3, Junior 3, Taha 3
(Dk. 54 Roger 3), Burak 4, Kerem 4, Nurullah 3 (Dk. 54 Sinan 3), Rıdvan 4
Kayseri Erciyesspor: Atilla 7, Mustafa 6, Serkan 7, Ragıp 7, Emrah 7 (Dk. 72 Arif 6), Serdar 8 (Dk. 89
Göksu ?), Gohou 8, Mehmet 7, Numan 7, Bilal 7, Hannı 7 (Dk. 84 Alaattin 6)
Goller: Dk. 25 ve 57 Serdar, Dk. 50 Gohou (Kayseri Erciyesspor), Dk. 72 Erçağ ( Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Junior ( Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Taha, Nurullah ( Adana Demirspor), Ragıp (Kayseri Erciyesspor)
PTT 1. Lig'in 22. hafta son maçında Kayseri Erciyesspor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 3 - 1
mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kayseri Erciyesspor'a galibiyeti ve 41 puanla liderliği getiren
golleri ise Serdar (2) ve Gohou kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise Erçağ attı. Adana
Demirspor'dan Junior 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken takımını da 10 kişi bıraktı.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12035
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Çikilota ile çalışan motorsiklet!
Çikolata ile Çalışan Metrosiklet Kayseri'de !
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Çikolata ile Çalışan Metrosiklet Kayseri’de…
Yakından görme fırsatını kaçırmayın
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Tüketicilere Metrosiklet’i yakından görme ve çeşitli sürprizler ile eğlenceli vakit geçirme şansı
veren Metro Enerji Testi 2 Tırı, 25-27 Şubat’ta Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde olacak
Dünyada çikolata ile çalışan ilk motosikleti üreten Ülker Metro şimdi tüketicilere Metrosiklet’i yakından
görme fırsatı veriyor. Metro Enerji Testi 2, Türkiye çapında 11 şehirde 19 alışveriş merkezi ve 14
üniversitede tüketiciler ile buluşacak. Đstanbul Şehir Üniversitesi’nden yola çıkan Metrosiklet, 25-27
Şubat 2013 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde olacak.
Metro Enerji Testi 2 tırında ziyaretçilere, Metro çikolatasının insan vücuduna ve Metrosiklet’e nasıl
enerji verdiği bir pano üzerinde gösteriliyor. Aynı alanda piroliz reaksiyonu gerçekleştirilerek Metro’daki
enerjinin motosikletin kullanacağı özel gaza dönüşümünü sağlayan reaktör ve Metrosiklet sergileniyor.
Ziyaretçiler, Metrosiklet üzerinde fotoğraf çektirme ve anında e-posta adresine gönderme şansına da
sahip oluyor. Özel bir teknikle çekilen fotoğraflar, tüketiciyi Metrosiklet üzerinde Boğaziçi Köprüsü’nden
geçerken ya da Çin Seddi üzerinden uçuyor gibi gösteriyor.
Metro çadırında tüketiciler Motokros oyununda yeteneklerini sergileyecek, ardından Enerjini Göster
Makinası'nda enerjilerini test edecek. Belirli bir baremi aşan tüketiciler Metro Enerji Paketi kazanma
şansı yakalayacak.
Metrosikleti yakından görmek ve deneyimlemek isteyenler için Metro Enerji Testi 2, Nisan ayı sonuna
kadar Antalya, Konya, Eskişehir, Đzmir ve Sakarya’da tüketiciler ve öğrencilerle buluşmaya devam
edecek. Tırın ziyaret edeceği noktalarla ilgili detaylı bilgi Facebook Ülker Metro sayfasında…
METROSĐKLET HAKKINDA:
Metro Enerji Testi 2 projesinde dünyada bir ilk gerçekleştirildi; Đstanbul Teknik Üniversitesi Enerji
Enstitüsü işbirliği ile Metro enerjisi ile çalışan motosiklet Metrosiklet üretildi. Metro’nun reklam
filminde Metrosiklet başrolü oynadı.
Metro ile çalışan motosikletin yapımında ĐTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şişman
önderliğinde 10 bilim adamı 6 ay boyunca çalıştı. Prof. Dr. Altuğ Şişman, motosikletin çalışma
prensibini şöyle açıklıyor: “Metro’daki şeker ve yağ molekülleri, piroliz reaksiyonu yardımıyla özel bir
motosiklet tarafından kullanılabilecek daha küçük hidrokarbon moleküllerine parçalanarak yine özel bir
kompresör yardımı ile yüksek basınçlı tüplere dolduruluyor. Tüplerin içindeki bu gazın enerjisi, bu
gazla çalışacak şekilde modifiye edilmiş motosiklet tarafından mekanik enerjiye dönüştürülüyor.”
·
·
·
·

Metrosiklet’le 100 km/saat hıza sadece 5 saniyede ulaşılabilir.
24 adet Metro ile 1 km yol gidilebilir.
1 adet Metro ile 300 Metro boyu mesafe kat edilebilir.
1 kg Metro kendisinin 320 katı ağırlığındaki motosikleti 1 km götürebilir.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12037
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Ulusal işletmecilik öğrenci kongresi
Melikşah Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü bir ilke imza atarak1.Ulusal Đşletmecilik Öğrenci Kongresi
düzenliyor.
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Ulusal Đşletmecilik Öğrenci Kongresi 22 Mart'ta başlıyor.
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T.C Melikşah Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü olarak bir ilke imza atıp 1.Ulusal
Đşletmecilik Öğrenci Kongresi'ni organize etmeye karar verdik. Türkiye'nin her yerinden birbirinden
değerli üniversitelerden başvuran 150 öğrencinin katılacağı ve toplam hedef kitlenin 500 kişi olduğu
1.Ulusal Đşletmecilik Öğrenci Kongresi 22-23-24 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleşecektir.
Programımız Melikşah Üniversitesi, Kayseri Đl Özel Đdare Konferans Salonu ve Erciyes Mirada Otel de
yapılacaktır.22 Mart 2013 tarihinde siz değerli katılımcılarımız 3 kişilik gruplar halinde bildiri
sunumlarını yapıp, normalde kongre bir akademik formattır, bu sayede siz de akademik hayatı bir gün
de olsa tatmış olacak ve bu önemli tecrübelerden eğitiminizin ileri dönemlerinde ve akademik
hayatınızda olumlu şekilde değerlendirebileceksiniz. Ardından , 23 Mart 2013 Kayseri Đl Özel Đdare
Konferans Salonunda yapılacak programda birbirinden değerli , büyük başarılara imza atmış ,
dezavantajları avantaja çevirmiş,hayatın ve iş dünyasının zorlu şartlarında ayakta kalabilmiş başarılı
ve biz gençlere ışık olabilecek 6 değerli konuşmacıdan iş ve hayat tecrübesi edinilecektir.
(*Bildiri konularına site içerisinden ulaşabilirsiniz. Sunumlarınız maksimum 20 slayt şeklinde olmalıdır
ve sizlere 15 dakikalık süre tanınacaktır.) Programımız sertifikalı olup katılımcılara MELĐKSEM
(Melikşah Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından sertifika verilecektir.Ayrıca sunulan bildiriler jüri tarafından
değerlendirilip , birinci seçilen gruba Yurtiçi Gidiş – Dönüş uçak bileti hediye edilecektir.
Başvuru Tarihleri: 7 Ocak – 22 Şubat
Daha Fazla bilgi için
http://www.ulusalisletmecilikogrencikongresi.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12038
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Taraftarlara sitem!
Grup38 Taraftarlar Derneği, Kayseri Erciyessporun maçlarına taraftarların ilgi göstermemesine sitemde bulundu.
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Grup38 Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet ĐNCĐALAN yaptığı bir basın açıklamasıyla Kayseri
Erciyessporun maçlarına taraftarların ilgi göstermemesine sitemde bulundu.ĐNCĐALAN
açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;‘’Erciyesspor süper lig için şampiyonluk mücadelesi verirken
şehrin ilgisiz kalması bizleri kahretmektedir. Bu fırsat bir daha kolay kolay ele geçmeyeceğine göre el
ele vererek bu takımı süper lige atmak için gayret göstermeliyiz. Gerek iç saha ,gerekse deplasman
maçlarında kulüp başkanı Sayın Ziya EREN ve birkaç yönetici haricinde hiç kimse takımla
ilgilenmemektedir. Yöneticilik sorumluluk gerektirir. Basında yer işgal etmenin bedeli olmalıdır. Başka
iller böyle pozisyonda takıma sahip olmak için çok şey vermeye hazırken biz elimizdeki takımın
kıymetini bilmiyoruz. Genel kurul için liste yapılırken ''istemem ama yan cebime koy'' taktiği güdenler
sıra masrafa geldiği zaman hiç ortalarda görünmemektedir. Erciyesspor yönetim kurulu üyeliği çok
kıymetli olup herkese nasip olmaz. Bizler de taraftarlar olarak iç saha maçlarında takıma sahip
çıkmadığımız takdirde elbetteki başarısızlık kaçınılmaz olacaktır.Lider konumda olan ve süper lig için
en şanslı aday olan Erciyesspora gereken önem verilmeli ve Ziya Eren başkan bu mücadelede yalnız
bırakılmamalıdır. Lig şampiyonluğu çok maliyet gerektirmektedir. Bütün mali yükün sadece Ziya Eren'e
yıkılması hiç hoş değildir. Pek çok yerde tüm şehir bir olup bu maddi yükü kaldıramadığına göre sayın
başkanın gayreti eleştiriden ziyade ayakta alkışlanmalıdır’’
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12039
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Seçim listelerini aldılar!
Kayseri Ticaret Odası Adayları seçim listelerini aldı.
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Yaklaşmakta olan Kayseri Ticaret Odası seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Mahmut Hiçyılmaz,
Nuh Mehmet Delikan, Hüseyin Tekin ve Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Başkanı Asaf
Mehmetbeyoğlu’nu ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmetbeyoğlu, başkan adaylarına ayrı
ayrı seçim listelerini takdim ederek, seçimlerde başarı dileklerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12040
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Evi yanan aileye Büyükşehir desteği
Ziya Gökalp Mahallesinde evi yanan ailenin evi Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, evleri yanan Şimşek ailesine verdiği yardım
sözünü yerine getirdi.Ailenin yangın nedeniyle kullanılamayacak hale gelen evleri, Büyükşehir
Belediyesi tarafından tadilattan geçirildi.
Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan ve geçtiğimiz haftalarda çıkan bir yangında evleri büyük ölçüde
zarara uğrayan Şimşek ailesine Cuma namazı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan
Özhaseki, aileye verdiği sözü tuttu. Ailenin evlerinin duvarları Büyükşehir Belediyesi tarafından
yeniden boyandı, kapıları değiştirildi ve evin parkeleri yaptırıldı.
Başkan Özhaseki'nin olayın hemen ardından evlerine gelerek kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatan aile
reisi Ahmet Şimşek, ziyaretten büyük bir mutluluk duydukları belirterek "Başkanımız ziyareti ile bize
moral verirken gereken yardımların yapacağını da söylemişti. Allah (C.C.) başkanımızdan razı olsun.
Sözünü tuttu ve bize yardım etti. Evimi yaparak tekrar bize teslim etti. Kendisine çok teşekkür
ediyorum ve ellerinden öpüyorum. Allah Başkan Özhaseki'yi başımızdan eksik etmesin" dedi. Ahmet
Şimşek, ailesiyle birlikte Başkan Özhaseki'ye desteklerinden dolayı bir teşekkür ziyaretinde bulunmayı
istediklerini de sözlerine ekledi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12041
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Onay Sineması Tarih Oldu
Bir çok kişinin hatıralarında yer alan Kayseri Onay Sineması binası Büyükşehir Belediyesine hizmet verecek
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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Onay Sineması'nın belediye hizmet binasına
dönüştürülmesi kapsamında ilk adım atıldı. Binanın tadilatı için ihale düzenlendi.
Đhale Salonu'nda 7 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye,
Emitek Đnşaat 1 milyon 186 bin TL,
Sinan Đnşaat 1 milyon 228 bin 911 TL,
Savaş Bektaş 1 milyon 231 bin 355 TL,
Antaş Đnşaat 1 milyon 246 bin 295 TL,
Alp Đnşaat 1 milyon 308 bin 34 TL,
Kılıç Đnşaat 1 milyon 309 bin 475 TL,
Gökışığı Đnşaat 1 milyon 346 bin 11 TL teklif verdi.
Yaklaşık maliyeti 1 milyon 441 bin 73 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı
değerlendirmenin ardından açıklanacak.
1992 den beri Kayserili sinemaseverlere film gösterimleri yapan sinema Onay geçtiğimiz günlerde
sessiz sedasız bir şekilde perdelerini kapadı. Bundan sonra Sinema Onay’ın yerine Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Konservuatarı açılacak. Birçok Kayserili’nin anılarında ki yeri bambaşkadır
Sinema Onayın aslında.
Đlk günlerinde yani 90 lı yıllarda çocuk olmuş, genç olmuş birçok Kayserili yada Kayseride okuyan,
yaşayan, çalışan herkesin birçok anısı vardır burada. Kimi ilk filmini burada izlemişti, kimi sevgisiliyle
kimi arkadaşıyla kimi tek başına perdeden yansıyan görüntülerle en derin korkulara bürünmüştü kimi
zaman içten gelen kahkalara boğulmuştu kimi zamanda farkettirmemeye çalışsa da gözyaşlarına
hakim olamamıştı…
1998 yılında 3 salon Sinema Onay 2004 yılında tadilata girerek hem iç dekorasyonunu yenilemişti
hemde koltuklarını ve salon sayısınıda dörde çıkarmıştı. ama gelinen noktada gerek teknolojiye yenik
düşmesi, gerekse 2007 itibari ile Avmlerde açılmaya başlayan sinemalar sonrası ayakta durmaya
devam etsede artık diğer birçok şehirde ki sinema gibi AVM lerde ki multipleks çok salonlu sinema
salonlarına yenildi.
Nasıl ki babalarımız, annelerimiz büyüklerimiz yaşadığımız şehirlerde ki eski sinemaları unutmayıp
hala anlatmaktaysa eminim ki birçok Kayserilide Sinema Onayı unutmayacaktır…
Belki 2000 lerde Sinemayı Onay’ı tercih eden birçok kişi memnun olmasa da şunu kabullenmekte
fayda varki Sinema Onay unutulmayacaktır…
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12042
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Develi'de Belediyeler birliği toplantısı!
Belediyeler birliği toplantısı Sultan Sazlığı Ziyaretçi Merkezi'nde yapıldı.
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Sindelhöyük Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Belediyeler birliği toplantısı, Sultan Sazlığı Ziyaretçi
Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Sindelhöyük Belediye Başkanı
Hamdullah Deringöl, Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin
Işık, Yeşilhisar Belediye Başkanı Đhsan Ünal, Zile Belediye Başkanı Cuma Kandemir ve Derebağ
Belediye Başkanı Fatih Hurma katıldı. Yemekden sonra güncel konuları görüşmek üzere toplantıya
geçildi. Toplantı bitiminde ise Sultan Sazlığı Ziyaretçi Merkezi'ne Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü
Başkanı Mahmut Kılınç ve Develi Belediye Başkan Yardımcısı Đsmail Develioğlu geldi.
Atlı Spor Kulübü üyelerinden Ali Rıza Kılınç'ın ise merkeze atıyla gelmesi başkanlar için sürpriz oldu.
Belediye başkanları ata yoğun ilgi gösterirken, bazı başkanlar da ata bindi.
Haber Kaynak: http://sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12043
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayseri de Asayiş
Sinankentte 8.kattan düşen bir kişi öldü.
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KĐŞĐ ÖLDÜ
Kayseri'de 8'inci kattan düşen bir şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kocasinan ilçesi Sinankent
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki V.K. 8'inci kattan dengesini kaybederek düştü.
8'inci katta bulunan dairelerinin penceresinden beton zemin üzerine düşen V.K., olay yerinde yaşamını
yitirdi. Olayı gören V.K.'nin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5
bin lira para cezasına çarptırıldı.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık
Enver Yalçın (45) hazır bulundu. Maddi durumu iyi olmadığı için avukat istemeyen Yalçın,
savunmasını kendisi yaptı. Yalçın yaptığı savunmada "Biri bana musallat oldu. Borçlu olmamdan,
parasız olmamadan faydalanmak istedi" dedi. Yaptığı işten çok pişman olduğunu, polis ekiplerinin
arama yaparken pişman olduğu için onlara uyuşturucu maddenin bulunmasında yardımcı olduğunu
iddia eden Yalçın, şunları kaydetti: "Ben 4 çocuk babasıyım. Overlokçuluk yapıyorum. Hayatımda iki
kez içki içtim ikisinde de başıma iş geldi. Yine bir düğünde içki içerken bana bu işi teklif ettiler. Oğlum
okula gitmek için 2 saat yürüyordu. Ona bir motor almak için 5 bin lira karşılığında bu işi yaptım."
Mahkeme operasyona katılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi bir
polisi tanık olarak dinledi. Görevli polis, "Biz minibüsün motor kısmında 2 buçuk kilo esrarı bulduktan
sonra sanığı emniyete götürüyorduk. Sanık aracın kapı döşemelerinde bir miktar daha esrar olduğunu
söyledi. Bize yardımcı oldu" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanığa "Ticaret
amaçlı uyuşturucu madde nakletmek" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi hali

ve esrarın bulunmasında polis ekiplerine yardımcı olmasından dolayı hapis cezası 5 yıl 7 ay 15 güne
indirildi. Mahkeme heyeti ayrıca sanığı 5 bin para cezasına çarptırdı.
Olay, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 26 Ekim 2012 günü bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Enver Yalçın'ın kullandığı minibüsü durdurmuş
ve araçta yapılan arabada toplam 31 kilo esrar ele geçirilmişti.
EDĐTÖR : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12044
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Parayla ''Dert Dinliyor''
Türkiye genelinde ilginç bir mesleğe imza atan danışman saat ücretiyle dert dinliyor.
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Dert Dinliyerek Para Kazanıyor.
Kayseri de bir Halkla Đlişkiler Danışmanı müşterilerinin dertlerini dinleyerek para kazanıyorĐsmini ve
cinsiyetini gizli tutan danışman parlak Kayseri zekasıyla işini birleştirmiş .
(Bu arada bizde ücretini ikramlı şekilde ödeyerek ropörtajı yaptık) Herkesle konuşmayan sadece
hesap numarasını ve cep telefon numarasını veren bu esrarengiz kişi saklı hayatların ve ailevi sırların
gizliliği açısından işini düzgün yaptığını söylüyor. Saat ücreti ile dertleri dinliyormuş. Adeta ''derdini
söylemeyen derman bulamaz'' atasözünden bu yola çıkan danışman ismini ve cinsiyetini müşterisine
açıklıyor ama adını rumuzla söylüyor.
Ücretini saat olarak belirleyen bu uzman kişi haberdede cinsiyetini yazdırmama karşılığında
anlaştık.En çok ailevi dertleri olanları dinlediğini ifade edip zaman zaman sevgililerin , hatta ‘’yakın
ilişkide bulunanların dertlerine şahitlik ediyorum’’ diyor . Müşterilerininde sadece dertlerini dinlediği
kadar tanıdığını ifade ederek fazla derine dalmadan , kim olduklarını sormadan parola ile tanışıyor ve
özel yerlerde yani halka açık restoran, cafe gibi yerlerde işini yaptığını söylüyor. Ücreti ödendiğinde
şehir dışınada gidiyor.
Dert Danışmanı (Adını biz koyduk bu arada) çoğu zaman kadın müşterilerin şehir dışından arayıp ,
kendisiyle görüşmek istediklerini sık sık buralara görüşmeye gittiğini söylüyor.Müşterilerinin en çok
bayan olduğunu ifade eden danışman çoğunun içini kendisine döktüğünü , bazen bir psikolog, doktor
veya akıl hocası gibi karşılandığını sözlerine ekledi.Müşterileri ile çay , kahve içip yemek bile yediğini
anlatarak ,müşterisi ile karşılaşmadan önce ayrıntı aldığını belirtiyor. Size yaslanıp dert yanan var mı
diye soruyoruz ? Karşılıklı oturuyoruz , zaten birbirimizi duyacak şekilde oluyor.Memnun oluyorlar
aslında.Kimi ağlıyor,kimi hiç susmuyor.Bunlarda çok konuştukları için toplumdan kısmen dışlanmış
zeki insanlar.Bazıları kamu görevinde , kimide ev kadını.Evli çiftleri tek tek dinliyor ,onlara bazı öneriler
sunuyorum , sonra ayrılıyorum diyor.Ara ara yalnız emekli yaşlılarda müşterileri arasında imiş.
Derken koyu bir sohbetle saatimizi aştığımızı anlıyoruz.Bir kaç dakika sonra görüşmeyi
tamamlıyoruz.Ancak size bunları aktarabiliriz.Biraz stresli bir iş gibi gördük bu mesleği muhabir olarak
aynı kaderdeyiz.Đnsanların sıkıntılarını dinlemek dert küpü olmuş.Bazen üzücü olaylar da anlattı. Ama
buraya yazsak, sığmaz. En iyisi derdi olanlara derdinizi paylaşın , en azından rahatlayın diyoruz ,fakat
unutmayınki cebinizden derdinizi parayla çıkarmanız gerekiyor Đyi günler ...
HABER : ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12046
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Mete Taştan ile Tarih ve Siyaset Konferansları
Mete Taştan ile Tarih ve Siyaset Konferansları Devam Ediyor.
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Mete Taştan ile Tarih ve Siyaset Konferansları Devam Ediyor…
Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı, Eğitimci, Şair, Yazar Sayın Mete TAŞTAN, takipçilerinin
talebi üzerine başlattığı ve her ay düzeni olarak yapılan konferanslarına devam ediyor. Tarih
meraklılarının ilgiyle izlediği konferansların, altıncısı olan “1923-1938 Türk Dış Politikası” konferansı
22 Şubat 2013 Cuma günü Saat: 19.00-21.00 saatleri arasında Tuana Restourant’da yapılacak.
Tarihe ilgi duyan ve Kayseri’de alternatif bir akşam yaşamak isteyen, halka açık konferanslarda
tamamen akademik bilgiler sunulurken, güncel tartışma ve politik çıkmazlara girilmiyor ve herhangi bir
siyasi görüş yada zümrenin siyaseti yapılmıyor. Tarih sohbeti şeklinde geçen konferanslara şimdiye
kadar 750’nin üzerinde kişi katıldı.
Sitemiz köşe yazarı olan, 4 kitap sahibi, onlarca makale kaleme alan ve 40 bin kişiye eğitimler,
seminerler, konferanslar veren Sayın Hocamız Mete Taştan, vermiş olduğu konferansları şöyle
değerlendiriyor : “Her ay başka bir konu ile tekrar ettiğimiz, tarih kokan, uluslararası ilişkiler tüten,
akademik odaklı, bilgi bulutlu, paylaşım yağmurlu, mazi ve atiyi kucaklayan, her türlü siyasanın ve
piyasanın üzerinde duran konferanslarıma bu konulara meraklı, ilgili yakın dost ve arkadaşlarınızı
davet edebilirsiniz... Konferanslarımız ücretsiz, ben bunu talep üzerine ve bir hobi olarak yapıyorum.
Tarih, geleceğin gelişiminde kullanılacak uçsuz bucaksız bir hazinedir. Gelecekte daha nelerin
yaşanabileceği üzerine isabetli fikirler üretmek ve bu doğrultuda tedbirler almak için tarihin içine
dalmak ve geleceğin eğilimlerini bu dalışlarda yakalamak gerekir. Tarih, nedenlerin köklerinin
incelenerek geleceğin göklerinin keşfedilmesidir. Geleceği kurmanın bir çok bakış açısı vardır fakat
bunlar içinde tarih dersleri bilmek en önemlilerindendir.
Temel nedenler tarihte gizlidir. Açıp bakmak isteyenler için orada hayli dolu, hayli zengin hayli verimli
bilgiler ve ipuçları gizlidir. Tarihe duyarsız kalanlar patinaj çeken otomobil gibi yerinde sayar ve başına
gelen olayları tesadüf sanır. Hülasa, tarih ihtiyatsızlar için merhametsizlik yapmaya devam etmektedir.
22 Şubat 2013 Cuma günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında 1923-1938 Türk Dış Politikasına
odaklanıyoruz. Atatürk'ün milli dış siyaseti üzerine yapacağımız seyrüseferde buluşmak üzere...” dedi.
Sayın Taştan daha öncede; “Mete Taştan ile Tarih ve Siyaset Konferansları” çerçevesinde 2012 Eylül
ayından bu yana 5 farklı konuda konferanslar verdi. Bunlar sırası ile: “19-20. Yüzyıl Dünya Siyasi
Tarihi ve 21. Yüzyıla Bakış”, “Dünya Siyasetinde Ortadoğu Satrancı”, “Kıbrıs: Akdeniz’de Sönmeyen
Fener”, “Osmanlı Đmparatorluğu: Yükseliş ve Düşüş”, “Ermeni Meselesi”.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12047
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Rıfat başkanı isteriz!
TOBB Başkanını Kongrede katılımcı olarak görmek için davet desteği başlattılar.
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Erciyes üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından her yıl düzenlen ve bu yıl 3.sü yapılacak olan Ulusal
Bilişim Kongresine hazırlıklar başladı. Kongreye Türkiye ve Yurtdışından Eğitimciler, Araştırmacılar,
Bilim Adamları ve Üst Düzey Bürokratlar da davet ediliyor.
Bu davetlerden biriside TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ Başkanı Rifat
HĐSARCIKLIOĞLU’na. Bu davetin bildiğimiz davetlerden farklı olarak, davete destek amaçlı hazırlanan
bir web sayfası üzerinden yapılmasıdır.
Davete destek için sayfayı hazırlayan Bilişim Kulübü başkanı Ahmet Yasir Danacı, neden böyle bir
yönteme başvurduklarını şu ifadelerle açıkladı’’ Bilişim Kongresinde TÜRKĐYE ODALAR VE
BORSALAR BĐRLĐĞĐ Başkanı Rıfat HĐSARCIKLIOĞLU’da katılımcı olarak aramızda görmeyi çok
istiyoruz. Çok yoğun olduğunu bilmemize rağmen, gençlere ve bilişime verdiği önem doğrultusunda
geçen yıl göndermiş olduğumuz davetiyeyi sıcak karşılayarak olumlu geri dönüş yaptı fakat
yoğunluğundan ötürü kongremize katılım sağlayamamıştı.
Bu yıl 3.sünü düzenleyeceğimiz ULUSAL BĐLĐŞĐM KONGRESĐNDE mutlaka aramızda görmek
istiyoruz. Daha etkili olacağını ve kararlılığımızı göstermek için, bu yılki davet şeklini Bilişim Kulübü
ekibi olarak ‘’Rıfat başkanı isteriz’’ sloganıyla Sosyal Medyanın gücüne de inanan bir Bilişimci olarak
, Sayın Başkanımızı, hazırladığımız davete destek amaçlı bir web sayfası ile davet etmeyi uygun
gördük.
Umarız bu yıl bizleri onurlandırır ve bu yıl 3.sü düzenlenecek olan BĐLĐŞĐM KONGRESĐNDE aramızda
olur’’dedi
Đşte davete destek sayfası:
http://www.rifatbaskaniisteriz.com
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12048
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Girişimci gençlere büyük fırsat!
TÜGĐAD, Gençlerin Girişimci Ruhunu Ateşleyerek Girişimciliği yaygınlaştıracak.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:0
: 139
: 20 Şubat 2013 16:51

TÜGĐAD, gençlerin girişimci ruhunu ateşleyecek!
Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak misyonuyla çalışmalarını sürdüren TÜGĐAD, Girişimcilik Sertifika
Programını tüm Türkiye’de yaygınlaştırarak, gençlerin girişimci ruhunu ateşlemeyi ve Türkiye’nin yeni
girişimcilerinin yaratılmasına öncü olmayı hedefliyor.
TÜGĐAD’ın Gazi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği 44 saatlik programda, katılımcılar girişimcilik
kavramından iş fikri bulmaya, üretim planından finansal plana kadar pek çok konuda bilgi sahibi
olacak. 15 Mart’ta başlayacak program, toplam 44 saat sürecek.
Türkiye’nin ilk ve tek ulusal ve uluslararası genç işadamları derneği TÜGĐAD, Başkan Ali Yücelen’in
göreve başladığından bu yana geçen 8 aylık süreçte, girişimcilik kültürünün tüm Türkiye’ye
yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Girişimcilik Teşvik Paketi
kanun tasarısının ardından, Gazi Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi işbirliği yapan
TÜGĐAD, ücretsiz “Girişimcilik Sertifika Programı” başlatıyor.
15 Mart 2013 tarihinde başlatılacak program, fakülte binasında, hafta için 18.30-21.30 saatlerinde
yapılacak. Toplam 44 saatte tamamlanacak programda; konunun uzmanları tarafından verilen
derslerde, katılımcılara üç ana modülden oluşan bir program sunulacak.
Birinci modülde; girişimcilik modüllerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
yapılacak. Đkinci modülde, iş planı kavramı ve pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim
planı, finansal plan ve finansal okuma gibi bilgiler verilecek. Eğitimin üçüncü modülünde ise iş planının
yazılması ve sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlar konu edilecek. Programı başarıyla
tamamlayan katılımcılara sertifikaları dağıtılacak.
Programın Türkiye genelinde, tüm iller ve ilçelere de yaygınlaştırılması veya öğrencilerin merkez illere
getirilerek programa katılmalarının sağlanması hedefleniyor.
Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz programa katılmak için yasasuzengin@hotmail.com adresine mail
atmak ya da 0312 216 12 02 nolu telefondan Asude Yasemin Zengin ile irtibata geçmek gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12049
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Ayhan Baynal Başkan adayı!
Kayseri S.M.Mali Müşavirler Odasına Başkan Adayı olarak Kayseri Meslekte Gelişim Grubundan Ayhan Baynal
aday oldu.
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Kayseri S.M.Mali Müşavirler Odasına Başkan Adayı olarak Kayseri Meslekte Gelişim Grubundan
Ayhan Baynal aday oldu.Önümüzdeki günlerde Yönetim, Denetim,Disiplen ve Birlik Delegelerinin
belirlenmesi ile seçim faaliyetlerine başladı.
Ayhan Baynal Kimdir?
1967 yılında Kayseri’de doğdu.
Mesleğe 1981 Yılında Mehmet Urfalı'nın yanında başladı.Đlk Okulu; Kayseri Zeki Doğan Đlk Okulundan,
Orta Okulu; 50.Yıl Dedeman'dan ve Liseyi Kayseri Atatürk Ticaret Lisesinde okudu.1992’de Anadolu
Üniversitesi Đktisat Fakültesi’nden mezun oldu.
1998 yılında S.M. Mali Müşavirlik Ruhsatını aldı. Aynı yıl Đhtisas S.M.Mali Müşavirlik Ltd.Şti'nin yetkili
ortaklarından oldu.2006-2010 döneminde TÜRMOB Birlik Delegesi görevi yaptı.

08.05.2010 tarihinde Meslekte Gelişim Grubundan Kayseri SMMM Odası Denetim Kurulu üyeliğine
seçilmiş olup halen aynı görevi yürütmektedir.
Televizyonda Mali Müşavirlik Mesleği üzerine programlar yapmakta olup, gazetelerde ve dergiler de
mesleğe dair çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.
Evli ve üç çocuk babasıdır
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12050
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayseri de Asayiş!
Trafik kazaları 3 yaralı ,El Kaide operasyonu,Tecavüz davaları
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Kayseri'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Đl Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay süren istihbarat çalışması
sonucu, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda U.B. (30) ve E.A (31) "terör
örgütü El Kaide üyesi oldukları" iddiasıyla gözaltına alındı.Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada da
çok sayıda örgütsel doküman ile kitap ve hard disk ele geçirildi.
Kayseri'de, 14 yaşındaki S.P. adlı kıza tecavüz ettikleri suçlamasıyla yargılanan 15 yaşındaki D.E. 9
yıl, 17 yaşındaki K.E.S. ise 14 yıl hapis cezasına çarptrıldı.Merkez Talas Đlçesi Yenidoğan
Mahallesi'nde geçen yıl Ekim ayında meydana gelen olayda, D.E. ile K.E.S.'nin birlikte arazide
dolaştıkları S.P.'ye tecavüz ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan S.P., sanıklar
D.E. ile K.E.S.'nin tecavüzüne uğradığını anlatarak, "Boş arazide dolaşıyorduk. Sonra beni yere yatırıp
ikisi de tecavüz etti. Çok bağırdım ama sesimi kimse duymadı, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.
D.E. ile K.E.S. ise suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 'hürriyetten yoksun
bırakma' ve 'tecavüz' suçlarından yargılanan D.E.'ye 9 yıl, K.E.S.'ye ise 14 yıl hapis cezası verdi. D.E.
ile K.E.S. duruşmadan sonra polis ekipleri tarafından kollarına kelepçe takılarak cezaevine götürüldü.
Sanık yakınlarından bazıları, karardan sonra Adliye koridorunda baygınlık geçirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çarpışan 2 otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen
bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı NATO Caddesi'nde G.K. idaresindeki 38 TN 401 plakalı
otomobil ile O.K. hakimiyetindeki 38 KY 564 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada sürücü O.K. ve 2 kişi
yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk
müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu arada çevrede toplanan vatandaşlar, 112 ekiplerinin yaralılara
müdahalesini meraklı bakışlarla izledi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör Muhabir :Öner Çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12051
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kaski Botaş'ı devirdi 79-72
Kayseri Kaskispor yabancılarının etkili oyunu ve serbest atışlardan bulduğu sayılarla
maçı 79-72 kazandı.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 18. Haftanın erteleme maçında Kayseri Kaskispor, Adana Botaş'ı
79-72 yendi Maça hızlı başlayan Kayseri Kaskispor, Jones'in, Ayşegül ve Dimitrakou'nun iyi oyunu ile
1. periyotu 22-19 önde kapattı. Adana Botaş'tan Thomas ve Paris'in 16'şar sayılık performansı aradaki
7 sayılık farkın kapanmasına yetmedi ve Kayseri Kaskispor ilk devreyi 44-37 önde tamamladı. 3.
periyota hızlı başlayan Adana Botaş, Kayseri Kaskispor'un da top kayıpları sonrasında bulduğu
sayılarlar aradaki farkı 2 sayıya kadar düşürdü. Kayseri Kaskispor, Matsi ve Dimitrakou'nun 3'lükleri ile
aradaki puan farkını korumaya çalışırken, Adana Botaş, Thomas ve Paris ile pota altında etkili oldu.
Hücumdan üst üste boş dönen Kayseri Kaskispor aradaki sayı farkını korumakta zorlandı. Adana
Botaş pota altındaki etkili oyunu ile skoru 55-55 yaptı. Kayseri Kaskispor faul atışlarından bulduğu
sayılarla 3. periyotu 59-56 önde kapattı. Son periyotta Kayseri Kaskispor Dimitrakou ve Jones'in etkili
oyunu ve serbest atışlardan bulduğu sayılarla maçı 79-72 kazandı. SALON: Kadir Has HAKEMLER:
Fatih Söylemezoğlu xx, Mahmut Tüfekçi xx, Eda Demiral xx KAYSERĐ KASKĐSPOR: Pınar xx 7, Jones
xxx 25, Aysun x, Ayşegül xx 7, Begüm x 4, Maltsi xx 6, Tuğba x, Esra x 4, Sanders xx 8, Đlayda,
Dimitrakou xxx 18 Adana Botaş: Thomas xxx 17, Burcu x, Pelin x 8, Dilek x 5, Saynur x, Büşra x, Elif x
6, Paris xxx 24, Korel x, Gamze x, Chaney x 12 1.PERĐYOT: 22-19 ( Kayseri Kaski Lehine) DEVRE:
44-37 ( Kayseri Kaski Lehine) 3.PERĐYOT: 59-56 ( Kayseri Kaski Lehine) EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12052
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Erciyesspor Tavşan Avlayacak
Erciyesspor Tavşanlı Linyitspor maçı hazırlıklarına başladı.Melikşah Üniversitesinde öğrencilerle biraraya gelindi.
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Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Hacı Boydak Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve
koşunun ardından yoğun kar yağışı nedeniyle salonda devam etti. Antrenmana, sakatlığı devam eden
Hüseyin Yoğurtçu katılmazken, kaleci Atilla takımdan ayrı koşu yaptı.
Đdman öncesi açıklamalarda bulunan Özköylü, Adana Demirspor deplasmanından üç puanla dönmüş
olmalarının takıma büyük moral verdiğini söyledi. Takımının ligde geride kalan 22 haftalık
performansından memnun olduğunu belirten Özköylü, şöyle konuştu: "Ligin bitmesine 12 hafta kaldı.
Bundan sonra her maç final havasında geçecek. Çünkü üst sıralardaki takımlar Süper Lig'e çıkmak
için alt sıradakiler de bir alt lige düşmemek için kıyasıya mücadele veriyor. Biz de kalan haftalarda
elimizden gelenin en iyisini yaparak Süper Lig'e biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Taraftarlarımız artık iç
sahadaki maçlarımızda bizi yalnız bırakmasın. Onların desteğine ihtiyacımız var. Đnşallah onların
desteğiyle birlikte hedefimize daha emin yürüyeceğiz." Kayseri Erciyesspor, TKĐ Tavşanlı Linyitspor
maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Melikşah Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye Kayseri
Erciyessporlu futbolcular, Emrah Bozkurt, Fatih Kılıçkaya, Gerard Gohou ve Sofiane Hanni katıldı.
Söyleşide konuşan Emrah Bozkurt, hedeflerinin Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek,
"Sezon başı bu takım kurulduğunda belli hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda transferler yapıldı.
Büyük bütçeler ayrılarak oyuncular Kayseri'ye getirildi. Bizim takımımızın hedefi Spor Toto Süper Lig'e
çıkmak. Bu sene de zaten süper lig doğrultusunda ilerlediğimizi düşünüyorum. Buraya inşallah bir
daha süper lig futbolcusu olarak geliriz. Geçen sene yapılan yatırımlarla Kayseri Erciyesspor
altyapısına doğru ilerliyordu. Ligin ikinci yarısında tek kaybetmeyen takım biziz" dedi. "ĐNŞALLAH BĐR
ÜST LĐGE ÇIKACAĞIZ" Đç sahada puan kaybetmelerine üzüldüklerini kaydeden Bozkurt, "Son 2-3
sezondur ilk yarı iyi ikinci yarıyı kötü performans sergiliyorduk ama bu sene bunu yaşamadık. Đçeride 7
dışarıda 5 maç oynayacağız. Đnşallah bu maçlarda iyi, sonuçlar alarak bir üst lige çıkacağız. Đç sahada
maç kaybediyoruz ama puan tablosuna baktığımızda kötü bir durum yok. Tabi kaybedilen maçlar
olacak. Takımda da kimse bireysel hata yapmak istemez ama bunlar futbolun içinde olan şeyler"
şeklinde konuştu.
FATĐH KILIÇKAYA: "TAKIMIMIZIN SPOR TOTO SÜPER LĐG'E ÇIKMASINI EN ÇOK ĐSTEYEN
BĐZLERĐZ"
Kayseri Erciyesporlu futbolcu Fatih Kılıçkaya ise, "Bize 'Spor Toto Süper Lig'e çıkmak istiyor
musunuz?' diye soruyorlar. Takımımızın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını en çok isteyen bizleriz. Maç
kazanmak için o kadar mücadele veriyoruz bunun da karşılığını almak istiyoruz. Đnşallah bu sene
sahada gerekenleri yaparak süper lige çıkacağız. Manisa maçında bir şanssızlık yaşadık. Maç
kazanmak zordur. Ayrıca bu haftaki maçtan itibaren iç saha galibiyet serimizi başlatmak istiyoruz" diye
konuştu. GERARD GOHOU ise ellerinden geleni yaptıklarına değinerek, "PTT 1. Lig gerçekten
mücadele gerektiriyor. Bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Lig bitince umarım bunun karşılığını alırız"
diye konuştu.
SOFIANE HANNI de, Türkiye'yi sevdiğini ifade ederek, Kayseri Erciyesspor'da futbol oynamaktan
dolayı mutlu olduğunu söyledi.
25 Şubat Pazartesi maçın hakemi ise açıklandı. 19.00 Kayseri Erciyesspor - TKĐ Tavşanlı Linyitspor:
Hakem:Deniz Ateş Bitnel
Kayseri Erciyesspor PTT 1'inci liginde şampiyonluğa koşarken, kaptan Emrah ve Gohou da attıkları
gollerle takımı sırtlıyor. Gohou-Emrah ikilisi 22'nci hafta sonunda rakip fileleri 28 kez havalandırarak
PTT 1'inci liginde 10, Spor Toto Süper ligde ise 8 takımdan daha fazla gol attı. PTT 1'inci Ligi'nde 22
hafta sonunda attığı 41 gol ve topladığı 41 puanla "41 kere maşallah" dedirten Kayseri Erciyesspor'da
gol yükünü Gohou-Emrah ikilisi çekiyor. Fildişili oyuncu Gerard Gohou, 22 hafta sonunda 15 gole
ulaşırken, kaptan Emrah Bozkurt da 13 golle takım arkadaşıyla birlikte gol krallığında da iddialı
olduğunu gösteriyor. GOHOU-EMRAH SÜPER LĐGDE 8 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL ATTI GohouEmrah ikilisinin attığı 28 gol, Süper lig ve PTT Birinci liginde yer alan birçok takımın da gol sayısından
daha fazla. Golcü ikili, Spor Toto Süper Lig'de Karabükspor'un attığı toplam gol sayısını yakalamış.
Trabzonspor (25), Sivasspor (25), Orduspor (24), Đstanbul Büyükşehir Belediyespor (27),
Gaziantepspor (21), Elazığspor (17), Mersin Đdman Yurdu (23) ve Akhisar'dan (17) daha fazla gol
atmış. Gohou-Emrah işbirliğinde PTT 1'inci liginin en çok gol atan takımı unvanını da elinde
bulunduran Mavi siyahlılar, PTT 1'inci liginde ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor
(28)'le aynı gole ulaşırken, Karşıyaka (25), Bucaspor (25), Şanlıurfaspor (21), Torku Konyaspor (22),
Samsunspor (25), Denizlispor (20), Kartal (18), Tavşanlı Linyitspor (21), Göztepe (14) ve
Ankaragücü'nden (17) daha fazla gol atmış. Bu sezon mutlu sona ulaşacaklarını iddia eden kaptan
Emrah, " Kayseri Erciyesspor olarak sezona şampiyonluk parolasıyla girdik. Başkanımız Ziya Eren ve

yönetim kurulumuz da bu doğrultuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak güçlü bir kadro oluşturdu.
Deplasmanların en başarılı takımıyız. Ama iç sahada zaman zaman talihsizlikler yaşardık. Bu haftadan
itibaren iç sahada da aynı başarıyı tekrarlayarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek
istiyoruz. Gol kralı Gohou mu olur ben mi bilmiyorum ama gol kralı da Kayseri Erciyesspor'dan çıkarsa
başarımızı taçlandırmış oluruz" diye konuştu. EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12053
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Osmanlının ilk Başmüderrisi Kayserili
Davud El- Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uyg. ve Ar. Mer.artık tarihi Çayırağası Konağı'nda olacak
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Osmanlı Devleti'nin ilk başmüderrisi Davud El- Kayseri'nin yaşamını ve
öğretilerini araştıracak.Üniversite bünyesinde kurulan Davud El- Kayseri Tasavvuf Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilerek ERÜ'ye devredilen
tarihi Çayırağası Konağı'nda faaliyet gösterecek.Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, yaptığı
açıklamada, Kayseri'nin sosyal ve kültürel açıdan da dünyada giderek artan bir öneme sahip olduğunu
belirterek, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bilgi odaklarından birisi olduğunu söyledi. Kayseri'nin
kendine ait farklı bir sosyo-kültürel altyapısı olduğuna dikkati çeken Keleştemur, şöyle devam etti:
"Ekonomisinde ve eğitim düzeyinde bir gelişme ve kalkınma oldu. Bu dünyada merak konusu. 'Acaba
böyle bir ortamda, Anadolu'nun ortasında, bu gelişme neden oluyor, bu gelişmenin altındaki temel
dinamikler nelerdir' merak ediliyor. Bu konuda bizim üniversitemize de ziyaretler yapılıyor.
Đngiltere'den, Amerika'dan farklı sivil toplum örgütlerinden araştırmacılar geliyor. Bu bakımdan bizim de
kendimizi bilmemiz lazım, çevremizi bilmemiz lazım. Bu nedenle sosyal bilimlerle alakalı birkaç merkez
kurmaya karar verdik. Bunlardan biri de Davud El- Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi'dir."-Tarihi konak, merkeze tahsis edildi-Keleştemur, Davud El- Kayseri'nin
Kayseri'de doğduğunu, tahsilini ise Kahire'de yaptığını belirterek, Osmanlı Đmparatorluğu'nun ilk
başmüderrisi olduğunu anımsattı.Davud El- Kayseri'nin Đznik Medresesi'ne tayin edilen il başmüderris
olduğunu vurgulayan Keleştemur, şöyle konuştu: "Daha sonra Kayseri'ye tekrar gelmiş. Đznik'te meftun
olduğu söyleniyor ancak Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de Kayseri'de mezarı olduğuna dair
bilgiler var. Sahip çıkmakta çok geciktik. Gerek bizim değerlerimiz, gerekse Đslam dünyasının
değerleriyle ilgili Đngiltere'de Amerika'da onlarca merkez bulabilirsiniz. Đmamı Rabbani Enstitüsü'nden
tutun, Muhyiddin Arabi, Mevlana, Yunus Emre enstitüleri... Balkanlar'da bile Türkiye'den daha fazla
sayıda araştırma merkezi var. Biz de kurduğumuz tasavvuf araştırmaları merkezi sayesinde Davut El
Kayseri'yi dünyaya tanıtacağız." Keleştemur, Melikgazi Belediyesi'nin Şehit Nazımbey Mahallesi'ndeki
tarihi Çayırağası Konağı'nı restore ederek üniversitelerine devrettiğini belirterek, Davud El- Kayseri
Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmalarını burada yürüteceğini
sözlerine ekledi.Davud El- Kayseri, 14. asırda yaşamış önemli bir Đslam düşünürü ve mutasavvıfıdır.
Çeşitli kaynaklarda 1258-1261 tarihleri arasında doğduğu belirtilmektedir. Tahsil hayatına doğduğu yer
olan Kayseri'de başladığı ve dini ilimlerdeki bilgisini artırmak için Kahire'ye gittiği bilinmektedir.
Tasavvufi terbiyesini yine Konevi'nin talebelerinden birisi olan Abdurrezzak Kaşani'nin yanında alan
Davud El- Kayseri, Orhan Gazi tarafından 1336 yılında Đznik'te yaptırılan medreseye müderris olarak
tayin edilmiştir. Davud El- Kayseri, ölümüne kadar bu görevde kalmıştır.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12055
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Bilinçli tüketin!
Gıda Katkı Maddelerini Bilinçli Tüketin!
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Gıda Katkı Maddelerini Bilinçli Tüketin!
Son günlerin gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olan, özellikle çocuklara yönelik okul
çantası, ayakkabı, kalem gibi ürünlerde kullanılan kimyasal madde oranlarının belirtilen ve uygun
görülen sınırların çok üzerinde olması…
Bu ürünlerde kullanılan kimyasalların özelliklerini, çocuklarımıza bugün ve gelecekte verebileceği
zararları Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami
Uyanık’tan öğrendik.
Gıda Katkı Maddeleri Kullanımına Đzin Verilen Maddelerdir…
Gıda katkı maddeleriyle ilgili çalışma, kural ve düzenlemeler uluslararası niteliktedir. ‘Bu konuda;
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü'nün (FAO) çalışmaları ile Uluslararası Gıda
Kodeks Komisyonu (CAC) oluşturulmuştur. CAC'nin alt kuruluşu olan Gıda Katkı Maddeleri Eksper
Komitesi; (JECFA- Joint Expert Commitee on Food Additives) gıda katkı maddeleri için öneri
niteliğinde standartlar hazırlamaktadır. Ülkemizde de, Sağlık Bakanlığı’nın gıda katkı maddeleri
yönetmeliğindeki tanımı şöyledir; Gıda katkı maddeleri; "Normal koşullarda tek başına tüketilmeyen
veya gıda hammaddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen
teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede
bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması,
depolanması sırasında; gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak,
düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddelerdir.”
Gıdalara Renk Vermek Đçin Kullanılan Gıda Boyaları Đzin Verilen Ölçülerde Kullanılmalı!
Son zamanlarda, yaşamımızın her alanında sağlığımıza etkilerinin tartışıldığı kimyasal maddelerden
en çok gündemde olanları azo boyaları ve fitalatlardır. Azo boyaları, tekstil ve gıda sanayisinde yaygın
olarak kullanılan boyalardır. Kimyasal olarak aromatik azo bileşikleri yapısında olan ve sentetik olarak
elde edilen bu bileşikler, farklı kimyasal gruplar eklenmesiyle, kararlı parlak ve canlı çok çeşitli renkler
oluştururlar. Gıdalara renklendirici olarak ya da ışığın, havanın, sıcaklığın, nemin etkisiyle doğal
renginin kaybını dengelemek amacıyla çok çeşitli renk maddeleri katılır. Azo boyaları su içinde iyi
çözündüğünden, vücutta birikmez, karaciğerde parçalanarak, idrar yoluyla vücuttan dışarıya atılır. Azo
boyası ile renklendirilen gıdaları tüketerek, azo boyası için geçerli doğrudan toksik düzeye ulaşılmaz.
Ancak standartlara uygun özellikte olmayan bazı boyalar ve bunların bozulması ile oluşan ürünler
toksik etkili olabilir. Boyaların birçok bozulmuş ürünleri olduğundan, bunlar sonradan mutajenik ya da
kanserojenik etki yaparlar. Bu nedenle, bazı boyaların gıda boyası olarak kullanılmasına artık izin
verilmemektedir. Bazı gıda boyalarının, çocuklarda hiperaktiviteye sebep olduğu ya da hiperaktiviteyi
artırdığı iddia edilmektedir. Hiperaktivite etkisi tartışmalı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak farklı boya
kombinasyonları (örneğin azo boyaları ve benzoik asit kombinasyonu) bulunduran besinleri tüketen
çocuklarda bazı olumsuz etkileri olduğu da görülmüştür. Direkt etkiler yanında, kullanılan bazı
maddelerin ya da ilaçların yan etkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilirler. Örneğin, yiyecek ve
içeceklere sarı renk vermek için katkı maddesi olarak kullanılan, bir azo boyası olan Tartrazin (E 102)
bazı kişilerde alerjik reaksiyonları artırabilir. Yine son yıllarda meyve, sebze veya tohum ve
baharatlardan elde edilen pigmentler, doğal gıda renkleri olarak kullanılması da teşvik edilmektedir.
Renklendirici özellikleri ve saflıklarının belirlenmiş kriterlerde olması gerektiği gibi, gıdalara katılması

gereken miktarlar titizlikle testten geçirilmelidir. Her ülke ilgili kuruluşları ile bunları kontrol altında
tutmaya çalışmaktadır.
Fitalatlar denilen kimyasal maddeler, fitalik asit esterleri olan, suda çözünürlükleri ve uçuculukları
düşük, yağda çözünürlükleri yüksek organik bileşiklerdir. Çok geniş kullanım alanı olan bir plastiğin
(Polivinilklorür, PVC) yapısına katılarak uzun moleküllerin birbirleri üzerinde kaymasını sağlarlar. Bu
nedenle sert plastik elastik hale getirmek için kullanılmaktadır.
PVC; kapı, pencere, yer döşemeleri, cephe kaplaması şeklinde binalarda, elektrik kabloları, su
borularında, beyaz eşya ve mutfak gereçleri, elektronik aletlerde, otomobil sanayide, sağlık
malzemelerinde, oyuncaklarda yaygın olarak kullanılır. Endokrin sistemde etkilerinin yanında, toksik
özellikleri nedeniyle genetik, kanserojen faktör olarak tartışılan katkı maddeleridir. Ülkemizde
de''Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde Đçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Đlişkin Tebliğ'' ile birlikte, tekstil, hazır giyim, kırtasiye ve çocuk bakım ürünlerinde bulunan azo boyaları
ve fitalatlar gibi tehlikeli kimyasalların kontrolleri yapıldığı gibi, kullanımına da kısıtlamalar getirilmiştir.
Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ile ilgili çalışmalar da yoğunluk kazanmıştır.
Özellikle tekstilde ve gıda maddelerinde denetimler artmış, uygunsuz ürünler ve firmalar kamuoyu ile
paylaşılmaktadır. Kırtasiye ürünlerinin, çantalar (okul çantaları, beslenme çantaları, kalem çantaları),
boya malzemeleri (pastel boya, sulu boya, kuru boya kalemleri, keçeli kalemler), kalemler (kurşun
kalem, tükenmez kalem), silgiler, kalemtıraşlar, defterler, abaküsler, sayı fasulyeleri, su matarası,
oyuncak damgalar, kalıplar, bant, sticker ve etiketler de kullanılan zararlı kimyasalların riskleri, bu
konuda duyarlılığın daha da artmasının önemini ortaya koymaktadır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12056
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayseri ve Erciyesspor'da son durum!
Tavşanlı Linyit ve Gençlerbirliği takımlarımıza bileniyor
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TKĐ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Ümit Erol Tok, deplasmanda Kayseri Erciyesspor karşısında
puan ya da puanlar alarak, takımını rahatlatmaya çalışacaklarını bildirdi. Tok,iç saha maçlarında,
rakiplerine baskı kurup onlarda deplasman korkusu oluşturamadıklarını söyledi. Bunun nedenlerini
araştırıp sorunu çözme yoluna gideceklerini belirten Tok, şöyle konuştu: "Uzun süre ateş hattında yer
aldıktan sonra Denizlispor maçında aldığımız 3 puanla düşme hattından kurtulmuştuk.
Geçen hafta Torku Konyaspor'a sahamızda yenilerek yeniden tehlikeli bölgeye girdik. Denizlispor
galibiyeti mi üzerimizde baskı oluşturdu yoksa yeni gelen arkadaşlarla bir uyum sorunu mu varHepsini gözden geçireceğiz. Bu sorunu çözmeliyiz. Çünkü iyi bir takımımız var ve yetenekli futbolcu
kadrosuna sahibiz. Eski ve yeni oyuncularımızın bir araya gelmesinin verdiği sıkıntılar olabilir, uyum
süreci gecikebilir. Bu olaylara el atıp en kısa sürede sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
Alabileceğimiz maksimum puanları alıp bu takımı bulunduğu yerden üst sıralara taşımak için ne
gerekiyorsa yapacağız." Tok, her maça kazanmak amacıyla çıktıklarını dile getirerek, bu düşünceyi
oyuncularına aşılamaya çalıştığını anlattı.
Futbolcularını, beklentileri doğrultusunda sevk etmeye çaba harcadığını ifade eden Tok, "Kayseri
deplasmanından puan ya da puanlarla dönüp takımımızı rahatlatmaya çalışacağız" dedi. Tok, 25
Şubat'taki maç için 23 Şubat akşamı Kayseri'ye hareket edeceklerini ve karşılaşma öncesi son idmanı
bu kentte yapacaklarını sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, ikinci yarı henüz mağlubiyeti olmayan Kayserispor'a ilk
mağlubiyetlerini tattırmak istediklerini söyledi. Kayserispor maçı hazırlıklarına devam eden
Gençlerbirliği günü tek çalışma ile tamamladı. Fuat Çapa nezaretinde ki antrenmanda oyuncular tam
kadro yer alırken, çalışma yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Antrenman sonrası ise Kayserispor maçı ile
ilgili değerlendirmede bulunan teknik patron Fuat Çapa, Kayserispor'un ikinci yarıda henüz mağlubiyeti
olmadığına dikkat çekti.
Bakıldığı zaman zor ve güzel haftalar başladığını vurgulayan Çapa, "Ligin bitmesine 12 hafta kaldı.
Her geçen hafta kalan maçların önemi daha fazla artıyor. Her almış olduğunuz galibiyet ve puanın
değeri var. Alacağımız puanlara ligi nasıl bir konumda bitirmemizde belirleyici olacak. Bu da ligde ne
kadar başarılı olup olmadığımızı belirleyecek." diyerek, şunları söyledi: " Türkiye'de değerlendirmeler
skora ve sonuca göre yapılıyor. Saha içinde yaptıklarınız veya oynadığınız futbol o kadar önem arz
etmiyor.
Hafta sonunda oynayacağımız karşılaşmaya gelince. Her iki takım içinde önemli bir karşılaşma.
Rakibimiz ikinci yarıya çok iyi başladı. Henüz mağlubiyetleri yok. Her şeyin bir ilki var. Bizde gidip
Kayseri'de galip gelmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Galip gelip geri döneceğiz."
Öte yandan antrenmanı ziyaret eden Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF)
bünyesinde eğitim gören 06 Turkuaz Gençlik Spor Kulübü öğrencileri futbolcularla tanışarak hatıra
fotoğrafı çektirdi. Ayrıca antrenman sırasında sahaya giren bir kedi ise ilginç bir görüntü oluşturdu.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12057
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Talas eski kaymakamı ''şaka'' kurbanı!
Eski Talas Kaymakamı Ekrem Çalık'ın Marmaris'teki ziyarette yaşadığı öğrenci şakası
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Muğla'nın Fethiye Đlçesi'ndeki Fatih Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Fethiye Kaymakamı
Ekrem Çalık'ın girdiği bir sınıfta, öğrencilerin şakalaşmak için tahtaya yazdığı 'Salak Ebru' yazısı, krize
neden oldu. Korumalar ve öğretmenlerin, Kaymakam Çalık'ın görmesini istemediği yazıyı, silgi
bulunamayınca 'Ebru' adlı öğrenci kağıt mendille sildi.
Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, 13 Şubat'a kalp krizi sonucu ölen edebiyat öğretmeni Adem Sertel'in
görev yaptığı Fatih Anadolu Lisesi'ne 'Başsağlığı' dilemek için gitti. Đlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel
Gültekin, okul yönetimi ve öğretmenlere başsağlığı dileyen Kaymakam Çalık, daha sonra okulda
incelemelerde bulundu. Kaymakam Çalık, bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etmek istedi.
Kaymakam Çalık öğrencilerle konuşurken, korumaları ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gültekin,
öğrencilerin şakalaşırken yazı tahtasına yazdıkları 'Salak Ebru' yazısını fark etti. Kaymakam Çalık'ın
yazıyı görmemesi için silgi arayan bir öğretmen bulamayınca yazıyı eliyle silmek istedi ancak başarılı
olmadı.

YAZIYI SĐLMEK EBRU'YA DÜŞTÜ
Sınıfta gülüşmelere neden olan yazıyı silmeye çalışan görevliler, tahtanın önünü kapatarak yazının
görünmesini engellemeye çalıştı. Bir görevli yine eliyle tahtadaki yazıyı silmek istedi. Bu görevlinin de
başarılı olamaması üzerine devreye elindeki kağıt mendille tahtaya gelen 'Ebru' adlı öğrenci girdi.
Sınıfta kısa süreli kargaşaya neden olan yazının Ebru isimli öğrenci tarafından silinmesi ardından
Kaymakam Ekrem Çalık konuşmasına devam etti. Öğrencilere başsağlığı dileyen Çalık, daha sonra
öğütler vererek sınıftan ayrıldı.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12058
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Şükrü Bayraktar istifa etti.
Hemşehrimiz Tuzhisar'lı Kayseri Đl Hakem Kurulu Başkanı Bayraktar görevini bıraktı.
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Tuzhisarlı Hemşehrimiz Kayseri Đl Hakem Kurulu Başkanı Şükrü Bayraktar görevinden istifa etti.
Hemşehrimiz Tuzhisarlı Kayseri Đl Hakem Kurulu Başkanı Şükrü Bayrakdar istifa etti. Kayseri Đl Hakem
Kurulu Başkanlığı'nı uzun süredir yürüten ve sanayici olan Şükrü Bayrakdar'ın istifası hakem
camiasında yankı uyandırdı. Şükrü Bayrakdar'ın istifasının sebebini açıklaması beklenirken, boşalan Đl
Hakem Kurulu Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merak konusu.
EDĐTÖR MUHABĐR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12059
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kadın Çiftçiler Kayseri de yarışacak
17 Nisan da Kayseri de bölge yarışması finali yapılacak
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"Kadın Çiftçiler Yarışıyor" bilgi ve proje yarışmasında, 1'inciliği Tarsus, 2'nciliği Silifke, 3'üncülüğü ise
Bozyazı ilçesi aldı.
Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Akdeniz Đhracatçı Birlikleri Derneği Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen yarışmada, bu tür sosyal aktivitelerin amacının, kadınların her alandaki iddialarını
korumak olduğunu söyledi. Yarışmacıların kadınlara şans ve fırsat eşitliği sağlandığında neler
yapabileceklerini gösterdiklerini vurgulayan Güzeloğlu, "Kadınlarımıza, yaşamın her alanda fırsatlar
vererek, onların, hayatımızı ne kadar zenginleştirdikleri daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.
Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kadir Çiftepala ise, Mersin'de kadının tarımsal üretimdeki
payının azımsanamayacak derecede fazla olduğunu vurguladı.Kadınları kendi ekonomik özgürlüğünü
kazanmış bireyler olarak yetişme amacında olduklarını söyleyen Çiftepala, "Amacımız, kadınlarımızın,
girişimci olmalarının yanı sıra sosyo ekonomik düzeyleri yüksek bireyler olarak hayatın her alanın da
aktif olmalarıdır. Bakanlığımızın 2004'te başlattığı "Kadın Çiftçiler Bilgi ve Proje yarışmasını" en iyi
şekilde yaparak 10.sunu düzenlemekteyiz. Bu tür aktivitelerle amacımız kadınların hayatın her
alanında daha etkin olmalarıdır" dedi.
Çok sayıda ödülün dağıtıldığı yarışmada, Mersin'de, birinciliği Tarsus, ikinciliği Silifke ve Üçüncülüğü
ise Bozyazı ilçelerinden gelen çiftçiler kazandı.
Yarışmanın birincisi, 17 Nisan'da Kayseri'de yapılacak olan ve 7 ilin temsilcisinin katılacağı bölge
yarışmasında, Mersin'i, hazırlamış olduğu projesiyle temsil edecek. Bölge yarışmasında birinciliği elde
eden yarışmacının ise, Balıkesir'deki Türkiye finaline katılacağı bildirildi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12060
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayseri the Women Cup
Avrupa Kadın Basketbol Şampiyonluk Kupasını Kayseri KASKĐ getirecek inşallah
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Eurocup'ta finale kalan Kaskispor Kadın Basketbol Takımı'nı final heyecanı sardı. 7 Mart'taki finalin ilk
maçını Moskova'da, 14 Mart'ta ise Kayseri'de Dinamo Moskova takımı ile oynayacak olan mavibeyazlı ekip çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Avrupa Kupası'nı Kayseri'ye getirmek istediklerini ifade eden Kaskispor Kadın Basketbol Takımı
Antrenörü Ayhan Avcı, "Sene başındaki belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.
Avrupa'da istediğimiz, planladığımız yerlere geldik. Bu zamana kadar geldiğimiz kısım geçen sene de
yapabildiğimiz bir kısımdı. Asıl iş bundan sonra, yapamadığımızı yapmak, kupayı Kayseri'ye getirmek
istiyoruz. Bütün hedeflerimiz artık bu doğrultuda" diye konuştu.
Türkiye ligine yönelik açıklamalarda da bulunan Avcı, "Ligde de şanssız mağlubiyetler aldık ama zor
bir lig oynuyoruz. Türkiye ligi çok zor bir lig. Ligde bulunan her takımın iyi kadrosu var. Türkiye ligi
Avrupa liglerinin en iyi liglerinden biridir. Ligin başında namağlup bir takım olmayacağını biliyorduk.
Ligde daha ne olacağı belli değil. Kadromuz derin olmamasına rağmen hem Avrupa'da hem de ligde
iyi işler başardık"
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12061
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Sağlık için pedal çevirecekler!
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 3 Mart Pazar günü, 17 ilde eş zamanlı bisiklet turu etkinliği düzenliyor
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Sağlık için pedal çevirecekler
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 3 Mart Pazar günü, 17 ilde
eşzamanlı bisiklet turu etkinliği düzenliyor. Etkinlik bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşama
dikkat çekmek için her yaş grubuna açık olacak.
Türkiye’nin en eski ve köklü kurumlarından Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yeni döneminde bağımlılıklardan
uzak ve sağlıklı bir yaşam için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde 1-7 Mart haftasında kutlanan
Yeşilay Haftası’nda bir dizi etkinlikle sağlıklı yaşama dikkat çekerek bağımlılıklar konusunda
kamuoyunu bilgilendiriyor. Yeşilay Haftası etkinliklerinin ilki 17 ilde eş zamanlı düzenlenecek bisiklet
turu.
Etkinliğin 3 Mart Pazar günü, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Ordu, Yalova, Kırklareli, Hatay, Antalya,
Đzmir, Kocaeli, Kdz. Ereğli, Balıkesir, Aksaray, Samsun, Eskişehir, Aydın’da düzenlenmesi planlanıyor.
Turun Đstanbul ayağı ise tarihi yarımadada gerçekleşecek. Sirkeci’den start alacak olan bisiklet turu
Eminönü, Sultanahmet, Yedikule, Fatih ve Sirkeci'yi kapsayacak. 25 km’lik güzergâh boyunca sağlık
ekipleri ve teknik destek katılımcılara hizmet verecek. Ayrıca katılımcılara tarihi yarım ada hakkında
bilgiler verecek rehberler eşlik edecek.
Bisikletliler Derneği üyelerinin de katılımı ile gerçekleşecek olan etkinlik tüm halkın katılımına açık
olacak. Hedef ise sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek. Bisiklet kullanımının keyifli bir spor etkinliği
olmasının yanında doğaya da saygılı bir ulaşım aracı olması sebebiyle etkinlik önemli bir anlam
taşıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12062
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Özhaseki Esnaf Turunda
Cuma Namazı sonrası Orta Sanayi Bağkale Camii civarında esnafı ziyaret etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası gerçekleştirdiği esnaf
ziyaretlerine bu hafta da devam ederek Orta Sanayi'de bulunan esnafları dükkanlarında ziyaret etti.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte Cuma namazını Orta Sanayi'de bulunan Bağkale
Camii'nde kılan Başkan Özhaseki cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan
Özhaseki'ye sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, kendisinden duydukları memnuniyeti ifade
ederek 'ileriye doğru devam' şeklinde temennilerde bulundular. Vatandaşlarla samimi bir ortamda ayak
üstü sohbet eden Başkan Özhaseki, ardından yol boyunca dükkanlara uğrayarak esnafları ziyaret etti.
Orta Sanayi esnafı da Başkan Özhaseki'nin sürekli halkın içinde olan bir başkan olduğunu ve bugün
de kendilerini işyerlerinde ziyaret ederek bunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyled. EDĐTÖR
MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12063
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Özhaseki Berlin de ödül alacak
4. Tourexpi Destinasyon Yönetim Ödülleri, 06 Mart 2013 de Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda
sahiplerine teslim edilecek.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mega projeleri arasında yer alan ve Kayseri'yi Türkiye'nin kış
sporları merkezi haline getirecek olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye ödül getirdi. Başkan Özhaseki, Geleneksel 4.
Tourexpi Destinasyon Yönetim Ödülleri'nde Yılın En Đyi Turizm Belediye Başkanı ödülüne layık
görüldü. Kayseri'ye yaptığı hizmetlerle ödülleri toplayan Başkan Özhaseki, bu kez de 8 yıldır 4 dilde
yayın yapan turizm sektörünün bilgilendirme ve haber platformu Tourexpi tarafından Yılın En Đyi
Turizm Belediye Başkanı seçildi.
Tourexpi, Başkan Özhaseki'nin Erciyes Dağı'nda büyük bir yatırım ile uluslararası standartlarda kayak
merkezi yapılmasına öncülük ettiğini vurgulayarak bu dev proje için kentin kaynaklarını akıllıca ve
cesaretle kullandığına dikkat çekti. Ayrıca Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesi ile iç pazarda
bir Kayseri turizmi heyecanın doğduğu ifade edildi. Yurtiçinden ve yurtdışından 40 binden fazla
Tourexpi okuyucusunun oylarıyla belirlenen Geleneksel 4. Tourexpi Destinasyon Yönetim Ödülleri, 06
Mart 2013 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Berlin Uluslararası Turizm Borsası
Fuarı'nda sahiplerine teslim edilecek.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12064
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Askerlik Şubesi Kayseri'yemi bağlanıyor
Malatya'da bazı kurumların bölge müdürlüklerinin kapatılması ve cezaevi sayısının artırılmasına tepki gösterdi.
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da bazı kurumların bölge müdürlüklerinin kapatılması
ve cezaevi sayısının artırılmasına tepki gösterdi. Gündemdeki konuları değerlendiren Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Cezaevlerinin yapılacak olması tirajikomik bir durum.
Malatya'ya 4 adet cezaevi yapılacağı AKP milletvekili tarafından açıklandı. Cezaevlerini 82. vilayet
olarak biliriz. Önce Şoför Okulu, yani Altay Kışlası kapatıldı. Askerlik şubesi Kayseri'ye bağlanıyormuş.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü zaten önceden kapatılmıştı. Bunlar bölge müdürlüklerini kapatıp
Malatya'da cezaevi sayısını artırıyorlar. Tirajikomik bir durumu halkın takdirlerine bırakıyorum"
ifadelerini kullandı.
KESK üyelerinin gözaltına alınmaları konusuna da temas eden Ağbaba, "12 Eylül döneminden daha
fazla tutuklamalar oluyor" iddiasında bulunup, " Türkiye'de muhalif örgütlenmenin güçlerinden olan
KESK üyelerine yapılan operasyonları kınıyorum" şeklinde konuştu.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12065
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayserispor - Gençler'i bekliyor
Kayserispor 2 hafta içerde maç yapacak.Gençlerbirliği ve Mersin Đ.Y. ile oynayacak
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Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapıldı. Isınma
hareketleriyle başlayıp, top çalışmasıyla devam eden antrenmana sakatlığı süren Steinsson katılmadı.
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Prosinecki, Gençlerbirliği karşılaşmasının çok zor
geçeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Önümüzde zor bir maç var. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Takımın
moral motivasyonu yerinde. Gençlerbirliği son maçını kazanmanın moraliyle buraya gelecek. Biz de
kendi gücümüzü ortaya koymak için sahada olacağız. Son zamanlarda güzel futbol oynuyoruz. Ümit
ediyorum ki Pazar günü yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımıma güveniyorum.
Gençlerbirliği maçını iyi gidişatımızı devam ettirmek adına kazanmamız gerekiyor. Galip gelme adına

var gücümüzle sahada olacağız." Sarı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma
giyemeyecek Bobo, Cleyton ve Riveros'un önemli oyuncular olduğunu vurgulayan Prosinecki, "Cezalı
oyuncularımız takımda sürekli oynayan oyunculardı. Takıma büyük katkı sağlıyorlardı. Fakat biz
profesyonel bir takımız. Takımımızda oynayan bütün oyuncularımız değerlidir. Cezalı arkadaşlarımızın
yerine oynayacak futbolcularımız da en iyi şekilde mücadele edeceklerdir" diye konuştu.
Bu arada antrenman öncesi Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, futbolculara
baklava ikram edip, tezahüratta bulundu. Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı
antrenmanla devam edecek. Öte yandan Gençlerbirliği, 24 Şubat Pazar günü deplasmanda
Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı
futbolcular, pas-kontrol çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Yarın sabah son antrenmanını
gerçekleştirecek başkent ekibi, öğleden sonra karayoluyla Kayseri'ye hareket edecek.
Gençlerbirliği'nde, sarı kart cezalısı Tosic, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Türkiye Futbol
Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından infaz edilmemiş 1 resmi maçlık men cezası 1 yıl süreyle
ertelenen Azofeifa ise teknik direktör Fuat Çapa'nın şans vermesi durumunda sahadaki yerini
alabilecek.
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gençlerbirliği ile
karşılaşacak olan Kayserisporlu futbolculara, moral ziyaretinde bulundu. Karpuzatan Tesisleri'nde
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolculara, Kilim Sosyal Bilim Lisesi
öğrencileri moral ziyaretinde bulundu. Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Mustafa Kışan,
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'ye elleriyle baklava yedirdi. Futbolcuların antrenmanı
öncesi konuşan Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Mustafa Kışan, "Bir grup öğrenciyle bugün
Kayserispor'a moral vermek için buradayız. Sosyal Bilimler Lisesi her alanda olduğu gibi spor alanında
da geleceğin inşallah yöneticilerini yetiştirecek. Bu anlamda da futbolcuları hem yerinde görmek
istedik. Bu amaçla Kayserispor takımımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. Kayserispor Teknik
Direktörü Robert Prosinecki ise, öğrencilerin bu ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu
ziyaret motivasyon anlamında güzel oldu. Şimdi önümüzde zor bir maç var. Bu maçla alakalı her
zaman ki gibi çalışmalarımız iyi gidiyor. Zor bir maç olacak. Biz kendi gücümüzü sahaya yansıtmak
için oynayacağız. Uzun zamandır güzel bir seri yakaladık. Ümit ediyorum ki Pazar günü
oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanırız" şeklinde konuştu EDĐTÖR
MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12066
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Tavşanlı maçı Pazartesi 19' da
Erciyesspor da Tavşanlı Linyitspor maçı hazrılıkları sürüyor
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Kayseri Erciyesspor, haftasonu sahasında yapacağı TKĐ Tavşanlı Linyitspor maçı hazırlıklarını
sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Hacı Boydak Tesisleri'nde yapılan antrenman,
ısınma ve koşunun ardından yarı alanda top çalışmasıyla devam etti.
Antrenmana, sakatlığı devam eden Hüseyin Yoğurtçu katılmadı. Antrenman öncesi açıklamalarda
bulunan takım oyuncusu Serdar Eylik, "Son Adana Demirspor maçında iki gol attım. Çok mutluyum,
hocamın bana verdiği şansı iyi kullanmak için çok çalışıyorum. Takımıma daha fazla katkıda bulunmak
istiyorum. Şimdi önümüzde önemli bir Tavşanlı Linyitspor maçı var. Rakibimiz küme düşmeme

mücadelesi veriyor. O yüzden bu karşılaşma zor geçecek. Umarız iyi bir oyun sonucunda galip gelir ve
liderliğimi sürdürürüz" diye konuştu. Kayseri Erciyesspor, TKĐ Tavşanlı Linyitspor maçı hazırlıklarına
23 Şubat günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
PTT 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan
yapılan açıklamaya göre 25. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Mart Cumartesi 14.00 MKE Ankaragücü-1461 Trabzon ( Ankara 19 Mayıs Seyircisiz)
14.00 Torku Konyaspor- Boluspor (Büyükşehir Belediye Atatürk)
19.00 Manisaspor- Adana Demirspor ( Manisa 19 Mayıs)
10 Mart Pazar 13.00 Kayseri Erciyesspor- Samsunspor ( Kadir Has)
13.00 Kartalspor- Bucaspor (Radyo Seymen Kartal Stadı)
15.00 Karşıyaka-TKĐ Tavşanlı Linyitspor (Alsancak)
15.00 Adanaspor-Göztepe ( Adana 5 Ocak)
19.00 Denizlispor- Çaykur Rizespor ( Denizli Atatürk)
11Mart Pazartesi 20.00 Şanlıurfaspor- Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ( Şanlıurfa Gap Arena)
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12067
Erişim Tarihi: 25.02.2013

TUSED Sebze Bahçeleri kuracak!
Kısa adı TUSED olan bir dernek Kayseri de isteyene sebze bahçeleri kuracak
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Kısa adı TUSED olan ve Kayseri de faaliyet gösterecek olan dernek üyeleri isteyen kişilere sebze
bahçesi kuracak.
Kayseri Alınan bilgiye göre Kayseri de bir aile şirketi gibi çalışarak 15 yıldır sektörde sebze bahçeceliği
ile uğraşan dernek üyeleri hobi olarak veya evin geçimine katkı sağlayacak aile veya vatandaşlara
destek olmak amacıyla şehir merkezinde satış amaçlı bahçeler kuracak. Fide , üretim ,
sulama,bakım,ürün toplama ve pazarlama konularında bu kişilerede planlama ve koordinasyon
desteğe verecek olan dernek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirket gibi çalışacak.
Yetiştirilecek ürünler arasında ise Kayseri yerli domatesi(3 çeşit),yaklaşık 10 çeşit kadar yeşil biber,3
çeşit patlıcan,2 çeşit salatalık,4 çeşit fasülye,karnıbahar ,brokoli,kırmızı ve beyaz lahana,tüm yeşillik
çeşitleri,turşuluk pezik,kızmıza pancar ve havuç,yer elması,kurutmalık nane ve yaklaşık bunlar dahil
50 ürünün kısmen yetiştirilmesi sağlanacak. Bu amaçla Kayseri de sebze bahçesi kurmak, satış ve
organik ürün yetiştirmek isteyenlerin en geç Mayıs ayı ilk haftasına kadar başvurmaları gerekmektedir.
TUSED Derneği Đrtibat Tel : 0 533 235 81 25 Kayseri
HABER MUHABĐR EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12068
Erişim Tarihi: 25.02.2013

ERBAKAN Hoca rahmetle anılıyor!
Vefatının 2. yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN'ı rahmetle anılıyor
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PROF.DR.NECMETTĐN ERBAKAN RAHMETLE ANILIYOR.
Tüm Türkiye genelinde vefatının 2. yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN'ı rahmetle anılıyor
22,23 ve 24 Şubat Cumhuriyet Meydanı resim sergisi,23 Şubat Cumartesi akşam saat 19:00’da Đl Özel
Đdare Tiyatro Salonunda Esam Gen.Başk.Yard. Atik AĞDAĞ beyin katılımı ile “Erbakan ve Yeni Bir
Dünya” konferansı , 25 ve 26 Şubat Hunat Çarşısı resim serigisi, 27 ve 28 Şubat Atatürk Evi resim
sergisi, 28 Şubat Perşembe Yatsı namazı sonrası 1000 aşkın hatmin duası , 01 ve 02 Mart Talas
resim sergisi ve 03 Mart Develi ilçemizde sergisi programları ile anılıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12069
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Pınarbaşı Đlçesinde büyük çiftlikler
Başkan Özhaseki tarım ve hayvancılık alanında yatırımcıları ilçeye davet etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçelere yaptığı ziyaretleri Sarız ve Pınarbaşı ile
sürdürdü. Pınarbaşı ilçesinin hayvancılığın gelişmesinde önemli rol oynayacağını ve bu bölgede büyük
çiftliklerin kurularak bölge halkına önemli katkısı olacağını ifade etti.Özhaseki, "Pınarbaşı, hayvan
çiftliklerinin kurulması için gerekli olan büyük araziler anlamında uygun bir bölge. Yapılacak bu
yatırımlar halkın faydasına olacak. Đlçe belediyelerinde yapacakları işleri çok sıkı takip edeceğiz. Đşlerin
takipçisi olacağız" diye konuştu.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve belediye yöneticileriyle birlikte Sarız ve Pınarbaşı'nda temaslarda
bulunan Başkan Özhaseki, yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun getirileri
hakkında bilgiler verdi. Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz Sarız'ın

çamurdan kurtulacağını ve bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Sarız
halkına söz verdiğini söyledi. Ömer Dengiz'den sonra söz alan ve yürürlüğe girecek olan kanunun
getirilerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediyelerini kapanması gibi
bir durumun sözkonusu olmadığına dikkat çekerek, "Bu kanunla Kayseri'de hiç bir ilçe belediyesi
kapanmıyor.
Ancak altyapı başta olmak üzere birtakım hizmetler artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine
getirilecek. Yani Kocasinan Belediyesi neyse, Melikgazi Belediyesi neyse onun gibi olacak. Bu kanunla
birlikte ilçelerimizin su, kanal ve arıtma tesisi gibi bütün altyapı hizmetleri, itfaiye ve ulaşım hizmetleri
Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. Altyapı önemli ve oldukça da masraflı bir yatırım alanı. Đlçe
belediyelerimizin imkanlarının kısıtlı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu meşakkatli ve masraflı işleri
artık Büyükşehir Belediyesi yerine getirecek. Bunun yanında birçok ilçemizin itfaiye teşkilatı yok.
Buralarda itfaiye müfrezeleri kurarak, Allah korusun bir yangın durumu sözkonusu olduğunda acilen
müdahale edebileceğiz. Ulaşım konusunda da büyük kolaylıklar sağlanacak" dedi.
"BÜTÇENĐN %10'U KÖYLERE GĐDECEK "
Çıkan kanunun, belediyelerin bütçelerinin %10'unu köylere yatırım yapmayı zorunlu kıldığına vurgu
yapan Başkan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, bağlı birimlerle birlikte 600 milyon liralık
bütçeye sahip olduğunu ifade ederek, "Bunun %10'u olan 60 milyon lirası köylere ayrılacak. Ayrıca
köyler, vergilerden, harçlardan muaf tutulacak. Kanun bu işi sağlama alıyor ve altyapıyı, yolu, kanalı
suyu yapmakla zorunlu kılıyor. Đnşallah Kayseri'nin dört bir tarafı bu kanunla birlikte hizmete doyacak.
Bize bağlı olan beş ilçe ile diğer ilçeler arasında dağlar kadar fark oluştu. Bu yeni kanunla aradaki
uçurum kapanacak. Oralar da daha iyi hizmetler alacak" diye konuştu. Daha sonra vatandaşların
çeşitli konulardaki sorularını da cevaplayan Başkan Özhaseki, bundan sonraki yerel seçimlerde hem
muhtarlık için hem ilçe belediye başkanı için hem de büyükşehir belediye başkanı ve meclis üyesi için
oy kullanılacağını sözlerine ekledi . Gerek Sarız'da gerekse de Pınarbaşı'nda vatandaşlardan büyük
ilgi gören Başkan Özhaseki'ye Sarız'da ayrıca kök boya bir kilim hediye edildi.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12070
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Heyelanla gelen kan bağışı
Tebriklerimiz Develi Ayvazhacı Köyü sakinlerine
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Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyü sakinleri, her yıl Türk Kızılayı'na kan bağışı yapıyor.
Köylüler, 33 yıl önce meydana gelen heyelanda 40 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralananların
olması nedeniyle büyük acı yaşamışlardı.Ayvazhacı köyü sakinleri uzun yıllardır geleneksel olarak
yılda bir kez Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunuyor.
Organizasyonu ise Ayvazhacı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türk Kızılayı yapıyor.
Dernek Başkanı Feramuz Serçe, kan bağışı kampanyasının köyde arttık bir gelenek haline geldiğini ve
ilçede oturanlar dahi köye gelerek bu kampanyaya destek verdiğini söyledi. Köylerinin 1980 yılında 40
kişinin ölümüyle yaşadığı acıyı unutmadan darda ve ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak için kan
bağışı yaptıklarını dile getirdi.

Kadınların da ilgi gösterdiği kampanya kapsamında 800 haneli köyde bir günde 80 ünite kan alınması
Kızılay yetkililerini de sevindirdi. Kızılay yetkilileri Ayvazhacı köyünün kan toplamada örnek köy
olduğunu belirtti.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12071
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Ali Veral Başkan yıpratılıyor mu
Eski Hisarcık Belediye Başkanı Ali Veral Sivas'tan Ankara'ya mahkeme kararı ile gidip geliyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 114
: 23 Şubat 2013 23:32

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, müdür değişiminden hizmet yapmaya vakit bulamıyor. 2 yıllık sürede
bölge müdürü 3 kez değişirken tarih kenti Sivas'ta restorasyonlar bir türlü bitirilemiyor. Selçuklu şehri
Sivas'ta Divriği Ulu Cami, Sivas Ulu Cami, Gökmedrese, Şifahiye Medresesi gibi çok sayıda tarihi eser
bulunuyor. Zamanla bu eserlerin restorasyonu söz konusu olduğunda bu işle yükümlü bulunan
Vakıflar Bölge Müdürlüğü atamalarla gündeme geliyor.Atama işlemleri, 2011 yılında yapılan görev
değişimiyle Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Yakup Yıldırım'ın yerine Kayseri Bölge
Müdürü Ali Veral atanmasıyla başladı.Ali Veral'in atanmasıyla merkeze alınan Yakup Yıldırım,
mahkemeye başvurarak yeniden görevine döndü. Bunun üzerine Ali Veral, Ankara'ya dönmek zorunda
kaldı. Her defasında 3 yıl içinde 4-5 aylık süre zarfında Ali Veral'ın Sivas'a atanması üzerine Yakup
Yıldırım yine mahkemeye başvurarak görevine döndü. Bu süre içerisinde Gökmedrese başta olmak
üzere Taşhan ve tarihi konakların süren restorasyonları sürüncemede kaldı.Atamalar sebebiyle
Selçuklu eserlerinin restorasyonları gecikiyor ve eserler gün geçtikçe çürümeye devam ediyor.
Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan kararla mahkemeyle görevine dönen Yakup Yıldırım, Sivas
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden alınarak yerine Ali Veral tekrar atandı. Yakup Yıldırım ise bu kez Bitlis
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Şimdi Yakup Yıldırım'ın mahkemeye başvurup başvurmayacağı
merak ediliyor.
EDĐTÖR : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12072
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Pazar maçlarını unuttuk!
Yayıncı kuruluştaki spiker ve yorumcuların, Erciyesspor aleyhine değerlendirmelerde bulunuyor.
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PTT 1'inci liginde 22 hafta sonunda 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayseri Erciyesspor Başkanı
Ziya Eren, sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını, sezon sonunda mutlu sona
ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Basın Sözcüsü Kaan Savruk ise, maçlarının gündüz ya da hafta
içinde oynatılması nedeniyle Futbol Federasyonu'na sitem etti. Basın Savruk, "Neredeyse Pazar günü
maç oynamayı unuttuk" dedi. K. Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, Basın Sözcüsü Kaan Savruk ve
yönetici Ömer Uyar, Hacı Boydak Kulüp Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Đlk yarıda 34
puan hedeflediklerini ancak 30 puan topladıklarını söyleyen Başkan Ziya Eren, "Đkinci yarıda 5 maçta 3
deplasman galibiyeti aldık. Ama maalesef iç sahada aynı başarıyı tekrarlayamadık. Tavşanlı Linyitspor
maçıyla şeytanın bacağını kırıp galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" diye konuştu.
Erciyesspor'un sezona şampiyonluk parolasıyla girdiğini, bu doğrultuda teknik heyet ve futbolcu
kadrosunu belirlediğini anlatan Eren, şöyle dedi: "22 haftalık periyot sonunda 41 puanla lideriz. Bu
kimilerinin gösterdiği gibi tesadüfi bir başarı ya da şans değil. 22 haftanın 11 haftasını lider kapattık.
Başarımızı 41 golle taçlandırdık ve sadece Erciyesspor taraftarının değil futbol kamuoyunun beğenisini
kazanan futbol sergiledik. Önümüze büyük bir engel çıkmazsa, yönetim, teknik kadro ve futbolcular
olarak elimizden geleni yapmaya devam ederek, taraftarımızın da desteğiyle sezon sonunda gülen
taraf olacağımıza inanıyoruz." Basın Sözcüsü Kaan Savruk ise, Pazar günü maç oynamayı
unuttuklarını belirterek, futbol federasyona sitem ederken, yayıncı kuruluştaki yorumlarda da
Erciyesspor'un başarısının küçümsendiğini öne sürdü. Savruk, 'Ligin boyu kısaldıkça taraftarımızın da
maçlara daha fazla gelmeye başladı, ancak bu yeterli değil. Biz potansiyelimizin farkındayız. Bunu
tribünlerde de görmek istiyoruz. Yayıncı kuruluş, tüm maçlarımızı veriyor.
Ancak özellikle son haftalarda yayıncı kuruluştaki maçlarımızda spiker ve yorumcuların, Erciyesspor
aleyhine değerlendirmelerde bulunması bizi üzüyor. Belki de benim duygusallığım. Ancak bu ligde
başından beri herkes tarafından beğenilen ve başından beri birinci veya ikinci olmuş bir takım
hakkında yayıncı kuruluşun da yorumlarını yaparken gerekli dikkat ve özeni göstereceğini umuyorum.
Son olarak maalesef yine hafta içi yapacağımız Tavşanlı Linyitspor maçında sakat ve eksiğimiz
bulunmamakta. Maalesef diyorum çünkü; biz bu sene pazar günü maç yapmayı nerdeyse unuttuk.
TFF' den ricamız maç dağılımında mümkünse Erciyessporun maçlarını Pazar'a vermesi. Zira bitime az
bir zaman kaldı ve çok şükür süper lig yolunda üst sıralarda mücadelemizi sürdürüyoruz. TFF bu
durumun bilincinde, bundan hiçbir kuşkumuz yok. Zira son maçımızı FĐFA kokartlı hakemlerimizden
Cüneyt Çakır yönetti. Ancak çoğu taraftarımız maçların pazar günü olmamasından dolayı işleri
nedeniyle maça gelememelerinden şikayetçi, bu durumun değişmesini istiyoruz? şeklinde konuştu.
EDĐTÖR MUHABĐR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12073
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayseri de Asayiş haberleri
Cinayet,Unutulan çanta korkuttu.
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Kayseri'de halı saha yanına bırakılan şüpheli çantadan giysi çıktı.Merkez Kocasinan ilçesi Đnönü Parkı
içerisinde bulunan halı saha yanına bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi.
Polisin çevre güvenliği almasının ardından bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan giysi
çıktı.Çantanın, cezaevinden bugün tahliye olan bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Kayseri'de bir kişi,
tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki bir tekel
bayisinde arkadaşı Cengiz Alptekin (26) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan M.A. (22), evinden

getirdiği av tüfeği ile Alptekin'e ateş etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralan Alptekin,
kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı.Olaydan sonra kaçan M.A. gözaltına alındı
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kayseri'de 26 yaşındaki C.A.'yı av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alının 22 yaşındaki
M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde dün
meydana gelen olayda, bir tekel bayisinde C.A. (26) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan M.A.
(22) arasında kavga çıkmıştı. M.A. evinden getirdiği av tüfeği ile C.A.'yı göğsünün sol tarafından ağır
yaralamıştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan C.A. tüm müdahalelere rağmen
hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan
M.A. yapılan sorgulaması sonrasında bu gün adliyeye çıkarıldı. M.A. nöbetçi mahkeme tarafından
tutuklanarak ceza evine konuldu.Ölen genç ise Đldem mezarlığında defnedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12074
Erişim Tarihi: 25.02.2013

''Millet Bu Tobloyu Đstiyor!''
Temizer, ''Millet Derneği olarak geçmişte her türlü hayırlı birlik çalışmalarına öncülük ettik''
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“ Millet Bu Tobloyu Đstiyor! “
Millet Derneği Kayseri Şb. Bşk. Mustafa Temizer ve Bşk. Yrd. Osman Đkinci Erbakan Fotoğraf
Sergisini gezerek sergi sorumlularından bilgi aldı.
Serginin bir bölümünde yer alan 1991 seçimlerinde ittifak eden Erbakan, Türkeş ve Millet Derneği
Genel Başkanı Aykut Edibali üçlüsünün resimlerini bir arada gören Dernek başkanı Mustafa Temizer:
Đşte millet bu tobloyu özlüyor. Bu birlik tablolarını yeniden görmek istiyor diyerek;
Genel başkanımız Edibali: “ Ortaklarımızdan Erbakan ve Türkeş rahmetlik oldu. Allah makamlarını
cennet etsin. Biz o günkü ortaklarımızla yaptığımız anlaşma şartlarına hala bağlıyız. Millete verdiğimiz
sözlerin arkasındayız. Milletin özlediği birliği sağlama iradesini her zaman gösterdik ve göstermeye
devam edeceğiz. Birliği sağlayacak bilgi birikimi, deneyim, tecrübe ve kudret bizde var.
Muhataplarımız bizi anladığı an milletin arzuladığı birlik yeniden sağlanacaktır. Yeter ki birliği
oluşturacak kuvvetler bizi anlasın.” Diyor dedi.
Temizer, Millet Derneği olarak geçmişte her türlü hayırlı birlik çalışmalarına öncülük ettik. Bu gün de
etmeye devam edeceğiz dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12075
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kayseri Đl birincisi oldular!
Develi Nemciye Mustafa Maşlak Yatılı Bölge Orta okulunda devam eden sporcu gençler Kayseri Đl Birincisi oldu.
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Develi Nemciye Mustafa Maşlak Yatılı Bölge Orta okulunda devam eden sporcu gençler Kayseri Đl
Birincisi oldu. Yıldız erkeklerde Kayseri Đl Birincisi olan Develi NMM. YĐBO voleybol takımı 25-28 Şubat
2013 tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Bölgeler arası müsabakalar sonrası Türkiye geneli
müsabakalarına katılmayı hedefliyor.
Gençlik Spor Đl Müdürlüğü ve Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri okullar arası Yıldız
Erkekler Voleybol maçları tamamlandı. Voleybol dalında ilçemizi daha önce başarıyla temsil eden
Nemciye Mustafa Maşlak Yatılı Bölge Ortaokulu bu sene de başarılarını devam ettirdi. Develi'nin uzak
köylerinden gelip Nemciye Mustafa Maşlak Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan ve bu okulun
pansiyonunda yatılı kalan öğrenciler, yatılı okulların nasıl başarılı hale getirileceklerine iyi bir örnek
vermiş oldu.
Boş zamanlarını okulun pansiyondan sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Demirci ile voleybol çalışarak
geçiren öğrenciler şampiyon olmak için çok çalıştıklarını dile getirdi. Kayseri'den gelen takımlarla
yapmış oldukları beş maçı da set vermeden 3-0 alan Nemciye Mustafa Maslak öğrencileri ikinci kez
Kayseri şampiyonluğuna ulaştı.
Daha önce de 2011 yılında Kayseri şampiyonu olan temsilcimiz o sene Karaman'da bölgede de
şampiyon olarak, Kütahya'da yapılan Türkiye Yarı Finallerinde 4. olarak Türkiye 13. sü olmuştu.
Belediye Başkanı Recep Özkan'ı makamında ziyaret eden voleybolcular desteklerinden dolayı
teşekkür ederek Konya'da yapılacak müsabakalar için de Belediye Başkanından destek sözü aldılar.
Haber Kaynak http://sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12076
Erişim Tarihi: 25.02.2013

Kim-Der'e ziyaret!
Millet Derneğinden Kim-der'e Ziyaret
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Millet Derneğinden Kim-der’e Ziyaret
Millet Derneği Kayseri Şb. Bşk. Mustafa Temizer ve Bşk. Yrd. Osman ikinci Kim-der’i ziyaret ederek
yeni yönetimi tebrik etti. Kim-der Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, yeni dönemde yapacakları çalışmalarla
ilgili bilgiler verdi. Millet Derneğinin geçmişte yaptığı çalışmaları, deneyim ve tecrübelerini biliyoruz.
Millet Derneğinin bu deneyim ve tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Bu manada Kim-der’in
çalışmalarına destek vermelerini bekliyoruz dedi. Millet Derneği Bşk. Temizer; Dernek olarak her türlü
eğitim, kültür, sanat ve hayri çalışmaların yanında ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak
çalışmalarda tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesini arzu ediyoruz. Sivil toplum
kuruluşları olarak; Anadolu beyliklerini birleştirerek üç kıta yedi denize hükmeden bir imparatorluğun
oluşmasında çok önemli bir misyon üslenen Anadolu erenlerinin üslendiği misyonu üslenmemiz
gerekir. Millet Derneği olarak hayri çalışmalarımızın yanında üslenmeye çalıştığımız misyon Anadolu
erenlerinin üslendiği misyondur.Tüm sivil toplum kuruluşları, farklı alanlardaki çalışmalarının yanında,
milletin varlık ve bekası için tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir birlik çalışmasının içinde olmalıdır.
Dernek olarak bu birliğin sağlanması için kuruluşumuzdan beri var gücümüzle çalışıyoruz. Ve
çalışmaya devam edeceğiz. Dedi.Bsk. Yrd. Osman Đkinci de Kim-der’in yapacağı eğitim öğretime
yönelik her türlü çalışmalarında destek vermeye dernek olarak hazır olduklarını dile getirdi. Başta
Đngilizce öğretmeni olarak ben hazırım. Đhtiyaç duyduğunuz diğer alanlarda eğitici elaman vermeye
hazırız dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12077
Erişim Tarihi: 25.02.2013

